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RESUMO 

 

O debate contemporâneo acerca das instituições judiciais tem produzido uma polarização 

em torno do problema da autonomia, ora encarando-a como algo insuficiente às 

necessidades da independência judicial, ora como excessiva e deletéria à legitimidade 

democrática das instituições sem, contudo, explicar as conexões entre autonomia e os 

resultados observados. Partindo da teoria organizacional e do debate sobre agências, 

enquadra-se a autonomia como um fenômeno multidimensional, no qual a combinação 

de poderes decisórios e instrumentos de controle se distribuem frequentemente de 

maneira heterogênea. A análise terá como referência empírica a Justiça Federal da 3ª 

Região (JF3R), em São Paulo. Combinando análise documental, dados governamentais e 

entrevistas, elabora-se uma descrição densa do funcionamento do Tribunal, identificando 

a posição dos poderes decisórios e dos instrumentos de controle nas duas instâncias e na 

sua relação com o Conselho Federal da Justiça e o Poder Executivo. Dessa forma, 

pretende ilustrar como a interação entre as dimensões pode produzir simultaneamente 

controle e autonomia e realçar as potencialidades de estudos comparados para se 

identificar tipos de controles e seus possíveis efeitos no funcionamento das organizações.  

 

 

Palavras-chave: Judiciário, Justiça Federal, autonomia, controle 

  



 

ABSTRACT 

 

The contemporary debate regarding judicial institutions has produced polarizing positions 

regarding the issue of autonomy, either framing the current situation as an insufficient 

condition to the needs of judicial independence, or as an excessive situation that threatens 

the democratic legitimacy of the institutions, never explaining how the connection 

between autonomy and the observable results is formed. Stemming from organizational 

theory and the debate on agencies, this study frames autonomy as a multidimensional 

phenomenon, in which the combination of decision powers and instruments of control is 

frequently distributed in heterogenous fashion, to analyze the functioning of the Federal 

Justice of the 3rd Region (TRF3). By combining documental analysis, data analysis and 

interviews, a thick description is developed of the inner workings of the court, identifying 

the disposition of decision powers and instruments of control in both instances, as well 

as their relationship with the Federal Council of Justice (CJF) and the Executive Power. 

In this way, it aims to illustrate how the interaction of these dimensions can 

simultaneously produce both control and autonomy and highlight the potentialities of 

future comparative studies to identify the relation between types of control and autonomy 

and their possible effects in the functioning of organizations.  

 

Keywords: Judiciary, Federal Justice (Brazil), autonomy, control 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 
 
 

Figura 1. Seção Judiciária do Estado de São Paulo ........................................................ 66 

Figura 2. Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul ........................................ 66 

Figura 3. Organograma do Foro Administrativo da Seção Judiciária de São Paulo ...... 70 

Figura 4. Organograma do Foro Administrativo da Seção Judiciária de Mato Grosso do 

Sul ................................................................................................................................... 70 

Figura 5. Etapas do Processo Orçamentário da Justiça Federal ..................................... 71 

 
 
  



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Taxonomia da autonomia burocrática ........................................................... 36 

Quadro 2: Dimensões de Autonomia e Controle ............................................................ 37 

Quadro 3. Graus de autonomia por dimensões de autonomia ........................................ 39 

Quadro 4. Distribuição de Funções Comissionadas e Cargos em Comissão nos órgãos 

da Justiça Federal da 3ª Região ...................................................................................... 80 

Quadro 5. Recorte do Plano de Ações Sugeridos pelo CNJ para aumentar maturidade da 

Governança da Estratégia – iGov 2016/2017 ................................................................. 89 

Quadro 6. Relação de Legislação sobre disponibilização de dados pela Justiça Federal e 

respectivas informações .................................................................................................. 92 

Quadro 7. Atos normativos que tratam da especialização de varas ................................ 96 

Quadro 8. Dimensões gerencial e de políticas públicas judiciárias, autonomia e 

controles da Justiça Federal .......................................................................................... 107 

Quadro 9. Dimensões estrutural, financeira e legal, autonomia e controles da Justiça 

Federal .......................................................................................................................... 109 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
 
AJG  Assistência Judiciária Gratuita 

Anatel  Agência Nacional de Telecomunicações 

ANP  Agência Nacional do Petróleo 

BNH   Banco Nacional de Habitação 

CCJ   Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 

CF88  Constituição Federal de 1988 

CJF   Conselho da Justiça Federal 

CJ3R   Conselho da Justiça da 3ª Região 

CMO   Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional 

CNJ   Conselho Nacional de Justiça 

COGE  Corregedoria Geral do Tribunal Federal Regional da 3ª Região 

CONGIP Conselho de Gestão Integrada e Participativa do Foro da JFSP 

EC   Emenda Constitucional 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS  Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços 

iGOVJF Índice de Governança da Estratégia da Justiça Federal 

Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

JEF   Juizado Especial Federal 

JF   Justiça Federal 

JFSP  Seção Judiciária do Estado de São Paulo 

JFMS  Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul 

JF3R   Justiça Federal da 3a Região 

LDO   Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA   Lei Orçamentária Anual 

LOMAN  Lei Orgânica da Magistratura 

MDB   Movimento Democrático Brasileiro 

NPM   New Public Management 

OAB   Ordem dos Advogados do Brasil 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 



 

SOF   Secretaria de Orçamento Federal 

SPO/CJF  Secretaria de Planejamento e Orçamento do Conselho da Justiça Federal 

STF   Supremo Tribunal Federal 

STJ   Superior Tribunal de Justiça 

TCU   Tribunal de Contas da União 

TFR   Tribunal Federal de Recursos 

TIC   Tecnologias da Informação e Comunicação 

TRF1   Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

TRF2   Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

TRF3   Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

TRF4  Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

TRF5   Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................................... 6 

RESUMO.......................................................................................................................... 9 

ABSTRACT ................................................................................................................... 10 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... 11 

LISTA DE QUADROS .................................................................................................. 12 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................... 13 

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

CAPITULO 1 – DO PROBLEMA DA DELEGAÇÃO DE PODER À 

MULTIDIMENSIONALIDADE DA AUTONOMIA ................................................... 26 

1.1 A origem das agências como fenômeno organizacional.................................................... 26 

1.2 As agendas de pesquisa sobre o tema da agencificação ou delegação de poder ............... 28 

1.3 Dois conceitos de autonomia ............................................................................................. 30 

1.4 O conceito de controle ....................................................................................................... 36 

1.5 Medindo autonomia/controle ............................................................................................. 38 

1.6 Justificando a transposição dos conceitos para o estudo dos órgãos da Justiça ................ 40 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA E DESENHO DA PESQUISA .............................. 46 

CAPÍTULO 3 – DESCREVENDO A JUSTIÇA FEDERAL ........................................ 52 

3.1 Histórico ............................................................................................................................ 52 

3.2 A organização da Justiça Federal da 3ª Região ................................................................. 64 

3.3 A Dimensão gerencial: orçamento, recursos humanos e contratações .............................. 71 
3.3.1 Subdimensão orçamentária....................................................................................................... 71 
3.3.2 Subdimensão de recursos humanos .......................................................................................... 74 
3.3.3. Subdimensão de compras e contratações ................................................................................ 80 

3.4 Dimensão de política pública: as políticas públicas judiciárias......................................... 82 

3.5 Dimensão Estrutural .......................................................................................................... 98 

3.6 Dimensão Financeira ......................................................................................................... 99 

3.7 Dimensão Legal ............................................................................................................... 102 

CAPÍTULO 4 – A AUTONOMIA EM CONTEXTO ................................................. 105 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 114 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................... 118 

ANEXO 1 ..................................................................................................................... 127 

ANEXO 2 ..................................................................................................................... 128 

 



 

 16 

INTRODUÇÃO 
 

 

A crescente importância das instituições judiciais brasileiras é um fenômeno cujo 

estudo cada vez mais se estende para além das fronteiras do Direito. O debate brasileiro 

formado nas Ciências Sociais se iniciou na observação da reconfiguração dos papéis do 

Judiciário e do Ministério Público promovida no período que Koerner denomina de Longa 

Constituinte (1985-19994) (KOERNER, 2018). Este período então seria seguido da 

crescente judicialização da política, e o debate se voltou às respostas produzidas pelos 

atores do Sistema de Justiça a partir dos problemas do ativismo judicial e da politização 

da Justiça. Houve importantes contribuições da Sociologia, que se voltou, por exemplo, 

às dinâmicas sociais das profissões e elites jurídicas, e da Ciência Política que, por sua 

vez, analisa os efeitos das instituições jurídicas sobre a política partidária. Nesta última, 

o debate prosseguiu com um esforço em analisar fenômenos endógenos à Justiça, na 

agenda de estudos sobre comportamento judicial, que busca identificar padrões de 

votação dos ministros Supremo Tribunal Federal para compreender como essa instituição 

tem cada vez mais afetado as instituições políticas e as políticas públicas.  

O campo da Administração Pública, por sua vez, tem gerado contribuições ainda 

tímidas para a compreensão do funcionamento e da atuação das instituições judiciais. Em 

que pese a produção extensa em torno do tema das reformas do judiciário, no qual os 

componentes de gestão e administração da Justiça se fazem presentes, o problema não 

são estes componentes em particular, mas sim o comportamento dos atores no contexto 

da reforma e os efeitos que ela produziu em termos de efetividade da prestação 

jurisdicional e sobre o accountability das instituições judiciais. Por sua vez, as pesquisas 

de caráter aplicado, promovidas pelo CNJ e pelo CJF voltadas aos problemas da gestão 

se concentraram, sobretudo, na gestão das atividades finalísticas da justiça, como, por 

exemplo, na análise do processo de execução fiscal. Um dos problemas que ainda não foi 

abordado sob a ótica da administração pública, mas cuja preocupação se apresenta no 

debate, é o da autonomia e do controle das instituições judiciais.  

O problema da autonomia e do controle é de longa tradição no debate sobre 

democracia. Como afirma Dahl (1983), as organizações autônomas são absolutamente 

necessárias à democracia pois fornecerem suporte indispensável aos processos de 

governo, contendo riscos ou ameaças de pressão do governo e de outros grupos de 
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interesse. Contudo, a condição de autonomia é oportunidade para que os dirigentes dessas 

organizações contribuam com a perpetuação de assimetrias de poder, oferecendo uma 

ameaça à própria democracia. Essa questão também pode ser relacionada ao contexto das 

organizações da justiça como um todo. Olhando para o contexto brasileiro, nota-se que 

desde a aprovação da Constituição de 1988 há uma controvérsia sobre a eficácia das 

reformas do Sistema de Justiça em termos de sua autonomia frente aos demais Poderes 

e, por consequência, à sociedade.   

De um lado, temos juristas e magistrados, que alegam que a autonomia promovida 

pela Constituição de 1988, por meio de seu art. 99, não seria efetiva, pois a Justiça 

permaneceu dependente dos demais poderes para a obtenção de recursos orçamentários, 

o que a relegaria em uma contínua situação de precariedade material (CONTI, 2006; 

ABREU, 2012; DALLARI,1998). E a precariedade material se coloca, para essa 

perspectiva, como ameaça direta à independência judicial, entendida aqui como 

imparcialidade em relação às partes. De outro lado, pesquisadores de outras áreas das 

Ciências Sociais alegam não só que a Justiça no Brasil dispõe de um elevado grau de 

autonomia, se comparada com a de outros países com níveis de desenvolvimento 

econômico e social similares (DAKOLIAS, 1999), mas que é excessivamente 

independente, produzindo um corpo insulado, não-responsivo, ineficiente e até mesmo 

irresponsável (KOERNER, 1999; SANTISO, 2004; ZIMMERMANN, 2008).  

Em ambas as perspectivas, o conceito de autonomia parece mobilizar duas 

literaturas diferentes: no primeiro caso, há associação necessária entre autonomia na 

administração da Justiça e imparcialidade da Justiça e do magistrado, cuja vinculação 

imediata é com o debate clássico do constitucionalismo (como garantir o rule of law); no 

segundo caso, há uma associação necessária entre autonomia na administração da Justiça 

e a captura por demandas corporativas, com vinculação ao debate entre marxismo, teoria 

das elites, pluralismo e neoinstitucionalismo em torno do conceito de Estado, sua 

formação e as conexões com a Sociedade.  

É de se reconhecer que a primeira posição se vincula institucionalmente aos 

próprios juízes e nem sempre se sustenta sobre os melhores fundamentos empíricos. 

Adenitire (2012), por exemplo, apresenta a Suécia e a Alemanha como casos de países 

nos quais o Judiciário tem baixa autonomia administrativa: não cuidam de contratações, 

gestão e aquisição de patrimônio, não definem parâmetros remuneratórios. Estes países, 
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contudo, estão entre aqueles com maior grau de observância do rule of law1. A Itália, por 

sua vez, parece representar um caso no qual a autonomia administrativa é bastante 

elevada, com juízes sendo responsáveis por decisões administrativas importantes, 

incluindo a própria remuneração (FEDERICO, 2004; GUARNIERI, 2013), e seu grau de 

observância ao rule of law é menor do que aqueles dos países já mencionados2, de maneira 

que a associação necessária entre autonomia administrativa e independência judicial não 

parece se confirmar. A segunda perspectiva, por sua vez, parece exibir uma espécie de 

lógica hidráulica, que poderia ser traduzida como “quanto mais autonomia, maior o risco 

de captura do Estado”. Se observamos, contudo, a literatura sobre captura (STIGLER, 

1975), o grau da autonomia administrativa da agência não parece importar, e sim a 

extensão de suas competências regulatórias sobre um determinado setor econômico – em 

outros termos, sua autonomia para produzir política pública. Por isso, não aparenta 

demonstrado o efeito da autonomia administrativa na suscetibilidade à captura.  

Assim, o que se observa é que a interação entre estas variáveis é mais complexa e 

exige o recurso a uma literatura que possa melhor operacionalizar a análise empírica. 

Trata-se aqui da agenda de pesquisa que busca compreender o fenômeno da agencificação 

no campo das Organizações Públicas. Temática cada vez mais recorrente com o 

surgimento do New Public Management, a agencificação pode ser compreendida como o 

processo no qual uma unidade da burocracia estatal responsável pela produção de uma 

política é transformada em uma organização com personalidade jurídica própria, com a 

qual se estabelece um arranjo contratual para a execução de finalidades específicas. As 

implicações deste arranjo, em termos de desempenho, controle e transparência, bem como 

a expressiva variabilidade de formatos que tomaram corpo nos diferentes países e em 

organismos internacionais, ofereceram enormes desafios analíticos, que têm sido tratados 

de maneira cada vez mais rigorosa e sistemática pelo campo (POLLITT, BOUCKAERT, 

2000; VERHOEST ET AL, 2004). Uma das maneiras pelas quais esse rigor tem se 

constituído é justamente pela maneira como o debate sobre autonomia das organizações 

se desenvolveu. Trata-se de um termo em contínua disputa quanto à sua definição, ora 

                                                      
1 A Suécia e a Alemanha são, respectivamente, quarto e sexto em posição no WJP Rule of Law Index de 

2017-2018. Uma iniciativa da organização não-governamental World Justice Project, é uma medida 

quantitativa de avaliação da observância ao rule of law por meio de oito dimensões: poderes limitados 

governamentais, ausência de corrupção, ordem e segurança, direitos fundamentais, governo aberto, 

enforcement regulatório, justiça civil e justiça criminal.  
2 Itália se encontra na posição 31 do ranking do WPJ Rule of Law Index. 
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associado à capacidade política (CARPENTER, 2001), ora ao insulamento em relação a 

pressões externas (EVANS, 1999).  

Para o caso de se analisar o funcionamento do sistema da Justiça sob a ótica da 

autonomia, há que se fazer uma ressalva importante. São de natureza fundamentalmente 

distintas a relação entre Poder Executivo e as agências governamentais e a relação entre 

os Poderes do Estado. Todo o debate da agencificação decorre do problema da delegação 

do poder, e seu principal fundamento teórico para modelar essa relação é o do principal-

agente. Esse modelo pressupõe uma relação de subordinação entre as partes que 

simplesmente não pode ser aplicada à relação entre os Poderes de Estado, pois contrariaria 

todo o debate sobre constitucionalismo moderno. Segundo este debate, apenas a 

Constituição é hierarquicamente superior aos demais Poderes, que são “[...] active 

counterpowers capable of acting as instruments of intervention in the specific field 

assigned to other powers, in order to produce a dynamic equilibrium and avoid 

despotism” (PASQUINO, 2001, p.209). Dito isso, é claro que não é possível haver uma 

relação de subordinação entre os Poderes sem que isso represente uma ameaça à própria 

estabilidade do Estado. Ao mesmo tempo, é justamente porque o equilíbrio entre Poderes 

é dinâmico que há o potencial para se tratar dos problemas da autonomia e do controle 

nos termos em que o debate sobre a agencificação propõe: os Poderes estão, de maneira 

contínua, mobilizando controles e reescrevendo as fronteiras da autonomia uns dos 

outros. 

  Dito isso, não se trata de trazer a discussão para os termos “tradicionais” do 

debate. Os esforços por encontrar uma melhor conceituação de autonomia fizeram surgir 

modelos com definições cada vez mais minimalistas, cuja aplicação serve a contextos nos 

quais não existe a delegação de poder – mas que aparentemente ainda não foram 

experimentadas em outros contextos. Trata-se, aqui, sobretudo, do trabalho dos 

pesquisadores belgas Koen Verhoest, Geert Bouckaert, Bram Verschuere e do americano 

B. Guy Peters, que propõem duas definições minimalistas e complementares de 

autonomia e uma de controle, ao mesmo tempo em que elas são mobilizadas à luz de um 

conjunto variado de dimensões – um total de seis, cinco das quais são abordadas neste 

trabalho. Para além do que faz uma parte da literatura, que considera a autonomia 

simplesmente a existência de um arranjo jurídico que desloca a agência e suas atividades 

a um lugar externo ao Poder Executivo, estes autores buscam detalhar o funcionamento 

das agências combinando observação de rotinas administrativas, regras e normas de 

funcionamento para identificar as fronteiras da autonomia e do controle em cada uma 
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destas dimensões, elaborando uma cartografia das autonomias e dos controles que pode 

ser aplicada para contextos bastante variados, e não apenas em relações entre dois órgãos, 

mas interações complexas que envolvem múltiplos atores simultaneamente. O ponto 

central de seu argumento, aliás, está em identificar que organizações aparentemente 

iguais, do ponto de vista de definições mais restritas de autonomia, expressam 

desempenhos distintas por estarem estruturas por configurações distintas de autonomia e 

controle. 

Voltando ao caso dos diagnósticos que foram apresentados sobre a autonomia da 

Justiça, é possível demonstrar que ambos estão certos, pois a Justiça sofre controles 

orçamentários via contingenciamento de recursos, ao mesmo tempo em que é bastante 

mais autônomo do que os órgãos vinculados ao Poder Executivo em aspectos como o 

planejamento financeiro.  

É nesse quadro teórico e analítico que esta pesquisa se situa. Ela tem como 

objetivo abrir uma agenda de pesquisa em torno do problema da autonomia e controle do 

Judiciário brasileiro em relação aos demais poderes a partir da contribuição da literatura 

sobre agências. Tendo em vista o escopo possível de um mestrado, não se pretende 

elaborar uma análise comparativa entre os órgãos do Sistema de Justiça para identificar a 

relação entre seu grau de autonomia e seu desempenho, mas sim estabelecer um conjunto 

de parâmetros possíveis extraídos da literatura de agências para o caso, adaptando sua 

metodologia de análise para avaliar a autonomia de um específico órgão da Justiça no 

Brasil, qual seja a Justiça Federal. Mais particularmente será efetuado um estudo de caso 

sobre o a Justiça Federal da 3ª Região (JF3R), um conjunto de órgãos vinculado a Justiça 

Federal.   

 Relembrando que metodologicamente os estudos de caso perdem em extensão 

para ganhar em profundidade, indica-se que ficam de fora do escopo dessa análise  demais 

tribunais de Justiça do país, tais  como as Justiças Estaduais, a Trabalhista, as Militares, 

a Justiça Eleitoral e a do Distrito Federal e Territórios, considerando que todos eles, 

embora submetidos ao mesmo marco constitucional mais amplo, possuem singularidades 

político-administrativas que só outros estudos de caso poderão cobrir.  Obviamente, a 

análise deste caso supõe que serão sempre considerados os vínculos deste tribunal com 

os órgãos superiores: Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o Conselho da Justiça Federal 

(CJF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) nas 

atividades administrativas. 
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Antes de justificar os critérios que levaram a escolha da Justiça Federal e da JF3R, 

em particular, indicam-se as perguntas que orientarão essa investigação:  

1) Como este ramo da Justiça brasileira está organizado administrativamente? 

2) Como se expressam aí as dimensões de autonomia da Justiça? 

  A escolha do recorte da Justiça Federal decorre de uma combinação de motivos 

teóricos e práticos. Em primeiro lugar, sob a dimensão horizontal (que diz respeito às 

relações entre os Executivo, Legislativo e Judiciário), o caráter relacional do conceito de 

autonomia (autonomia é sempre em relação a um outro) impunha à operacionalização do 

estudo de caso escolher entre uma análise de órgão das justiças estaduais ou das justiças 

que compõem o Poder Judiciário da União. Em outras palavras, identificar como os 

“outros” o executivo e legislativo federal ou algum dos executivos e respectivos 

legislativos estaduais. O primeiro recorte feito, de olhar apenas para o âmbito federal, tem 

dois sentidos:  

a) Um sentido pragmático: a qualidade das informações disponíveis para se executar 

a análise documental é bastante superior no caso dos órgãos da União3, mesmo 

quando se consideram os esforços promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça 

para melhorar a qualidade das informações de todo o Judiciário.  

b) Um sentido analítico: Taylor (2008) desenvolve um modelo de análise das 

estruturas da independência judicial e do controle de constitucionalidade para 

compreender a ação estratégica de atores no Sistema de Justiça. Um dos elementos 

do modelo é o escopo do poder jurídico, que agrupa um conjunto de 

características do sistema jurídico que representa o potencial de contestação de 

decisões do Executivo e do Legislativo sobre política pública, e inclui o timing 

em que as decisões são tomadas (se a priori ou a posteriori), o tipo de controle 

(se concreto ou abstrato), a vinculação da decisão (se vale somente para o caso 

analisado ou se pode ser estendido para todos aqueles que forem similares) e a 

discricionariedade da corte de decidir ouvir um determinado caso ou não. No 

                                                      
3 A fim de exemplificar, toma-se o caso mais próximo da realidade deste pesquisador, o do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Ainda que o sítio eletrônico do Tribunal disponha de uma seção de 

transparência, encontramos relatórios de gestão fiscal extremamente sucintos, relatórios de gestão 

administrativas disponíveis em formatos pouco amigáveis em termos de usabilidade, e as informações sobre 

gastos com remuneração de servidores e magistrados não apenas não são facilmente encontradas nas 

páginas, mas exigem a identificação do usuário, com solicitação de nome completo e registro de identidade, 

no que pode configurar uma imposição irregular de requisitos para obter informação pública, em desacordo 

com a Lei de Acesso a Informação (LAI). 
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cenário federal, o Judiciário possui alto grau de controle sobre as ações do 

Executivo (TAYLOR, 2008), mas a distribuição desse poder é desigual entre os 

vários órgãos que compõem o Poder Judiciário da União. O reconhecimento desse 

cenário complexo e do lugar em que a Justiça Federal ocupa no Poder Judiciário 

da União – não tão “poderosa” como o STF nas formas de controle sobre as ações 

do Executivo, mas importante pelo conjunto de decisões que, no agregado, afetam 

o orçamento do Poder Executivo Federal – se mostra propício para a mobilização 

da discussão sobre autonomia que tem sido promovida no âmbito do debate sobre 

agencificação. Essa literatura floresceu desenvolvendo teoria e modelos para 

identificar as dimensões da autonomia de maneira bastante detalhada 

(VERHOEST ET AL, 2004), ao mesmo tempo em que aparenta progressivamente 

se deslocar dos problemas essenciais da delegação de poder no cerne de seus 

modelos, o  que permite incorporar seus modelos para observar, em outros 

contextos organizacionais, a distribuição de competências e de controles tanto no 

interior das organizações assim como nas relações que constituem com outros 

órgãos. Cabe, aqui, no contexto da análise da Justiça, para que se proceda à análise 

das relações horizontais entre Judiciário e demais poderes, as relações verticais 

entre as diferentes instâncias da Justiça e, inclusive, as relações não-hierárquicas 

entre os órgãos que compõem o Poder Judiciário da União, como aquelas que 

ocorrem entre Tribunais e Conselhos de Justiça.  

  Com isso, descartou-se observar os casos estaduais, e restaram as Justiças da 

União: Eleitoral, Federal, Militar, do Trabalho, STJ e STF. Segue-se que a Justiça Federal 

se destaca pelo lugar que ocupa Poder Judiciário da União. A Justiça Federal é a porta de 

entrada para a prestação jurisdicional comum. É a segunda maior Justiça da União, em 

número de varas, juízes e em orçamento, perdendo apenas para a Justiça do Trabalho, que 

é especializada. Está espalhada por todos os estados, tem grande penetração no interior, 

e uma grande quantidade de servidores. Seu porte demanda não apenas orçamento maior, 

mas também uma preocupação ainda maior com as questões administrativas, se 

comparada aos Tribunais Superiores. Em termos horizontais, à diferença do Supremo 

Tribunal Federal, é mais “fraca” em controlar o Poder Executivo: revisa decisões apenas 

depois de terem sido tomadas, não decide sobre questões abstratas, apenas concretas, e a 

vinculação de suas decisões para outros casos depende da utilização do complexo 
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Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)4. Ao mesmo tempo, os órgãos 

do Poder Executivo Federal são parte interessada em mais de 80% dos processos que nela 

tramitam (CNJ, 2012), de maneira que o conjunto suas decisões podem impactá-lo de 

maneira relevante. Com base em tais considerações, a Justiça Federal se mostrou mais 

adequada para os propósitos deste trabalho. 

A Justiça Federal tem uma trajetória institucional turbulenta. Criada com a 

instauração da República sob inspiração do modelo dual de justiça norte-americano, 

penou a se estruturar nas primeiras décadas. Enfrentou a extinção de sua primeira 

instância durante o Estado Novo e sua recriação durante o a ditadura civil-militar. Neste 

período, foi recebida com enorme desconfiança pela sociedade, pois seus quadros foram 

indicados pelo regime e ela adquiriu competências jurisdicionais que, na prática, 

viabilizavam o controle, pelo governo federal, sobre a produção legislativa dos Estados e 

sobre processos judiciais que corressem contra agentes do Regime.5 A relação entre o 

Judiciário e o Governo, contudo, sofre progressivo desgaste, em ao menos duas frentes. 

De um lado, em parte alimentada pelo universalismo de procedimentos que se expressou 

na criação de burocracias durante a ditadura (NUNES, 2003), a Justiça Federal de 

primeira instância, que é recriada com a atribuição de selecionar seus magistrados 

subsequentes por meio de concursos públicos, é gradualmente ocupada por uma nova 

geração de magistrados que não tinham relações políticas com o Regime, e que produzem 

decisões que vão representar um afastamento do Judiciário aos interesses do Executivo. 

Somam-se a isso as crescentes tensões entre Governo e a oposição legal, ocorridas já 

durante o governo Geisel, em torno das reformas sobre o sistema eleitoral e a Justiça, que 

afastam juristas e juízes do governo, e os aproxima da oposição em torno de uma 

plataforma comum (KOERNER, 2018). Com a redemocratização, a força obtida pelas 

associações de juristas lhes capitaliza a posições importantes na discussão da Constituinte 

sobre o Sistema de Justiça, e lhes permite vincular a luta pelo fortalecimento do Estado 

de Direito à garantia de interesses das corporações (MACIEL, KOERNER, 2014). Nesse 

processo, garantida na CF88 a previsão de sua autonomia administrativa e financeira para 

todos os órgãos do Judiciário, a Justiça Federal sofre uma grande reorganização para 

                                                      
4 Mecanismo regulamentado pelo Código de Processo Civil (CPC) que permite aos tribunais de segundo 

grau proceder a julgamentos por amostragem de demandas repetitivas que tenham uma mesma questão ou 

tema de direito. 
5 A título de exemplo, o primeiro Diretor da Seção Judiciária de São Paulo, Magistrado Luís Rondon 

Teixeira de Magalhães, antes de se tornar magistrado federal, fora chefe de gabinete dos Ministros da 

Justiça Gama e Silva, Milton Soares Campos e Luís Vianna Filho. 
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enfrentar o problema do acesso e expande suas atividades combinando a interiorização 

das varas e a criação dos juizados especiais federais.  

À Justiça Federal compete por julgar as causas de interesse da União. Pelo volume 

de processos que nela tramitam associados às questões previdenciária e de seguridade 

social6, assume uma função semelhante a de tribunais administrativos existentes em 

outros países, como a França. Em função disso, ela não sustenta conflitos com o 

Executivo Federal e tampouco sofre o nível de influência em suas questões internas que 

enfrentam os Tribunais de Justiça dos estados em relação aos governos estaduais7. Ao 

mesmo tempo, para além de sua competência sobre as questões previdenciárias, tem 

ganhado maior atenção e notoriedade em decorrência de sua jurisdição sobre matérias 

criminais, tendo sido uma das instituições responsáveis pela condução da Operação Lava 

Jato, com fortes impactos políticos e institucionais que só muito recentemente começam 

a ser avaliados (KERCHE, FERES JR., 2018). 

Em sua configuração atual, a Justiça Federal se divide em cinco tribunais 

regionais, que respondem pela jurisdição em segunda instância e partilham competências 

administrativas e normativas com a primeira instância de suas respectivas regiões, bem 

como a orientação com o CJF (órgão vinculado ao STJ), o CNJ e o próprio STF. Ainda 

assim, como o desenho da divisão de competências entre a Justiça Federal e o CFJ não 

diferencia as competências dos TRFs, senão em decorrência do território de sua 

jurisdição, as variações na organização de cada região são expressões da autonomia 

organizacional dos tribunais regionais. Com isso, justifica-se o recorte do caso no TRF3. 

Metodologicamente, este trabalho envolve um esforço multimétodos que inclui, 

(1) a análise documental da legislação constitucional, infraconstitucional e as 

regulamentações e orientações normativas presentes nas diversas instâncias a fim de se 

estabelecer o quadro institucional que conforma o TRF3 em suas dimensões 

organizacionais; num segundo momento, (2) a análise de relatórios de gestão da Justiça, 

dados consolidados pela JF3R e pelo CJF, estudos promovidos pelo CNJ; e (3) a análise 

de entrevistas com servidores e juízes de diferentes setores do TRF3, distribuídos nas 

diversas instâncias, e em diferentes funções jurisdicionais e administrativas. Enquanto a 

primeira é ponto de partida para a elaboração do quadro das competências, as duas últimas 

                                                      
6 O relatório dos 100 maiores litigantes na Justiça Federal, elaborado pelo CNJ em 2012, coloca o INSS 

como o maior litigante do país, com 34,35 % do total dos processos em tramitação no 1º Grau da Justiça 

Federal. 
7 Como o caso de São Paulo, retratado por Zaffalon (2017) 
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servem de parâmetro para identificar ações e percepções dos atores da Justiça nesse 

quadro institucional, que vão além das regras formais.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, teórico, 

apresento como o debate sobre a delegação do poder que trata do problema da 

agencificação dos estudos sobre organizações pública conceitua e operacionaliza o 

problema da autonomia das organizações, apresenta os conceito de agência, autonomia e 

controle promovidos por Verhoest et al (2004), e apresenta um esforço de justificação de 

sua aplicação para a análise das organizações da Justiça. Segue um breve capítulo 

metodológico que situa a pesquisa em termos epistemológicos e metodológicos e 

descreve os procedimentos de coleta e organização dos dados para a elaboração do quadro 

descritivo sobre a JF3R. No terceiro capítulo é que elaboro a descrição densa sobre a 

organização da Justiça Federal, iniciando por um breve histórico institucional e seguindo 

por uma descrição geral de suas características organizacionais e de sua apresentação 

pelas dimensões identificadas da autonomia. No quarto capítulo, elaboro o quadro da 

distribuição das autonomias da JF3R e da Justiça Federal para problematizar a interação 

entre as dimensões. Por fim, a conclusão resume achados da pesquisa, discute suas 

implicações para o debate sobre a autonomia do Judiciário e propõe pesquisas futuras 

comparativas a serem conduzidas nessa agenda. 

  



 

 26 

CAPITULO 1 – DO PROBLEMA DA DELEGAÇÃO DE PODER À 

MULTIDIMENSIONALIDADE DA AUTONOMIA 

 

1.1 A origem das agências como fenômeno organizacional 

 

A New Public Management (NPM) é uma doutrina que ganhou popularidade na 

década de 1980, combinando um conjunto de teorias em voga à época, tais como a teoria 

da escolha pública, os modelos de principal-agente e o gerencialismo, a fim de propor a 

implantação, na organização e na gestão das burocracias do setor público, do conjunto de 

reformas que estavam em curso no setor privado. Em seu bojo, inclui a conversão das 

antigas burocracias em agências, ou agencificação, e congrega as seguintes 

características: desagregação estrutural, liberdade de gestão, controles sobre os resultados 

e divisão entre política e operações (VERHOEST ET AL, 2010).  

A primeira característica, a desagregação estrutural, refere-se ao 

desmembramento de estruturas departamentais dos Estados e o estabelecimento de 

personalidades jurídicas próprias. Essa separação, em si, nada diz sobre os mecanismos 

de controle ou os graus de autonomia organizacional concedidas à agência, mas está 

associada, por seus defensores, às vantagens da especialização de atividades (a 

concentração em um foco específico, seja tipo de entrega, seja público-alvo) e da 

responsabilização concentrada em um ente organizacional. 

A segunda característica, a liberdade de gestão, significa a concessão de um certo 

grau de autonomia gerencial, de maneira que os recursos de uma organização possam ser 

empregados sem o risco de sofrerem interferência do Estado. Essa proposição se sustenta 

com base em abordagens rational choice, como a teoria dos direitos de propriedade, que 

afirma que o gestor tende a utilizar seus recursos de maneira mais eficiente se a ele forem 

concedidos os direitos (propriedade) sobre os recursos de sua agência. Essa eficiência, 

contudo, não resolve, por si só, os problemas das divergências entre os interesses do 

Estado e da agência.  

Para lidar com essa questão, é proposto o controle sobre os resultados. O controle 

burocrático tradicional das organizações públicas é o que se denomina controles ex ante, 

composto por procedimentos estritos, estabelecidos previamente, e que devem ser 

observados na execução de todas as atividades, mesmo que isso signifique tomar decisões 

menos eficientes, do ponto de vista do tempo ou do montante de recursos empenhados. 

A substituição do controle por procedimentos por controles por resultados implica o 

estabelecimento de uma nova sistemática de acordos, com a definição de metas de 
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desempenho que orientam a atuação da agência e subsidiam o monitoramento e avaliação 

da agência pelo Estado.  

O enquadramento desse problema, por sua vez, é dado modelo do principal-agente 

(EISENHARDT, 1989), compreendido da seguinte forma: em uma firma, temos uma 

estrutura de delegação com um chefe/contratante (principal) e um subordinado/contratado 

(agente). Nela, o chefe define uma tarefa que deve ser cumprida pelo subordinado. Nesse 

cenário, existem dois problemas que podem atrapalhar o cumprimento de uma tarefa: a 

divergência de objetivos, e a informação assimétrica. A divergência de objetivos é o 

conflito entre os interesses do principal e do agente. Nesse caso, o principal pode desejar 

obter o maior faturamento possível com o trabalho do agente pelo menor salário possível, 

e o interesse do agente pode ser obter a maior remuneração possível pela menor 

quantidade de trabalho. Quando combinada com o contexto de informação assimétrica, 

dois problemas podem surgir: a seleção adversa e o dano moral. Na seleção adversa, por 

exemplo, assimetria de informações significa a ausência de informações adequadas sobre 

a qualificação e a experiência profissional de um agente, o que pode fazer com que o 

principal não precifique adequadamente seu salário, remunerando-o por um valor maior 

do que poderia se soubesse precificar sua qualificação real. O dano moral, por sua vez, 

diz respeito a condição na qual um agente, sabendo que pode resguardar informações 

importantes para o contrato, o faz a fim de obter ganhos extraordinários, como, por 

exemplo, ao falsificar um relatório de produtividade, atestando atividades que não 

realizou. Os riscos significam ineficiência ao principal por parte do agente.  

Segundo essa literatura, riscos podem ser mitigados se, no contrato entre as partes, 

for estabelecida uma estrutura de incentivos que promova a convergência de interesses 

(como, por exemplo, uma bonificação de produtividade para um vendedor que o incentive 

a aumentar seu volume de vendas). Além disso, a redução da assimetria de informações 

e do risco moral pode se dar pela implantação de procedimentos de validação de 

referências e monitoramento do agente. Mantém-se o dilema, contudo, tanto pela 

dificuldade de se estabelecer os termos deste contrato ideal como em função dos custos 

dos procedimentos e dos sistemas de monitoramento.  

A quarta característica, divisão entre política e operações, significa, sob uma 

perspectiva do ciclo de políticas públicas, uma segregação (1) das fases da formação de 

agenda e da formulação, compreendidas como fases políticas, sob a responsabilidade e 

legitimidade política do Estado, (2) da fase de implantação, compreendidas como fase 

“operacional” da política, sob responsabilidade das agências, que recebem autonomia 
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para a implantarem da maneira mais eficiente.  Para isso, assume ser possível segregar as 

fases do ciclo de política e que a implantação de uma política pode ser neutra em relação 

aos objetivos estabelecidos na formulação.  

Ao final, essa proposta de tipo ideal implica organizações com graus 

consideráveis de autonomia gerencial, baixo nível de autonomia sobre a definição ou 

elaboração da política, e controladas por resultados (VERHOEST ET AL, 2014) A 

conjunção dessas características, segundo seus defensores, ofereceria as melhores 

condições institucionais para que o Estado pudesse entregar políticas de maneira 

eficiente, e em convergência com práticas emergentes no setor privado. A adoção dessa 

doutrina por importantes organismos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e a 

OCDE, contribuiu de maneira decisiva para sua difusão, ainda que não houvesse 

sustentação empírica dos achados, e inspirou amplas reformas pelo mundo, sobretudo nos 

países satélites da tradição britânica de governo. O que a literatura demonstra, contudo, é 

que esse tipo ideal de agência só teria espaço nos livros, deixados de lado por soluções 

ad-hoc (POLLITT ET AL, 2001). A agencificação converteu-se em uma resposta atraente 

a tipos variados de problemas, e, enquanto tal, foi mobilizada em contextos e 

oportunidades distintos, em meio a disputas de poder que incluíam as estruturas 

organizacionais prévias (TRONDAL, 2014). Como resultado, há muitas agências e 

grande variabilidade de configurações de estruturas, normas e recursos, exibindo distintas 

combinações de autonomia e controle pelo Estado (VERHOEST ET AL, 2010).  

 

1.2 As agendas de pesquisa sobre o tema da agencificação ou delegação de poder 

 

A fim de compreender as múltiplas facetas do fenômeno da agencificação, várias 

agendas surgem com focos e em disciplinas distintas. Maggetti e Verhoest (2014) 

identificam três grupos principais. Nos Estados Unidos, a primeira se situa numa 

intersecção entre Ciência Política e Administração Pública: os estudos sobre o desenho 

institucional dos mecanismos de controle das agências, por meio dos quais os poderes 

políticos exercem pressão sobre a burocracia e as agências executivas. Utilizando teoria 

dos jogos e modelos de principal-agente, os autores testam relações entre reputação, 

expertise, complexidade e autonomia burocrática (CARPENTER, 2001; CALLANDER, 

2008; HUBER, SHIPAN, 2002). Assim, por exemplo, o processo de implantação de uma 

política é apresentado como um jogo no qual os burocratas (agentes) tentam ampliar ao 

máximo sua discricionariedade, ao passo em que os políticos (principais) buscam ampliar 
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sua capacidade de controle sobre a política (CALVERT, MCCUBBINS, WEINGAST, 

1989).  

Na Europa, dois grupos se formam. O primeiro, na intersecção entre os estudos 

de política comparada e de políticas públicas, analisa as motivações em prol da difusão 

das agências regulatórias independentes por diferentes países, a interação das agências 

com redes de regulação e seus efeitos sobre autonomia das agências (GILARDI, 2002; 

MAGGETTI, 2007; MAGGETTI AND GILARDI, 2011). O cenário europeu é marcado 

pela criação de inúmeros organismos de caráter transnacional, e isso orienta esse debate 

ao problema da governança das agências – como as dimensões transnacionais, nacionais 

e locais interagem e afetam a autonomia e os controles sobre as agências. O segundo 

grupo europeu, na intersecção entre a administração pública e os estudos organizacionais, 

se voltou ao problema da autonomia e do controle sobre as burocracias a partir de fatores 

organizacionais. Para isso, conceituam autonomia como fenômeno composto de múltiplas 

dimensões para identificar qual a relação entre as diferentes dimensões da autonomia e o 

desempenho das agências. (BOUCKAERT, VERHOEST, 1999; BOUCKAERT, 

PETERS, 2004; VERHOEST ET AL, 2004; VAN THIEL, 2011).  

Como afirmam Maggetti e Verhoest (2014), estas agendas não são plenamente 

independentes umas das outras, havendo sobreposições conceituais relevantes, mas cada 

uma aborda o fenômeno a partir de preocupações distintas. Em minha leitura, o foco da 

primeira agenda parece estar no problema do controle político, na capacidade do estado 

de promover o steering das agências. Esse problema, por sua vez, se aplicado ao contexto 

da análise da Justiça, nos levaria a estruturar um trabalho preocupado com as influências 

diretas do Executivo ou do Congresso sobre a produção de decisões do Judiciário: como 

entender se uma decisão judicial é de interesse do governo. Nesse caminho, seguiríamos 

à discussão sobre a independência judicial – o que não é o objetivo deste trabalho. Além 

disso, um dos interesses desta pesquisa está em descrever de forma detalhada o 

funcionamento da Justiça Federal, o que não se encaixa na orientação metodológica 

destes trabalhos, que se pautam por um esforço comparativo estatístico que depende da 

identificação de variáveis comparáveis e o teste de hipóteses deduzidas.  

A segunda agenda de pesquisa, por sua vez, busca observar as conexões e 

interações entre as agências em cenários cuja complexidade se assemelha à ao cenário do 

Poder Judiciário da União8, mas sem oferecer meios que permitam acessar as 

                                                      
8 A partir da atuação cooperativa e competitiva de órgãos como o CNJ, o CJF e o STF, e sua relação com 

a Justiça Federal. 
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características internas das organizações, sem poder contribuir com o objetivo de se 

descrever as dinâmicas internas de uma organização. A terceira agenda, por fim, trata da 

dimensão organizacional das agências, e promove investigações detalhadas sobre seu 

funcionamento. Metodologicamente, combina a análise de dados e documentos com 

entrevistas e surveys com indivíduos das agências para compor um quadro de todas as 

dimensões possíveis do exercício de suas atividades, classificando-as conforme o grau de 

interferência que as agências sofrem de atores externos – sobretudo a influência do 

principal. Nessa condição, propõe a criação de um verdadeiro mapa para identificar em 

quais atividades uma organização tem autonomia, e em quais ela sofre o controle externo. 

Esse grau de detalhamento é bastante adequado a uma discussão sobre como se expressa 

a autonomia da Justiça, pois oferece a possibilidade de destacar, do debate das agências, 

quais dimensões são pertinentes à comparação, e quais não são. Afinal, estamos tratando 

de ramos distintos do poder. Não apenas a Justiça não é parte do Executivo, como também 

exerce considerável controle sobre as atividades deste. Mas a dimensão administrativa da 

Justiça, que sabemos influenciar de maneira decisiva as condições da prestação 

jurisdicional (TAYLOR, 2008), é afetada pelas interações entre os poderes de maneira 

variada.  

De maneira imitada às questões organizacionais e administrativas, supõe-se que 

as interações entre órgãos da Justiça e os demais poderes podem assumir feições 

comparáveis às da relação de uma agência e seu ministério o suficiente para 

incorporarmos os modelos de análise destes àqueles. O esforço que segue, portanto, é 

pelo estabelecimento dos devidos parâmetros de comparação, a fim de justificar essa 

afirmação, apresentar os principais conceitos mobilizados por essa agenda de pesquisa e 

demonstrar como podem ser utilizados para a análise de nosso objeto de estudo. 

 

1.3 Dois conceitos de autonomia 

 

Mais relevante do que a classificação das organizações da Justiça como agências 

para fins de comparação com essa literatura, está a definição de autonomia. Em estudo 

que mapeia a utilização do conceito de autonomia na literatura sobre agências, Verhoest 

et al (2004) demonstram que há um primeiro conjunto de conceituações que, a despeito 

de expressar enfoques distintos, ainda segue uma visão formalista de autonomia. Assim, 

o primeiro grupo que eles apresentam se concentra na dimensão legal da autonomia. 

Nesse caso, autonomia de uma agência é o atributo da personalidade jurídica própria, que 
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é distinta da personalidade jurídica do Executivo, e destaca a dimensão da transferência 

da responsabilização executiva pela implantação de uma política. No segundo grupo, 

autonomia se vincula à dimensão organizacional, no qual ela expressa o grau de 

afastamento (autonomia externa) ou a reorganização (autonomia interna) governamental 

da execução de atividades, e pode envolver tanto a redução de responsabilidades 

hierárquicas diretas do poder central (por meio da delegação de competências decisórias 

para instâncias inferiores da burocracia) como a substituição de relações hierárquicas por 

relações mediadas por contratos. O terceiro grupo enfoca as dimensões gerenciais e 

econômicas da autonomia, de maneira a envolver no conceito tanto o grau de concessão 

de competência decisória sobre a alocação de recursos e processos de trabalho (dimensão 

gerencial), como o grau de responsabilização sobre a sustentabilidade econômica da 

agência.  

Em todos esses casos, autonomia é uma cessão de competências decisórias do 

Executivo com finalidade organizacional e administrativa. Essas definições divergem 

bastante daquelas que têm sido abordadas pela ciência política, Sobretudo a partir das 

abordagens neoinstitucionalistas, que identificam o Estado não como uma arena de 

disputa, comitê organizado da burguesia, ou mesmo espaço reservado às elites, mas como 

também detentor de seus próprios interesses (EVANS, 1994), o conceito de autonomia é 

mobilizado para entender a atuação da burocracia estatal, e se expressa a partir no 

insulamento desta burocracia em relação aos demais atores políticos e de sua capacidade 

para agir.  

Tendo a burocracia como objeto de estudo, Carpenter define autonomia da 

burocracia como uma situação na qual “a politically differentiated agency takes self-

consistent action that neither politicians nor organized interests prefer but that they cannot 

or will not overturn or constrain in the future” (CARPENTER, 2001, p.17). Trata-se de 

algo produzido na disputa de poder entre Executivo e agência, e que deriva da capacidade 

técnica e organizacional e da legitimidade política da agência. Enquanto capacidade 

técnica diz respeito à possibilidade de atuar de acordo com suas preferências e requer a 

existência de burocratas empreendedores, a legitimidade diz respeito à reputação da 

agência sobre sua capacidade de definir e implementar políticas e requer a sustentação 

dessa reputação por meio de redes que possam ser mobilizadas pelos burocratas 

empreendedores em prol dos interesses da agência. Pensando em termos da relação 

principal-agente, não se trata da capacidade do agente de desviar de suas competências 

atribuídas pelo principal, mas de efetivamente transformar os termos dessa delegação de 
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atividades. Àquilo que se refere à dimensão formal, Carpenter denominou de 

discricionariedade, e tem a ver com os termos do arranjo contratual entre os políticos 

(Executivo e Congresso) e a agência. Portanto, o que podemos identificar como conceitos 

da natureza formal em Verhoest et al (2004) assumem aqui campos distintos. Ao mesmo 

tempo, para Carpenter é indissociável a relação entre discricionariedade e autonomia, 

considerando que a primeira é que orienta, em grande medida, as características 

organizacionais da agência, condições para que esta construa a rede de relações e a 

reputação necessária para o exercício da autonomia burocrática. Como o próprio autor 

reconhece em sua conclusão, talvez pudéssemos compreender o que ele define como 

autonomia mais como capacidade de policy innovation (CARPENTER, 2001: p. 355).  

Contudo, na medida em que o processo de inovação produz novos arranjos 

organizacionais e redistribuições de competências, resta dúvida se a separação em 

conceitos distintos de autonomia e discricionariedade tem utilidade para análises que não 

priorizem um recorte longitudinal, tal como os estudos comparativos sobre autonomia e 

desempenho das agências, ou mesmo a trabalhos de descrição inferencial, que é o objetivo 

de nossa pesquisa. Portanto, destaca-se o conceito de Carpenter como importante para 

identificar a dimensão do exercício factual, por um lado, da autonomia das agências frente 

ao controle pelo Executivo, de outro.  

Assim, a definição de autonomia que mobilizamos é de Verhoest et al. (2004), que 

propõe trabalhar com o conceito a partir de uma dupla definição: em sua natureza ou 

estrutural formal, diz respeito às dimensões ou níveis de competências decisórias de uma 

agência e, em sua natureza factual e perceptual, diz respeito a capacidade de se exercer 

tais  competências decisórias sem sofrer restrição de atores externos. Enquanto a 

primeira definição vincula o conceito à natureza formal da autonomia, e pode ser 

observado, empiricamente, a partir da análise das estruturas legais que organizam uma 

agência e distribuem competências, a segunda definição representa um esforço para 

observar como a distribuição de competências se dá, efetivamente. Isso envolve, 

sobretudo, observar os processos decisórios na prática a partir da divergência com as 

regras formais (controles/autonomias que não são exercidos), como também identificar 

as percepções dos atores sobre o que podem efetivamente decidir e sobre o que percebem 

não estar sob seu controle. Isso evoca a premissa, dessa literatura, de que atores agem não 

de acordo com as regras formalmente estabelecidas, mas de acordo com as percepções 

que alimentam sobre o que podem e não podem fazer (MARGETTI, VERHOEST, 2014). 

Esses conceitos, por sua vez, são aplicados para analisar a autonomia em distintas 
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dimensões identificadas pelos autores. No restante desse capítulo, apresentamos uma 

taxonomia das distintas dimensões presentes nos dois conceitos relativos à natureza da 

autonomia. 

 

Autonomia como nível de competências decisórias 

 

As burocracias tradicionais são controladas por um conjunto considerável de 

atores externos a elas. A gestão orçamentária, financeira, de recursos humanos, de 

contratação e gestão, por exemplo, tendem a ser totalmente reguladas por normas 

específicas elaboradas por setores especializados, o que revela um escopo limitado das 

competências decisórias de cada departamento ou seção técnica. Os controles tradicionais 

nas burocracias são procedimentais, ex ante, e seu estrito cumprimento é a principal 

preocupação dos setores responsáveis pelo monitoramento e controle de atividades 

(corregedorias, controladorias e tribunais de contas). Observando as culturas 

administrativo-legais (VERHOEST ET AL, 2010), conjunto de normas e princípios que 

orientam a ação legal do Estado, o contexto brasileiro é marcado pela forma de se 

compreender a legalidade da ação do Estado: este só poder atuar no que lhe é 

expressamente previsto, e seguindo as formas e procedimentos previstos. A forma como 

se definem os escopos e extensões das competências, por outro lado, pode aumentar ou 

diminuir a autonomia de uma burocracia – a extensão e escopo de decisões que pode 

tomar. E essa autonomia vai se expressar nas seguintes dimensões: 

 

1) Autonomia gerencial: Trata-se de uma dimensão orientada às atividades-meio, o 

que inclui gerenciamento de recursos humanos (critérios para seleção, avaliação, 

promoção, alocação e desligamento de pessoal), financeiro-orçamentário 

(planejamento e movimentação orçamentária, controle sobre fontes de 

financiamento), sobre aquisições e contratações (realização de licitações e 

compras diretas e serviços, bem como regramento sobre procedimento licitatório 

e regras sobre gestão e fiscalização de contratos). Essa dimensão, por sua vez, 

expressa tanto as atividades em nível operacional, que se referem à condução das 

rotinas da produção da política, como as atividades em nível estratégico, que 

dizem respeito, portanto, a definição geral de parâmetros para a execução dessas 

atividades.  
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2) Autonomia sobre a política: Trata-se de uma dimensão orientada às atividades-

fim da agência. As atividades que estão previstas nesta dimensão, contudo, vão 

variar conforte as missões, objetivos e funções que assume a agência, bem como 

a política a qual se vincula. Também é dividida em um nível operacional e um 

nível estratégico. Assim, poderíamos tratar, por exemplo, em nosso estudo de caso 

em um nível estratégico, o estabelecimento de critérios para distribuição de varas 

e juizados no território nacional e, em nível operacional, a avaliação de 

necessidade de uma vara em função dos parâmetros de necessidade e a decisão de 

sua extinção motivada pela aplicação destes parâmetros.  

 

Autonomia como a capacidade de exercer poderes decisórios sem restrição de atores 

externos 

 

  Para além da distribuição de competências decisórias presentes em normas e 

regulamentos formais, existe uma dimensão da autonomia que expressa as capacidades 

da agência em evitar a influência do Executivo. Tais capacidades não são expressão de 

poderes informais ou da rede de relações entre agência e política, mas refletem o potencial 

de controle do Executivo sobre a agência. O Executivo não toma diretamente uma decisão 

sobre a política sob responsabilidade da agência, mas a possibilidade de sua atuação sobre 

a agência constrange, na prática, a gama de alternativas possíveis de ação desta. Essa 

autonomia enquanto capacidade decisória sem restrições externas se revela nas 

dimensões a seguir: estrutural, financeira e legal9.  

 

1) Autonomia estrutural: diz respeito às normas que estabelecem a relação de 

controle entre agência e Executivo (CHRISTENSEN, 1999). Ela abarca a 

forma de indicação do diretor da agência, a existência de conselhos ou órgãos 

paralelos nas funções de controle e supervisão da agência, bem como a forma 

de indicação e a composição destes conselhos. Quanto mais distante da 

influência direta na indicação – a presença de um conselho, por exemplo, 

                                                      
9 Importa destacar que Verhoest et al (2004) também estabelecem uma dimensão denominada dimensão de 

autonomia frente à intervenção externa, que trata especificamente sobre os mecanismos disciplinar e de 

sanção previstos no arranjo entre executivo e agências. Partindo de uma percepção de que a 

operacionalização desta dimensão teria mais utilidade à uma discussão sobre independência judicial 

entendida como a distância equânime entre partes para julgar com imparcialidade (FEREJOHN, 1999), esta 

dimensão não foi abordada neste trabalho.  
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como elo de intermediação entre agência e Executivo –, mais autônoma é a 

agência em termos estruturais. Assim, observaríamos nesse caso o papel das 

indicações para a composição dos tribunais regionais e o número de instâncias 

que exercem algum grau de controle sobre as atividades do tribunal. 

 

2) Autonomia financeira: diz respeito ao grau de dependência da agência em 

relação ao Executivo para financiar suas atividades. Ela difere da autonomia 

gerencial financeira pois não trata da operação de procedimentos 

orçamentários, contábeis (em nível operacional) ou mesmo das decisões de 

priorização de gastos (em nível estratégico), mas sim da capacidade do 

Judiciário financiar as suas atividades sem depender da concessão de recursos 

pelo Executivo. Depender do Executivo para o financiamento de suas 

atividades abre margem para que este possa influenciar as decisões da agência 

a partir do controle da oferta de recursos orçamentários. Este expediente, por 

sua vez, não foi analisado nas instituições judiciais brasileiras, mas tem sido 

utilizado, no contexto americano, pelos Estados em tentativas de controlar ou 

enfraquecer cortes locais e estaduais (DOUGLAS, HARTLEY; 2003). Além 

disso, indica o grau de responsabilização da agência por sobre sua própria 

sustentabilidade financeira – se ela responde ou não por seus próprios déficits, 

quanto pode ser socorrida pelo Executivo. 

 

3) Autonomia legal: em termos mais específicos, se refere ao regime jurídico que 

rege o funcionamento de uma agência governamental. No contexto em que 

ocorre a pesquisa de Verhoest et al (2004), observa-se que organizações 

regidas por direito privado se mostram mais autônomas do que aquelas que 

são regidas pelo direito público por conta das limitações que são impostas ao 

Executivo para alterar seu funcionamento. Trata-se de uma dimensão cuja 

aplicação se mostra mais desafiadora no contexto da relação entre Judiciário e 

Executivo. Não há regimes jurídicos distintos para órgãos de Justiça: estes são 

sempre regidos pelo Direito Público. Dessa forma, esse conceito não pode ser 

mantido sem algumas alterações. O que se propõe nesse contexto é observar 

quais instrumentos estão à disposição da Justiça para resistir a alterações de 

suas competências jurisdicionais e administrativas promovidas pelo 

Executivo. Assim, temos que um departamento sob a responsabilidade de um 
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ministério pode ser alterado de um dia para o outro pelo Executivo por meio 

da edição de um decreto, mas o Executivo não pode alterar o funcionamento 

de um tribunal sem aprovação de uma nova lei ou emenda constitucional junto 

ao Congresso. Retirar competências de um tribunal não apenas é mais difícil 

do ponto de vista institucional, mas também um ato que tende a sofrer 

resistência de atores que não estão sobre o controle do Executivo.  

  

Uma versão sintetizada e que vincula essas dimensões às naturezas formais e 

informais/factuais da autonomia é apresentada no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Taxonomia da autonomia burocrática 

 
Natureza Definição Dimensão Definições 

Formal 
Escopo e extensão de 

competências decisórias 

Autonomia 

gerencial 

Competência de planejamento (estratégica) e de 

execução (operacional) de atividades-meio de caráter 

orçamentário-financeiro 

Competência de planejamento (estratégica) e de 

execução (operacional) de atividades-meio relativas a 

recursos humanos 

Competência de planejamento (estratégica) e de 

execução (operacional) de atividades-meio relativas a 

contratações 

Autonomia 

sobre a política 

Competência de planejamento (estratégica) e de 

execução (operacional) das atividades-fim do órgão 

Factual/ 

Perceptual 

Escopo e extensão do 

exercício irrestrito do 

poder decisório 

Autonomia 

estrutural 

Suscetibilidade a pressões do Executivo pela cadeia 

de indicação de sua liderança 

Autonomia 

financeira 

Suscetibilidade a pressões do Executivo pelo aumento 

ou diminuição do orçamento alocado à agência 

Autonomia 

legal 

Suscetibilidade à pressão pelo Executivo decorrente 

das regras constitucionais de deliberação sobre as 

competências jurisdicionais e formas organizacionais 

dos tribunais 

Fonte: elaboração própria, com ajustes, a partir de Verhoest et al (2004) 

 

1.4 O conceito de controle 

 

De acordo com modelos de principal-agente, podemos definir controle como o 

mecanismo ou instrumento que é utilizado pelo principal para influenciar decisões e 

comportamentos do agente de modo a fazê-los convergir com os objetivos 

governamentais (EISENHARDT, 1989).  Ele se expressa pela presença e pelo grau de 

detalhamento de regras procedimentais obrigatórias, pela necessidade de aprovações 

prévias a tomadas de decisão, pela previsão de padrões e metas a serem cumpridas, e pode 

se expressar nas mesmas naturezas e dimensões que a autonomia. Por isso, pode-se 

enxergar uma relação inversa entre autonomia e controle. Em outros termos, o total 
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controle sob uma agência, expressa na previsão de extensivos controles procedimentais, 

requisição de aprovação prévia e de metas e resultados, significa a total ausência de 

autonomia de um órgão.  

Nos estudos sobre agencificação, há uma interpretação estabelecida sobre o 

fenômeno que afirma este expressar o “paradoxo da autonomização”. Esse paradoxo se 

refere à ideia de que a substituição de controles procedimentais por controles por 

resultados pode conduzir a uma regulação mais estrita (BOUCKAERT, VERHOEST, 

1999), afirmando que a relação entre autonomia e controle é positiva: mais autonomia 

gera mais controle, e menos autonomia gera menos controle. Contudo, se definimos os 

conceitos de autonomia e controle como fenômenos multidimensionais, resolve-se esse 

paradoxo. Trata-se apenas do aumento da autonomia gerencial (ou uma diminuição do 

controle sobre procedimentos gerenciais) e uma diminuição da autonomia sobre a política 

(ou aumento do controle sobre os resultados política). Verhoest et al (2004) apresentam 

um quadro sobre as dimensões do controle que reproduzimos no Quadro 2 que compara 

dimensões de autonomia e controle, que são adotados para esta pesquisa. 

 

Quadro 2: Dimensões de Autonomia e Controle 

Dimensões da autonomia da agência Dimensões do controle pelo Executivo sobre a agência 

Autonomia enquanto competências 

decisórias 

Controle como limitações decisórias ex ante por meio de 

regras procedimentais e procedimentos de aprovação prévia 

Autonomia gerencial 

Limitações decisórias ex ante aos processos gerenciais de 

recursos humanos, financeiros e organizacionais. Pode 

envolver centralização total de procedimentos à regulação 

apenas de princípios gerais a serem cumpridos 

Autonomia em política pública 

Limitações decisórias ex ante, por grau decrescente de 

controle, sob (1) processos, (2) instrumentos e resultados, 

(3) objetivos e efeitos da política pública. Quanto maior o 

detalhamento da forma de atuação da agência no 

regramento, maior o controle.  

Autonomia como a capacidade de 

exercer poderes decisórios sem 

restrição a atores externos 

Controle das restrições ao uso das competências decisórias 

delegadas à agência 

Autonomia estrutural 

Exercício da restrição de ação por meio do controle direto, 

ou mediado por um conselho de supervisão, sobre o 

dirigente da agência 

Autonomia financeira 
Exercício da restrição de ação pelo aumento ou diminuição 

do orçamento da agência 

Autonomia legal 

Exercício da restrição pelo controle sobre suas competências 

jurisdicionais ou sua configuração (a facilidade de se alterar 

sua situação legal) 

Fonte: Verhoest et al (2004), com adaptações para a dimensão legal 
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A simples adoção desses parâmetros, contudo, não resolve a mensuração em cada 

dimensão. Quais conjuntos de controles implicam em maior ou menor autonomia precisa 

ser determinado em cada contexto.  

 

1.5 Medindo autonomia/controle 

 

A mensuração da autonomia (ou do controle) de Verhoest et al (2004) pode ser 

compreendida a partir de dois momentos. Primeiramente, identifica-se os extremos da 

escala – total autonomia e total controle – como situações em que o poder de atuar sem 

restrições externas reside plenamente em um dos polos. Assim a mais ampla autonomia 

de uma agência, tanto em termos da distribuição geral de competências decisórias como 

em termos das possibilidades de restrição de suas ações por entes, representa a 

concentração de toda competência decisória sobre a agência, sem que entes externos 

possam constranger sua atuação. E vice-versa: o total controle sobre uma agência 

representa a concentração de toda a competência decisória sobre o Executivo.  

Em segundo lugar, os parâmetros de gradação representam graus distintos da 

participação do Executivo e da agência no processo decisório. Combinando as diferentes 

distribuições de poder decisório, temos o Quadro 3 retratando os diferentes graus de 

autonomia para cada uma das dimensões.10 

                                                      
10 É importante destacar que, nessa tabela, a dimensão da autonomia legal está sendo apresentada nos termos 

originais estabelecidos por Verhoest et al (2004), para que se possa observar as diferentes gradações tais 

como foram concebidas pelos autores, para fins de comparações com as demais dimensões. Ocorre que, 

nesse caso, a gradação da autonomia legal será sempre alta, pelos termos que são explicados na seção 3.7, 

sobre autonomia legal.  
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Quadro 3. Graus de autonomia por dimensões de autonomia 

 
Grau de 

autonomia 

da agência 

Autonomia como competências decisórias Autonomia como a capacidade de exercer poderes decisórios sem restrição a atores externos 

Autonomia gerencial Autonomia sobre a política Autonomia estrutural Autonomia financeira Autonomia legal 

Mínimo 

As decisões acerca de 

ações gerenciais são 

tomadas externamente 

pelo Executivo e sem 

aconselhamento ou 

sugestão da agência 

(ausência de autonomia 

gerencial) 

As decisões que concernem à 

estrutura e conteúdo dos processos de 

produção primários, instrumentos de 

política e entregas (outputs), objetivos 

e efeitos são tomadas pelo Executivo 

sem consulta prévia ou 

recomendações da agência. A agência 

não pode decidir sobre a aplicação 

individual de regras gerais e não tem 

autorização para estabelecer regras 

gerais 

O diretor da agência é indicado 

e avaliado pelo governo central. 

Ele responde diretamente ao 

governo central. Não há 

conselho consultivo ou de 

supervisão envolvido no 

processo. 

A agência é completamente financiada 

pelo Executivo, não precisa cobrir 

déficits orçamentários por si mesma e 

não possui habilidade de extender seu 

financiamento por meio de vendas ou 

empréstimos. 

A agência é parte do 

Executivo, sem possuir 

status legal distinto dos 

demais departamentos 

ministeriais. 

Baixo 

A agência pode tomar 

decisões gerenciais a 

respeito de questões 

gerenciais seguindo 

procedimentos estritos 

previstos pelo Executivo 

(alta autonomia gerencial 

de nível operacional) 

A agência pode tomar decisões 

concernentes à estrutura e o conteúdo 

dos processos de produção, mas 

dentro das limitações dos 

instrumentos de política e regras 

sobre objetivos, entrega efeitos 

esperados da política definidos pelo 

Executivo (alta autonomia 

operacional da política) 

O diretor da agência é indicado 

pelo governo central. Ele 

responde ao governo central e 

para um conselho de supervisão 

no qual a maioria dos membros 

está representando o governo 

central. Os representantes do 

governo no conselho podem ser 

substituídos pelo governo a 

qualquer momento. 

A agência é financiada sobretudo com 

recursos do Executivo, mas uma 

menor parcela do financiamento 

advém da alocação orçamentária de 

outras unidades governamentais, venda 

de produtos ou empréstimos. Em caso 

de déficit, a agência é responsável por 

cobrir apenas uma pequena parcela 

deste, o restante sendo de 

responsabilidade do Executivo. 

 

A agência possui um 

status separado daquele 

do Executivo baseado em 

atos de delegação 

ministerial. A agência 

não possui uma 

personalidade jurídica 

distinta daquela do 

governo central 

Alto 

A agência pode 

estabelecer procedimentos 

próprios para questões 

gerenciais dentre de 

princípios gerais 

regulando o uso de 

recursos pelo Executivo 

A agência pode decidir acerca de 

quais instrumentos de política utilizar 

e como produzir as entregas a partir 

de normas sobre objetivos e efeitos 

esperados definidos pelo Executivo. 

de entregas adotar dentre os 

instrumentos de política, e regras 

sobre objetivos, entregas efeitos 

esperados da política definidos pelo 

governo central 

O diretor da agência é indicado 

e avaliado pelo conselho de 

supervisão no qual os 

representantes do governo têm a 

maioria dos votos. Estes 

representantes podem ser 

substituídos pelo governo a 

qualquer momento 

A agência é financiada primariamente 

por meio de receitas que advém de 

outras fontes, distintas do Executivo 

(taxas, contribuições e preços por 

serviços), mas uma pequena parte do 

financiamento vem do Executivo. A 

agência deve cobrir a maior parte dos 

déficits ela mesma (pela 

autoimposição de restrições 

orçamentárias) 

A agência possui uma 

personalidade jurídica 

própria de Direito 

Público e foi criada por 

meio de Lei Ordinária 

Máximo 

A agência pode decidir por 

si mesma acerca de todos 

os aspectos da gestão, tais 

como princípios gerais e 

procedimentos (alta 

autonomia gerencial 

estratégica) 

 

A agência pode decidir por si própria 

sobre todos os aspectos da política, 

como objetivos, instrumentos de 

política e processos. A agência é 

autorizada a regular sobre questões 

gerais (alta autonomia estratégica da 

política) 

O diretor da agência é indicado 

e avaliado por um conselho de 

supervisão no qual 

representantes de terceiros 

detém a maioria dos votos 

A agência é financiada exclusivamente 

pelas receitas de fontes distintas do 

Executivo (taxas, contribuições e 

preços por serviços). Deve cobrir a 

totalidade dos déficits que sofrer. 

A agência possui uma 

personalidade jurídica 

própria de Direito 

Privado 

Fonte: Verhoest et al (2004)
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1.6 Justificando a transposição dos conceitos para o estudo dos órgãos da Justiça 

 

 

 A aplicação dos conceitos de autonomia e controle para analisar o caso das 

instituições judiciais não ocorre sem a necessidade de fundamentação, o que se pretende 

elaborar nessa seção.  

 Tradicionalmente, a literatura sobre agencificação, ao abordar o problema da 

delegação de poder de um Poder Executivo principal a uma agência governamental 

agente, se assenta teoricamente no modelo do principal-agente. Esse modelo tem como 

pressuposto a existência de uma relação de subordinação entre principal e agente para a 

delegação de funções. A isso se soma a condição de divergência de interesses entre 

ambos, o que resulta no desafio que recai sobre o principal de promover incentivos à 

cooperação e monitorar o correto cumprimento das tarefas delegadas. Dada essa 

conceituação, é evidente que não encontramos esse cenário. Não apenas os Três Poderes 

básicos de uma República não se encontram institucionalmente hierarquizados, como 

atuam em questões diferentes. Tampouco há qualquer situação de delegação de poder. 

Desse modo, não se trata aqui de buscar enquadrar a relação entre Judiciário e Executivo 

nestes termos. Contudo, os caminhos pelos quais a discussão em torno da autonomia no 

campo do Public Management levou o parte do arcabouço teórico que trata do problema 

a uma espécie de “esterilização” do modelo em relação ao problema inicial de que 

buscava tratar. Isso se semelha ao que observam os neoinstitucionalistas quando criticam 

os modelos de David Easton a respeito das funções do governo: de tanto buscar suas 

partes constitutivas elementares, extirpa a própria ideia do Estado do modelo (ABRAMS, 

1977). Assim, vê-se que a conceituação sobre autonomia e controle, em que pese serem 

originárias de uma discussão sobre os dilemas da delegação, ela passa a tratar de 

configurações de relações entre organizações, onde elementos de controle e de autonomia 

se distribuem de maneiras distintas em variados contextos. E,  partindo disso, podemos 

ilustrar como a relação entre Executivo e Judiciário pode ser vista como composta por 

contextos de assimetria de poder, de controle de um sobre o outro, sem que isso signifique 

negar a existência dos freios e contrapesos. 

Formalmente, o Judiciário dispõe de autonomia financeira (art. 99 da CF88). Mas, 

como a literatura sobre organizações e burocracias informa, não basta observar as 

dimensões formais para compreender a dinâmica em uma organização, pois o exercício 

do poder também passa pelo conjunto de regras e normas informais do mesmo e pelo 

controle de informação e de recursos (PETERS, 1995; KRAUSE, KENNETH, 2003; 
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BEZÈS, 2016). É possível identificar alguns elementos de controle tanto em função do 

processo legislativo geral como do processo orçamentário. Sobre a questão do orçamento,  

a literatura sobre controle de agências, no contexto americano, abordou o problema do 

controle dos judiciários locais e estaduais pelos governos estaduais norte-americanos por 

meio do controle orçamentário e identificou, em diversas ocasiões, que a competição 

interna ao ramo de governo (entre os órgãos do judiciário) pelos mesmos recursos e a 

pressão pela geração própria de receita, via arrecadação de custas e taxas judiciais, tem, 

sim, servido de risco à independência judicial (DOUGLAS, HARTLEY, 2003), termo 

esse que definem como grau de insulamento frente à influência das instituições políticas, 

grupos de interesse e do público, em geral, o que nos permite aproximar suas 

considerações ao problema da autonomia como proposto aqui. Como identificam nessa 

atuação a existência de um processo orçamentário que expõe os órgãos do judiciário ao 

risco, podemos observar, resumidamente, a natureza do processo orçamentário da Justiça 

no Brasil.  

No Capítulo III da Constituição Federal de 1988 (CF88), que trata do Poder 

Judiciário, lê-se: 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira. 

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos 

limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

       [...]        

(CF88, grifos meus) 

 

Em outros termos, ao mesmo tempo que a Constituição afirma a autonomia 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, ela também estabelece que os limites 

orçamentários previstos na lei de diretrizes orçamentárias, a partir do qual devem os 

órgãos planejar seus gastos e apresentar receitas, são definidos conjuntamente com os 

demais poderes. É importante destacar que a CF88 prevê que todo ato administrativo está 

sujeito à revisão judicial de constitucionalidade (art. 102, sobre competências do Supremo 

Tribunal Federal em face da Constituição Federal; § 3º do art. 125, sobre as competências 

dos tribunais e juízes estaduais em face das Constituições Estaduais), o que oferece a 

possibilidade de os tribunais, ainda que apenas por meio da associações de juízes, possam 
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questionar decisões do Executivo consideradas ilegais11. Contudo, ela não abrange o 

mérito das decisões de alocação tomadas no processo legislativo orçamentário. Além 

disso, a literatura também nos oferece evidências de que as regras do processo 

orçamentário brasileiro, no qual o Judiciário participa apenas como responsável pela 

elaboração de sua própria proposta, permitem que o Executivo mantenha um forte 

controle sob o trabalho do Congresso (PEREIRA, MUELLER, 2002) e, por 

consequência, exerça, em algum grau, um controle indireto sobre o Judiciário na 

definição do montante orçamentário a ele destinado como um todo. 

Na disputa por recursos orçamentários, os mecanismos mais eficazes para se 

alcançar a autonomia financeira que, na definição de Verhoest et al (2004), trata de 

financiamento total por fontes que controla plenamente, são o estabelecimento da 

vinculação de receitas e a constituição de fundos especiais com arrecadação e gestão 

próprias. A vinculação representa, para as agências governamentais, a segurança de que, 

havendo crescimento da arrecadação, haverá automaticamente o crescimento de receitas 

disponíveis para as políticas, independente de decisões de destinação de orçamento. Ao 

mesmo tempo, cada destinação vinculada especificamente a fundo especial ou percentual 

reservado a certo órgão representa uma restrição ao poder decisório do Executivo sobre 

a distribuição do orçamento e, em consequência, significa uma redução da margem de 

ação sobre a sua política econômica. Sendo a distribuição do poder decisório sobre a 

destinação de recursos variável-chave de controle sobre uma agência, a vinculação de 

receita à finalidade específica é a renúncia ao exercício deste controle direto sobre um 

órgão externo. No contexto brasileiro, onde são raros os casos de órgãos público que 

tenham receita independente do orçamento público, o principal instrumento do exercício 

da autonomia é a vinculação de percentual de receita à destinação específica. Num caso 

exemplar, vemos, por exemplo, a autonomia financeira das universidades paulistas em 

função da regra da distribuição de percentual fixo do ICMS no Estado de São Paulo12.  

                                                      
11 Tal como ocorrera em 2011, quando o governo Dilma resolveu alterar a proposta orçamentária 

encaminhada pela Justiça da União para o orçamento de 2012, reduzindo-a antes de ser encaminhada no 

Congresso. Nesse caso, ações foram ajuizadas no STF e o Executivo recuou, para evitar atritos com o 

tribunal. Ver O Estado de São Paulo, “Dilma resiste a lobby por aumento do Judiciário e compra briga com 

PMDB”, 15 de dezembro de 2011. https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-resiste-a-lobby-por-

aumento-do-judiciario-e-compra-briga-com-pmdb,811517. Acesso em 20/01/2019. 
12 Isso não significa que não possam se ver em situações de crise, já que a flutuação da arrecadação somadas 

à gestão financeira pouco prudente pode afetar seriamente suas atividades, essa restrição não é exercida por 

nenhum órgão em particular, e pode ser, entendida, como um fenômeno econômico que afeta ao Estado.  
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Se olharmos para o caso da Justiça, são crescentes os esforços em âmbito estadual 

para a criação de fundos especiais (alguns bem sucedidos, como o caso do fundo que 

atende ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), e a vinculação de percentual 

fixo da receita destinado à Justiça, mas tais iniciativas não prosperaram no âmbito federal, 

o que significa que a Justiça da União participa do processo orçamentário de maneira 

semelhante aos demais órgãos e agências governamentais que disputam por recursos, 

tendo a única distinção o fato de que encaminha diretamente sua proposta ao Congresso. 

Dessa forma, submete-se aos mesmos processos de negociação entre os dirigentes dos 

órgãos, os parlamentares e o Executivo.  

Em segundo lugar, observa-se a configuração dos três Poderes e o exercício do 

controle de constitucionalidade. O instrumento do controle de constitucionalidade pode 

ser compreendido, sob a lógica do binômio autonomia-controle, como o principal 

mecanismo de controle que o Judiciário exerce sobre a atuação dos poderes Executivo e 

Legislativo. Ao reverter decisões ou obrigar o cumprimento de sentenças que configuram 

uma mudança em relação aos sentidos e objetivos de suas ações, o Judiciário exerce 

controles sobre estes poderes que podem ser encaixados em ao menos três das dimensões 

da autonomia acima descritas: intervenções sobre a autonomia gerencial (suspensão de 

uma licitação), autonomia de política pública (suspensão do aumento de um imposto), e 

autonomia à intervenção (cassação de mandato de um prefeito ou governador).  

Cabe lembrar que o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro é híbrido 

(ARANTES, 1997), ou seja, confere ao STF o controle concentrado e abstrato de 

constitucionalidade13 e aos demais âmbitos o controle difuso e concreto de 

constitucionalidade, correspondentes às suas respectivas jurisdições (juízes e tribunais 

federais basicamente respondendo acerca da constitucionalidade da legislação federal em 

relação à CF88, e juízes e tribunais de justiça estaduais respondendo sobre a 

constitucionalidade das leis estaduais e municipais em relação às constituições estaduais). 

Em outros termos, a distribuição de competências confere capacidades de controle 

distintas sobre os demais poderes a cada órgão da Justiça. Contudo, o exercício desse 

controle é passivo, pois depende da provocação de outros atores do sistema político ou 

da sociedade civil. Isso não significa uma passividade plena – vide provocação do 

Judiciário por meio das associações de magistrados (FORNARA, CARVALHO, 2018), 

ou, como nos apresenta Taylor, a sinalização que as cortes podem oferecer a atores 

                                                      
13 O STF também retém o controle difuso e concreto, como corte de última instância a decidir sobre questões 

de particulares.  
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específicos que lhes concedem abertura para utilizar o judiciário como um veto point 

(TSIBELIS, 2002) –, mas limita as dimensões de controle14.   

Nesse contexto, a Justiça Federal se assemelha à um tribunal administrativo da 

União. Segundo relatório sobre os maiores litigantes da Justiça, segundo o CNJ (2012) o 

setor público federal responde por quase 70% de todos os processos ingressados em 2011 

na Justiça Federal, e 92,3% de todos os processos que correm nos Juizados Especiais 

Federais. Deste montante, o primeiro lugar é do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), que responde por 34,35% do total de processos ingressados na Justiça Federal 

neste período. Dentre os assuntos mais demandados na Justiça Federal, segundo relatório 

mais recente do CNJ (CNJ, 2018), encontram-se a concessão de auxílio-doença, o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria. Avaliando o caso da 

concessão do BPC, Santos (2009) mostra que a atuação dos juízes não se resume à revisão 

das decisões administrativas do INSS. Pelo contrário, implica produção normativa que 

afeta o desenho da política por meio da reinterpretação dos critérios de elegibilidade e de 

suas condições de aplicação. À medida em que isso se torna um conflito entre Poderes, 

contudo, ocorre sua migração da Justiça Federal para os Tribunais Superiores, aos quais 

compete decidir sobre a constitucionalidade da atuação da Justiça Federal.  

 Em suma, nesta seção, buscou-se destacar de que maneira a discussão sobre 

autonomia e controle mobilizada por Verhoest et al (2004) oferece elementos de anáise 

importantes para identificar a natureza dos conflitos entre os poderes. Isso se deu por 

meio de dois exemplos: o primeiro, na discussão sobre o orçamento, aborda a 

identificação da dimensão da autonomia financeira – autonomia entendida como 

capacidade decisória sem interferência externa – , e sustenta um cenário que, à 

semelhança do que afirmam Dallari (1998) e Abreu (2012), a Justiça Federal (de fato, o 

Poder Judiciário da União como um todo), não exerce plena autonomia financeira, na 

medida em que não dispõe de fonte exclusiva de receitas sob seu controle, tendo de 

negociar com os demais Poderes suas dotações15. Em seguida, a aproximação se deu a 

partir dos efeitos da revisão judicial sobre uma política pública. Nesse caso, o exercício 

                                                      
14 Não foi esquecida a influência das cortes na concessão de benefícios, sobretudo em temas como na 

política de saúde, onde a atuação das cortes tem, de fato, produzido diferenças significativas no desenho e 

nas condições da implantação de políticas de saúde, como demonstrado nos trabalhos de Carvalho (2013) 

e no trabalho de Santos (2009) a respeito do Benefício de Prestação Continuada. Apenas que estes casos se 

mostram, ao menos em relação ao que se observa na literatura, ainda pouco significativos em relação ao 

total da atuação da Justiça.  
15 Identificar essa situação neste enquadramento, contudo, não significa anuir com as implicações que estes 

autores citados identificam a respeito dessa situação, tampouco com o juízo de valor que promovem sobre 

a autonomia financeira ser desejável.  
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da atividade da Justiça Federal no campo da prestação jurisdicional envolve, em grande 

medida, a revisão de atos de outras agências do Executivo. Conforme apresenta a 

literatura (SANTOS, 2009), ela não se limita à revisão da observância de regras 

estabelecidas pelo próprio Executivo, mas pode afastar sua aplicação em prol de outro 

entendimento sobre a questão em análise, intervindo no funcionamento do Executivo. O 

Executivo dispõe de meios de contestar essa decisão, mas depende da decisão favorável 

de outras instâncias para reverter uma decisão produzida pela Justiça Federal, ou seja, é 

ele quem sofre controle sobre a política pública que produz. As assimetrias, portanto, vão 

se expressar no exercício da autonomia e do controle de maneiras distintas, a depender 

da matéria e do contexto. Observar essa interação complexa entre os Poderes a partir da 

distribuição da autonomia em suas diferentes dimensões pode nos ajudar a elucidar o 

debate apresentado na introdução, oferecendo pistas sobre a relação entre autonomia, 

independência judicial e permeabilidade a pressões corporativas. Assim, essa pesquisa 

descreve a distribuição dos poderes decisórios da Justiça a partir das dimensões 

apresentadas pelos conceitos de autonomia propostos por Verhoest et al (2004). 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA E DESENHO DA PESQUISA 

 
A metodologia qualitativa e o estudo de caso  

 

As pesquisas qualitativas têm sido objeto de controvérsia entre metodólogos em 

função de seu papel para a produção do conhecimento científico. De um lado, para certo 

grupo de pesquisadores que partem de perspectivas realistas sobre a ciência, o método 

científico deve orientar o pesquisador em busca de relações entre variáveis de mensuração 

confiável que nos permitam estabelecer inferências causais (KING, KEOHANE, 

VERBA, 1994), e a necessária mobilização de ferramentas estatísticas em um grande-N 

de casos não combina com os tipos e quantidade de dados que normalmente envolvem as 

pesquisas qualitativas. Assim, quando não simplesmente afirmam o baixo rigor dos 

estudos qualitativos, estes autores os localizam em uma fase inicial do ciclo da lógica 

científica (SCHMITTER, 2008), cuja contribuição se restringe à formulação teórica e ao 

teste de hipóteses, sendo também aceitável a sua utilização para abordar novos temas e 

pesquisa na fronteira do conhecimento.  

Contudo, essa posição foi contraposta por uma corrente metodológica que 

defendia as pesquisas por suas qualidades específicas, mais adequadas, por exemplo, ao 

problema da compreensão sobre fenômenos, em oposição às explicações, e reforçando a 

importância para a ciência da fase da formulação de conceitos, tratada como menor por 

King, Keohane e Verba (BRADY, 2008; COLLIER ET AL, 2004). Nesta perspectiva, os 

estudos de pequeno-N têm sido adotados por pesquisas de orientação realista na 

condução de pesquisas qualitativas comparadas e estudos de caso, adotando, por vezes, 

estratégias mistas, que combinam dados de pequeno e grande-N para a realização de 

análises mais abrangentes, e passam a adotar novas técnicas e métodos de pesquisa 

voltados ao problema da causalidade lógica (BRADY, 2008), como o process tracing e 

o qualitative comparative analysis (QCA). 

Para os defensores de uma postura mais “ecumênica” sobre o trabalho científico, 

a complementaridade entre as diferentes orientações de pesquisa torna sua cooperação 

necessária para o avanço da ciência como um todo. Mahoney (2005) destaca os benefícios 

mútuos de estudos de grande e pequeno-N, na medida em que análises de pequeno-N 

influenciem a condução de pesquisas de grande-N mais contextualizadas, tal como as 

pesquisas de grande-N influenciam a condução de pesquisas qualitativas que promovam 
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testes de hipótese mais sistemáticos ou mensurações mais rigorosas sobre os mesmos 

problemas.  

Sob essa orientação de pesquisa, o estudo de caso consiste na observação de um 

episódio histórico, instituição, ou política pública específica (BORGES, 2007), em uma 

combinação de análise bibliográfica e documental, condução de entrevistas e de 

observação direta, e apresenta o método discursivo de exposição de argumentos (KING, 

KEOHANE, VERBA, 1994). Como afirma Yin (2001), o método se destaca por 

flexibilidade de operacionalização, que incluem a possibilidade de análises de caso único 

e múltiplas formas de análise de casos múltiplos (análises comparadas e análises 

longitudinais). O estudo de caso também possibilita trabalhar com nível de detalhamento 

de informações que é impossível nos estudos de grande-N não só para a compreensão de 

fenômenos complexos, mas também para a formulação e teste de hipóteses.  

 Para além da orientação realista, vale mencionar como as orientações 

interpretativistas avaliam o estudo de caso. O interpretativismo parte da ideia de que as 

ciências humanas enfrentam limites importantes às possibilidades de identificação de 

regularidades teóricas em função do papel da subjetividade e da influência direta humana 

nos fenômenos sócio-históricos, em contraste com as ciências da natureza; e que a 

subjetividade configura , em si, objeto importante do campo, de maneira que não apenas 

as ações produzidas pelos indivíduos, mas os sentidos que eles concedem a elas, são 

objetos importantes de estudos (MAKKREEL, 2016).  

Assim, como define Stake (1988), os estudos de caso podem ser justificados não 

apenas na medida em que suas características particulares oferecem insights sobre 

determinada questão a ponto de oferecer possíveis generalizações (os denominados 

estudos de caso instrumentais), mas também o são em simples razão de se objetivar 

conhecer as particularidades de um fenômeno específico, independente das possibilidades 

de generalização a outros contextos (os denominados estudos de caso intrínsecos). O 

problema da relevância da pesquisa, portanto, é menos vinculado ao imperativo da 

contribuição à Ciência (compreendida como o corpo de conceitos, teorias e modelos de 

largo e médio alcance, mobilizados de maneira geral para compreensão de fenômenos 

sociais), e mais à relevância política e social do objeto e tema do caso.  

Essa pesquisa se qualifica enquanto um estudo de caso instrumental. Ainda que 

entenda a relevância em si do tema proposto, e a contribuição que pode oferecer aos 

juízes, serventuários, usuários e mesmo ao debate público sobre a operação da autonomia 

e do controle que existem no funcionamento da Justiça Federal, ela pretende contribuir 
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para uma discussão mais ampla sobre a análise da autonomia das instituições judiciais, 

partindo do caso específico para elaborar um quadro de análise institucional que possa 

futuramente ser aplicado a outros contextos de maneira comparada, em um esforço que 

se volta aos problemas da conceituação, mensuração e inferência descritiva da autonomia, 

não abordando os problemas de causalidade probabilística (efeitos de uma causa) ou 

lógica (as causa de efeitos, de acordo com Brady). Ao mesmo tempo, em função do 

escopo da pesquisa, ele também se adequa ao modelo de ciência proposto por King, 

Keohave e Verba (1994) sobre o papel dos estudos de caso para a elaboração de hipóteses 

ou formulação de conceitos.  

 

 

 

O desenho da pesquisa 

 

  Essa pesquisa foi desenvolvida a partir da combinação de análise documental 

(SILVERMAN, 2009; MAY, 2004) e entrevistas em profundidade (SPRADLEY, 1979). 

Para a análise documental, múltiplas fontes foram mobilizadas, incluindo dados de 

legislação constitucional, ordinária e específica, dados e relatórios produzidos por órgãos 

da Justiça (CNJ, CJF e CJF3R), livros e artigos acadêmicos, livros sobre a história da 

Justiça, matérias sobre a Justiça publicadas em veículos da imprensa. Para a coleta de 

dados primários, por meio da técnica da bola de neve (BIERNACKI, WALDORF; 1981), 

foi realizado um total de dez entrevistas em profundidade (das quais duas repetidas) com 

um total de três juízes e cinco servidores do judiciário. Abaixo segue o perfil de cada um: 

 

a) Juíza A, juíza titular, com doze anos de carreira, titular de um Juizado Especial 

Cível, carreira majoritariamente construída no interior de São Paulo; 

b) Juíza B, juíza titular, com doze anos de carreira, membro de uma das Turmas 

Recursais do Juizado Especial Cível, com carreira que incluiu de lotação em 

vara de fronteira no Mato Grosso do Sul e a tarefa de instalar de uma subseção 

nova; 

c) Juíza C, juíza titular, com cerca de vinte anos de carreira, titular de cargo 

administrativo na JF3R, com carreira toda feita na capital de São Paul, 

experiência em varas criminais e previdenciárias, e marcada por participação 

em atividades gerenciais; 
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d) Oficiais de Justiça D e E, homens, lotados em unidade do interior, ambos com 

cerca de 8 anos de carreira. 

e) Analista Judiciário F, formado em Direito, carreira toda no interior, 

experiência com instalação de um JEF, em cargo de direção em um JEF. 

f) Técnica Judiciária G, com cerca de 5 anos de carreira em vara da capital. 

Formada em Direito, foi promovida à função de Oficial de Gabinete. 

g) Técnica Judiciária H, com cerca de 5 anos de carreira em vara da capital. 

Formada em Direito, sem função gratificada, faz atendimento ao público e 

análise de processos de execução fiscal. 

 

Em suas trajetórias profissionais, passaram por varas e juizados especiais federais 

de diferentes especialidades, em diferentes cidades no interior de São Paulo. Apenas 

metade desses eventos tiveram os áudios gravados e têm transcrições ipsis literis dos 

tópicos das conversas. Em função do processo de conquista de confiança com os 

primeiros entrevistados, cerca de metade das conversas não foram gravadas, com tomada 

de notas no decorrer das entrevistas, ao que se seguia rapidamente a elaboração de 

cadernos de campo.  

Um breve roteiro com perguntas que orientaram as entrevistas semi-estruturadas 

em profundidade consta no Anexo I. Tais entrevistas tiveram um caráter exploratório e 

trataram das trajetórias profissionais individuais, das rotinas de trabalho, para entender 

como compreendiam questões que envolvem a gestão de pessoal, orçamento e 

contratações.  

Com base nos demais documentos e nos relatos das entrevistas, buscou-se 

observar os limites ao exercício dessa autonomia formal a fim de elaborar a descrição da 

natureza factual da autonomia. As entrevistas também serviram para avaliar a percepção 

dos atores sobre as dimensões de autonomia. Não foi possível obter entrevistas com 

membros da segunda instância da Justiça Federal, como o Tribunal Regional Federal da 

3ª Região e do Conselho Nacional de Justiça, de maneira que, do ponto de vista da 

percepção dos atores, estas dimensões não puderam ser avaliadas, tendo se concentrado 

na percepção dos juízes e servidores nas varas e no nível administrativo da primeira 

instância.  

  Na elaboração do quadro, a primeira questão a ser esclarecida é o sobre o sentido 

de naturezas distintas da autonomia, que não foi abordado antes por se vincular a questões 

metodológicas. O conceito de autonomia, segundo Verhoest et al (2004), pode ser 
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compreendida a partir de uma natureza formal, factual ou perceptual. A autonomia formal 

das agências se refere à extensão formal da autonomia, que decorre do arranjo normativo 

que estrutura seu funcionamento e relações com o Executivo. A autonomia factual que, 

do ponto de vista do observador, se refere à identificação do escopo de poder decisório 

de que dispõe à agência para além da dimensão formal. Isso representa, por um lado, a 

identificação de dimensões não previstas formalmente de poder decisório, mas que são 

exercidas pela agência, assim como dimensões cuja decisão, a despeito de prevista no 

regulamento, não é exercida. Sua operacionalização envolve observar mais do que os 

arranjos legais, mas a prática do exercício de poderes não previstos ou a constância do 

não-exercício de um poder formalmente concedido (este último, por sua vez, com menor 

potencial explicativo, posto que permanece em dimensão potencial). A autonomia 

percebida, por fim, se refere ao nível de autonomia que é percebida pelos atores no âmbito 

da agência ou em outras instâncias e setores que interagem com a agência. Essa 

autonomia requer a condução de entrevistas ou surveys para capturar a percepção dos 

atores sobre o exercício dos poderes, e pode tanto diferir do poder formal como dos 

poderes factualmente exercidos.  

 A segunda questão é a forma de operacionalização do conceito. Verhoest et al (2004) 

identificam, na análise empírica da autonomia pela literatura de estudos organizacionais, 

que parte significativa dos estudos se limitou a operacionalizações em nível geral, que 

implica a mensuração do conceito a partir da combinação de no máximo dois indicadores. 

Como afirmam os autores, tais operacionalizações de caráter geral aumentam o risco de 

confiabilidade das medidas – os indicadores elencados podem não expressar a autonomia 

que se pretende identificar. Em contraposição, os casos que trabalham com medidas mais 

amplas e detalhadas oferecem maior confiabilidade na mensuração do conceito, e o maior 

grau de detalhamento permite observar como as subdimensões da autonomia 

organizacional podem ser exercidas em distribuições profundamente desiguais dos 

poderes decisórios, não apenas as ditas em termos do grau de autonomia, mas também a 

identificação das instâncias burocráticas em que estão distribuídas. A realização desta 

pesquisa, nesse sentido, busca a operacionalização ampla e detalhada dos conceitos, 

mobilizando diversos indicadores por dimensão analisada e relacionando-os às instâncias 

burocráticas. Assim, por exemplo, a identificação da autonomia administrativa representa 

a combinação dos poderes de decisão sobre alocação de recursos humanos, financeiros e 

de logística em nível operacional e estratégico, localizando não apenas o grau de 
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autonomia e os mecanismos de controle, mas também a distribuição dos poderes 

decisórios no âmbito das varas, da diretoria de foro, do tribunal ou do CNJ. 

 A título de exemplo, isso representa destacar que o Tribunal da 3ª Região, assim 

como os demais, é autônomo para conduzir licitações e decisões sobre alocação de 

recursos, mas que (1) o faz de maneira centralizada nas Diretorias dos Foros (órgão que 

concentra a atuação administrativa de primeira instância das Seções Judiciárias), (2) sem 

que as varas da primeira instância tenham qualquer interferência sobre o processo, e (3) 

que deve seguir exatamente os mesmos procedimentos licitatórios previstos a todos os 

demais órgãos públicos. 

Uma limitação prevista nessa perspectiva está no desafio da agregação de indicadores, 

tema que, contudo, não será objeto de preocupação maior, na medida em que o problema 

da comparação não está em seu escopo. Os objetivos da pesquisa também tornam 

desnecessário abordar os problemas relativos à escolha de variáveis e à elaboração de 

hipóteses. A escolha de variáveis dependentes, independentes ou intervenientes se 

vincula ao problema da inferência causal, que não é objetivo desta pesquisa. Tampouco 

faz sentido a elaboração de hipóteses prévias, posto que não há teste a ser conduzido numa 

pesquisa que pretende ser descritiva. Por fim, é importante destacar que se pretende 

estabelecer um retrato atual do funcionamento da Justiça (suas regras atuais), motivo pelo 

qual a reconstituição histórica do órgão tem apenas uma função de introduzir o contexto.  
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CAPÍTULO 3 – DESCREVENDO A JUSTIÇA FEDERAL 

 

3.1 Histórico 

 

3.1.1 A criação da Justiça Federal 

 

 A Justiça Federal nasce com a Proclamação da República como uma proposição 

controversa. À diferença do que fora tradicionalmente o papel do Judiciário do Império, 

órgão sem maior relevância política, responsável pela solução de controvérsias entre 

privados, a Justiça Federal teria sido pensada como parte relevante do projeto 

constitucionalista republicano, que submetia o Poder do Estado aos termos da 

Constituição da República e que concedia à Justiça a competência do controle de 

constitucionalidade. Criada pouco antes da outorga da Constituição de 1891, e passando 

por uma revisão inicial por meio da Lei 221, de 1894, compunha-se pela combinação do 

Supremo Tribunal Federal com os juízes de seção. Estes últimos, por sua vez, eram 

divididos em juízes seccionais, juízes substitutos e os suplentes de substitutos. Cada 

estado e Distrito Federal dispunha de uma Seção Judicial, que era presidida pelo juiz 

seccional. Estes juízes eram indicados pelo Presidente da República e dispunham das 

garantias de vitaliciedade e inamovibilidade. Em termos de jurisdição, Freitas (2003) 

informa que sua delimitação já se assemelhava à forma atual, com algumas 

peculiaridades, como a competência de se julgar litígios entre habitantes de Estados 

diferentes. Os salários dos juízes variavam de acordo com a região em que viviam e, até 

a década de 1930, era facultado ao juiz o recebimento de um percentual das custas 

processuais.  

A Justiça Federal esteve no centro da disputa das oligarquias regionais pelo poder 

em função do papel dos juízes seccionais no sistema político. Estes, a princípio, 

dispunham de poderes de revisar atos do governo estadual, e a garantia de vitaliciedade 

impedia sua destituição caso houvesse a substituição de uma oligarquia por outra nos 

Estados. Neste contexto regional, isso significava que mesmo o grupo que então perde 

espaço no poder poderia obter decisões judiciais favoráveis e que teriam seu cumprimento 

garantido com intervenção federal, se necessário. Na prática, porém, a necessidade de 

anuência da Presidência da República na cessão das forças federais para o cumprimento 

de sentença significou, na prática, que o Governo Federal atendia às solicitações 

adequadamente apenas quando estavam alinhadas a seus próprios interesses, sendo 
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diligente quando a intervenção se dava a uma oligarquia de oposição ao governo federal, 

e sendo negligente (concedendo força em quantidade insuficiente ou de maneira 

intempestiva) quando a decisão era contrária a um aliado regional.  

A grande maioria dos juízes seccionais eram formados na Faculdade de Direito 

do Recife e parte considerável daqueles que assumiram as posições com a criação da 

Justiça Federal haviam sido juízes de Direito no Império (Freitas, 2003). Sobre os juízes 

suplentes, contudo, indicados pelos governadores e mais presentes nas atividades 

ocorridas na ação da Justiça Federal nas comarcas menores, os registros não indicavam a 

formação ilustrada dos primeiros. 

 Sobre a implantação das Seções Judiciárias, Freitas (2003) afirma não haver 

registros de qualidade, mas encontra algumas evidências sobre as condições materiais a 

partir das quais passava a operar a instituição, de maneira provisória, com a instalação de 

seções em lugares de favor e o agendamento de audiências de juízo nas câmaras 

municipais ou mesmo na residência dos juízes: 

“A imprensa local, no mês de abril de 1891, publicava edital sem 

número do bacharel Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça, expedido 

no mesmo dia em que tomou posse, comunicando que o juiz da secção 

federal do Estado do Paraná designava para as audiências do juízo todos 

os sábados, ao meio-dia em ponto, na sua residência, e para o 

expediente todos os dias úteis, das 11 horas da manhã até às três da 

tarde”. (Freitas, 2003: p.29) 

 

Esse era, portanto, o cenário no qual se estruturava a Justiça Federal em seus 

primeiros anos: disputada pelas oligarquias regionais, submetida aos humores do Poder 

Federal, sem estrutura adequada para conduzir suas atividades, fazer cumprir suas 

decisões e mesmo proteger a vida de seus magistrados, vai ter sua relevância política cada 

vez mais reduzida, conforme a crise política da Primeira República se estabelecia. 

 

3.1.2 A década de 1930 e a extinção da Justiça Federal 

 

 As convulsões políticas ocorridas na década de 1930 que põem a Política dos 

Governadores em xeque também influenciam os rumos da Justiça Federal de maneira 

decisiva. As seguidas intervenções do Executivo no funcionamento do Judiciário se 

expressaram em regras como: (1) estabelecimento de procedimentos de correição em 

todos cartórios, tabelionatos, ofícios da justiça local e juízos federais (Decreto n. 

20.034/31); (2) transferência de competências jurisdicionais sobre crimes contra a ordem 
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pública e contra a ordem econômica para a Justiça Militar (Decreto n. 20.656/31; (3) a 

instituição de recursos ex officio de decisões da Justiça dos Estados, Distrito Federal e 

Território do Acre quando contrariassem legislação federal (Decreto no. 23.055/33). 

Acompanhando essas mudanças, viu-se a extinção de varas e aposentadorias 

compulsórias de juízes. Em 1936, o governo Vargas estabelece um órgão de exceção, o 

Tribunal de Segurança Nacional, ao qual competia julgar “crimes com finalidades 

subversivas das instituições políticas e sociais”, e que julgaria a subversão de Luís Carlos 

Prestes, Monteiro Lobato e Graciliano Ramos. É nesse contexto que a Justiça Federal 

sofre o maior revés de sua história: sua extinção na Constituição de 1937. Nas disposições 

preliminares sobre o Poder Judiciário, a Constituição polaca prevê como órgãos do Poder 

Judiciário apenas o Supremo Tribunal Federal, os juízes e Tribunais estaduais, do Distrito 

Federal e Territórios, e os juízes e Tribunais militares, extinguindo, na prática, as Seções 

Judiciárias federais e os cargos dos juízes federais. Juízes e demais funcionários foram 

aposentados ou postos em disponibilidade, sendo que alguns foram incorporados às 

Justiças dos Estados. Os processos sob alçada federal foram redistribuídos à Justiça dos 

Estados. Como indicam Souza (2010) e Freitas (2003), não se registrou motivação clara 

para sua extinção, mas a interpretação recorrente a insere numa lógica da concentração 

de poderes. Afinal, o papel de controle de constitucionalidade, que não se resumia à 

atuação do STF, incluindo também a primeira instância federal, representava um 

obstáculo institucional constante ao projeto de Vargas. Como afirma Passarinho (2007): 

“Seria, assim, preferível deixar que os assuntos intimamente ligados ao 

interesse da União fossem processados e julgados na Justiça Estadual, 

procurando-se, desse modo, detergir quaisquer embaraços ao sistema 

que então se impunha à Nação Brasileira. E não é de esquecer que logo 

se seguiram as nomeações dos Interventores para os Governos dos 

Estados, meros delegados, portanto, do Poder Central.” (Passarinho, 

2007: p.19) 

 

3.1.3 Breve período democrático 

 

 Essa situação perdurou até o final do Estado Novo. Com a promulgação da 

Constituição de 1946, a jurisdição federal é restaurada com a criação do Tribunal Federal 

de Recursos (TFR), ao qual é atribuída a competência de segunda instância de causas de 

interesse da União. A primeira instância, contudo, não é restabelecida, e as causas de 

interesse da União permanecem sob cuidado das Justiças dos Estados.  

 A criação do Tribunal Federal de Recursos, por sua vez, significou um movimento 

para dar maior celeridade e descongestionar o Supremo Tribunal Federal que, ao 
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responder anteriormente pela segunda instância em processos de interesse da União, não 

tinha condições de processar o volume de demandas que lhe alcançavam, bem como 

realizar as demais competências. O novo tribunal foi composto por noves juízes, seis 

deles magistrados e os três restantes advindos da advocacia ou do Ministério Público, e 

foi implantado em 1947, de maneira provisória, nas dependências do Tribunal Eleitoral 

do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Em 1960, é transferido para Brasília, com a 

mudança da capital do país. Do ponto de vista institucional, não há alterações no desenho 

da Justiça Federal até a ditadura civil-militar. 

 

3.1.4 Ditadura civil-militar e a recriação da primeira instância 

 

 Já nos primeiros desdobramentos do golpe militar de 1964, as vitórias eleitorais 

obtidas pela oposição ao governo provisório em 1965 acirraram o conflito entre a linha 

dura dos militares e a oposição civil e resultaram na promulgação, em outubro de 1965, 

do Ato Institucional no. 2 que, segundo o registro do CPDOC da FGV: 

 

“[...] redefiniu de forma autoritária os termos do AI-1, estabelecendo a 

eleição indireta para a presidência da República, a dissolução de todos 

os partidos políticos então existentes, o aumento do número de 

ministros do STF de 11 para 16 — o que garantia ao governo a maioria 

nesse tribunal e obscurecia a distinção entre justiça ordinária e justiça 

revolucionária —, a reabertura do processo de punições dos adversários 

do regime e a impossibilidade de reeleição do presidente da República. 

Ainda segundo o documento, ouvido o Conselho de Segurança 

Nacional, o presidente poderia decretar o estado de sítio por 180 dias 

sem consulta prévia ao Congresso, ordenar a intervenção federal nos 

estados, decretar o recesso do Congresso e demitir funcionários civis e 

militares ’incompatíveis com a revolução’, além de emitir atos 

complementares e baixar decretos-leis sobre ’assuntos de segurança 

nacional’”. 

 

Nele, a reforma sobre Justiça Federal é extensa: o número de Ministros do 

Tribunal Federal de Recursos passa de nove a treze, e é restabelecida a Justiça Federal de 

Primeira Instância. Estabelecia competências específicas aos juízes federais de primeira 

instância (art. 105, §3º), dentre as quais se destacam julgamento sobre causas de interesse 

da União, crimes políticos praticados em detrimento de bens ou interesses da União 

(exceto aqueles contra a segurança nacional, cuja competência era da Justiça Militar), 

crimes contra a organização do trabalho e do direito de greve, e a competência para julgar 

mandados de segurança contra atos de autoridade federal. O texto previa a nomeação dos 
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juízes pelo Presidente da Republica com base em lista elaborada pelo Supremo Tribunal 

Federal (art. 105, caput). Foram também suspensas as garantias da magistratura – 

vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade (art. 14, parágrafo único). Do ponto de vista 

administrativo, o AI nº2 previa a criação de uma Seção Judiciária Federal em cada Estado 

e a edição de lei específica para regular o seu funcionamento (art. 105, §§ 1º e 2º). Com 

a promulgação da Lei nº 5.010/1966, estariam desenhadas as diretrizes para o 

funcionamento da Justiça Federal por longo período. 

Dentre as principais características do novo arranjo da Justiça Federal está, como 

entidade de supervisão, administração e controle sobre a primeira instância, o Conselho 

da Justiça Federal (CJF). Do ponto de vista do controle e da organização administrativa 

da justiça, ao CFJ é atribuído um amplo conjunto de competências correicionais sobre a 

atuação dos juízes federais, bem como sobre a condução da política de pessoal em sentido 

amplo – incluindo a organização de concursos para provimento de cargos, proposição de 

nomeação de aprovados ao Presidente, concessão de férias a juízes e servidores, 

provimento de substituições e definição de lotação de juízes e servidores. Além disso, do 

ponto de vista da organização jurisdicional, a ele também competia estabelecer 

parâmetros sobre a distribuição de processos e a decisão sobre a criação e a especialização 

das varas federais. 

Para a execução das atividades, foram criadas 44 varas federais e, para elas, 88 

cargos de juízes (44 juízes titulares e 44 juízes substitutos) e cerca de 600 servidores de 

apoio, incluindo os cargos de chefe de secretaria, auxiliar judiciário e oficial de justiça. 

Ainda que a Legislação estabelecesse que o provimento de cargos se daria por meio de 

concurso público, as disposições transitórias da Lei (art. 74) estabelecem que, para o 

primeiro provimento, a escolha se daria por livre nomeação do Presidente. Assim, como 

nos informa Freitas (2012), as indicações vieram da alta cúpula do regime e de aliados. 

Os escolhidos eram em sua maioria homens (apenas uma mulher), com idade média de 

40 anos e que assumiam posições “não-hostis ao regime militar” (Freitas, 2003).  

Nesse cenário de ditadura, o exercício da Justiça assume uma condição peculiar. 

Como afirma Schinke (2015), o regime tinha uma preocupação de minimizar traços de 

ruptura entre a ordem anterior e o então período de exceção, e faz isso por meio da 

mobilização ambígua de discursos sobre a validade do direito anterior ao regime de 

exceção e do poder militar como fonte autoproclamada de um novo direito. Assim, pode-

se entender a aplicação do direito no período quiçá como o estabelecimento de uma colcha 

de retalhos entre legislação democrática e regime de exceção, ou, como afirma Koerner 
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(2018), o estabelecimento do rule by law16.A normalidade procedimental, que era a 

aplicação da interpretação das regras sem se questionar sua fonte de legitimidade, 

permitiu o estabelecimento de um funcionamento regular das atividades jurisdicionais em 

questões diversas, como por exemplo, as políticas habitacionais do regime e os conflitos 

jurídicos existentes entre mutuários e o Banco Nacional de Habitação (BNH). Isso não se 

mostrou diferente na Justiça Federal: sua atividade era exercida de maneira autônoma 

(sem a interferência sobre decisões dos magistrados) somente na medida em que não 

ameaçasse os interesses do regime. Como afirma Souza (2010), a Justiça Federal tinha a 

pecha de “serviço jurisdicional caro, pouco eficiente e destinado a poucos, com 

precariedade de instalações, do pessoal e sem interiorização, cujos resultados eram 

poucos e de pouca repercussão”. 

 

3.1.5 Segunda onda de reformas, o distanciamento em relação ao regime 

 

No contexto ainda da ditadura, o problema do ordenamento jurídico passa a ser 

cada vez mais motivo de tensão entre governo e oposição. O governo Geisel (1974-1979) 

sinalizava à distensão gradual do regime, mas ainda se orientava pelo rule by law. 

Promoveu, assim, sob a roupagem de sua modernização, uma reforma no Judiciário que 

significava a centralização do controle de constitucionalidade no STF, o retardamento da 

renovação dos dirigentes dos tribunais e o aumento do controle disciplinar sobre os 

magistrados, com edição de uma nova Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN). A 

oposição às propostas, contudo, aproximou juízes, OAB e MDB sob a demanda do 

retorno ao Estado de Direito. Com os resultados expressivos e inesperados nas eleições 

1974, o MDB passou a condicionar qualquer reforma do judiciário ao retorno do Estado 

de Direito. Em 1976, os impasses na negociação entre governo e oposição levou Geisel a 

utilizar o AI-5 para decretar o fechamento do Congresso e aprovar tanto a reforma do 

Judiciário como uma reforma política que visava manter as vantagens do governo sobre 

os processos eleitorais. Essa imposição, contudo, implica a consolidação de uma agenda 

comum entre juristas, juízes e oposição que vai colocar associações de magistrados, OAB 

e Ministério Público em posição preponderante no projeto de reforma do Judiciário 

durante a redemocratização (KOERNER, 2018).  

                                                      
16 A ideia de rule by law difere da rule of law pois a primeira não se orienta pela legitimidade do direito 

enquanto direito, mas na legitimidade do direito como fato simples da sua imposição por um Estado 

constituído, que produz lei, e reproduz direito. 
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Nesse contexto, a Justiça Federal passava por progressiva expansão de suas 

atividades. Depois de um início tumultuado em função do grande número de processos 

que recebe das Justiças Estaduais, ela se torna um órgão com um enorme estoque e muita 

dificuldade para diminui-lo. Isso gera as primeiras pressões para sua expansão e para 

contratação de novos magistrados e servidores. O quadro total de magistrados no período 

de instalação das primeiras varas sequer estava completo, posto que um certo número de 

candidatos nem tomou posse, e logo vieram aposentadorias e falecimentos – dos 44 

cargos de substitutos, 14 logo se vagaram. Cinco anos depois de sua instalação, em 1972, 

é realizado o primeiro concurso para seleção de juízes substitutos e, já nos moldes 

estabelecidos pela Lei nº 5.010/1966, assumem os primeiros juízes federais concursados 

(FREITAS, 2003). De maneira tímida, esta geração vai assumindo posições mais 

importantes e, quando se titulariza (deixam de ser juízes substitutos, auxiliares nas varas, 

para se tornarem titulares), passam a julgar de maneira mais independente, produzindo 

um conjunto de casos paradigmáticos nos quais finalmente a União é punida em 

decorrência de ilegalidades e de crimes cometidos por seus agentes. Nestes, estão casos 

como o do juiz Márcio Morais, que responsabilizou a União pela morte do jornalista 

Vladimir Herzog, da juíza Tania Heine, que responsabiliza a União pelo desaparecimento 

e presumida morte do também jornalista Mário Alves de Souza Vieira e da juíza Eliana 

Calmon, que reconhece, no caso do “Motim dos Marinheiros, o direito dos “motinados” 

de serem incluídos na Lei da Anistia17 (TESSLER, 2012). Todos esses casos, contudo, 

ocorrem em um momento em que já avançava a distensão do regime, posteriormente à 

edição da Lei da Anistia e à lei que reestabelecia o pluripartidarismo (1979). Com tímida 

expansão de varas na década de 70, a Justiça Federal só vê um início do processo de 

expansão e de interiorização na década de 80 com a promulgação das Leis Federais nº 

7.178/1983 e nº 7.583/1986, que criam, respectivamente, 21 e 68 Varas Federais. Destas 

últimas, 19 foram as primeiras varas abertas no interior de oito Estados (SOUZA, 2010). 

 

3.1.6 A democratização 

 

Com o processo de redemocratização, os debates sobre a reforma do Judiciário 

foram dominados pelas associações de juristas – OAB, associações de magistrados e de 

procuradores. Estes debates opunham dois grupos. De um lado, um grupo com visão 

                                                      
17 Trata-se de revolta que envolveu cabos, soldados e marinheiros em 1964 e que após o golpe militar, 

passam a responder por inquérito militar e terminam expulsos da corporação. 
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conservadora do direito, que defendia a atuação restrita dos magistrados conforme a 

tradição do direito liberal, enfocava as dimensões negativas do direito e práticas de 

prudência na produção de decisões e sentenças, e ainda rejeitava a ideia de controles 

externos ao Judiciário como ameaças à autonomia dos juízes. De outro, estava um grupo 

com visão progressista, que entendia ser o direito um instrumento importante de 

transformação social, via a necessidade de mobilização dos direitos positivos, 

vislumbrava uma atuação mais ampla para os magistrados, e a necessidade de 

mecanismos de controle externo ao Judiciário nos quais a sociedade civil acompanharia 

a condução das políticas judiciárias e a prática da prestação jurisdicional (KOERNER, 

2018).  

Os magistrados, por sua vez, assumiram posturas bastante coesas em defesa da 

classe, e com frequência associavam as prerrogativas e garantias aos magistrados à 

garantia do cumprimento do papel institucional do Judiciário no regime de separação de 

poderes. Sendo instados a se posicionar também de maneira institucional, a partir da 

judicialização de algumas de suas etapas, como informa Carvalho (2017), produziu-se 

uma ambiguidade institucional no qual magistrados se punham como partes e juízes do 

texto constitucional.  

Nos debates da Constituinte, a negociação com a classe política sobre a estrutura 

do Judiciário terminou por produzir um amálgama entre a agenda progressista e a 

conservadora, na qual o Judiciário teve suas prerrogativas de ação ampliadas, em 

alinhamento com o que defendia à visão mais progressista sobre o papel do Direito e da 

Justiça, ao mesmo tempo em que não se criou qualquer instância de controle externo sobre 

os juízes ou o Judiciário. Em outros termos, os juízes conquistaram novas prerrogativas 

institucionais, fortalecendo seu papel, ao mesmo tempo em que se mantiveram isolados 

em relação à sociedade.  

Nesse contexto, o debate específico sobre a Justiça Federal se deu em torno de sua 

extinção ou expansão. A ambos os campos, o diagnóstico dos problemas da Justiça como 

um órgão pouco acessível e moroso era compartilhado. Aos que defendiam sua extinção, 

ela seria uma justiça parcial, inacessível e redundante: parcial, pois fora criada pela 

ditadura e ainda compunha-se de juízes por ela diretamente indicados; inacessível, pois 

sua concentração nas capitais, altas custas e lentidão; redundante, pois se defendia que a 

unicidade da Justiça e a existência dos tribunais e magistrados estaduais tornavam 

desnecessário que a União mantivesse um Judiciário para si (NOGUEIRA, 1987). O 

projeto vitorioso, contudo, foi o que entendia que os problemas identificados da Justiça 
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Federal, com especial atenção à sua independência e seu acesso, seriam sanados com a 

melhoria de seus quadros profissionais e a expansão de suas atividades.  

 

3.1.7 A Justiça Federal na Nova República 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Poder Judiciário da União sofre 

mudanças importantes dos pontos de vista institucional e administrativo, dentre as quais:  

 

a) ampliam-se as competências do STF, por meio do aumento dos atores e 

entidades autorizados a propor ações de inconstitucionalidade;  

b) cria-se o STJ, que assume um papel de instância recursal das justiças federal 

e estadual em posição anterior ao STF, ajudando-o a desafogar o volume das 

demandas que alcançam as instâncias superiores, e assumindo algumas 

funções anteriormente previstas no TFR;  

c) extingue-se o TFR, que é substituído por cinco Tribunais Regionais Federais, 

promovendo maior descentralização da Justiça Federal; 

d) determina-se o Conselho da Justiça Federal como órgão auxiliar junto ao STJ, 

com funções de supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, 

num movimento de menor controle sobre as atividades operacionais sobre os 

TRFs anteriormente; 

e) estabelece a criação dos juizados especiais de pequenas causas, aos quais 

compete o julgamento de causas de menor complexidade, com ritos 

processuais simplificados, a fim de facilitar o acesso à justiça e acelerar o seu 

funcionamento.  

 

A reformulação da Justiça Federal se deu em prol de sua expansão e interiorização. 

Varas e juizados especiais federais foram criados e o número de juízes e servidores 

também foi consideravelmente ampliado. A Justiça Federal, ainda relativamente 

desconhecida pela população, passa a ganhar maior notoriedade com o início das 

demandas de massa, que envolvem questões previdenciárias e de seguridade social e o 

impacto dos planos econômicos sobre as poupanças pessoais. A simplificação de 

procedimentos com a criação dos juizados e o novo quadro normativo, que se refletiu na 

maior previsão de instrumentos para a defesa de interesses coletivos, difusos e nos novos 

direitos sociais de caráter positivo, contribuíram para uma explosão de litigiosidade, 
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interpretada como sinal de que havia na sociedade um grande represamento das demandas 

por justiça e por direitos. O número de processos novos na primeira instância da Justiça 

Federal vai alcançar o número de 1 milhão em 1999, e no mesmo período, o número de 

juízes federais salta de 277 em 1987 para 903. Nesse novo cenário, contudo, mesmo com 

o crescimento da estrutura, o Judiciário ainda se mantém aquém das demandas, 

promovendo a prestação jurisdicional com baixa celeridade (SOUZA, 2010).  

No contexto geral da década de 1990, marcado pela agenda de reforma do Estado 

e de liberalização da economia promovida pelos governos Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso, a Justiça também era vista como uma instituição que precisava ser 

reformada. Uma proposta de reforma é apresentada ainda em 1992, mas tem sua 

tramitação interrompida seguidas vezes. Segundo Koerner (2018), surge novamente uma 

disputa de projetos. De uma perspectiva liberal, a reforma orientar-se-ia para produzir 

decisões mais uniformes, a fim de garantir segurança jurídica a investimentos e negócios, 

e representava uma concentração dos poderes decisórios nas instâncias superiores. Do 

ponto de vista do direito, representava uma crítica a inclusão dos direitos sociais na 

Constituição, promovendo um argumento de que “a conta não fecha”. A agenda mais 

progressista, ao qual se aliava a oposição política ao projeto liberalizante, buscava uma 

justiça que garantisse maior autonomia aos juízes das instâncias inferiores, que passaram 

a oferecer espaços de contestação de decisões governamentais, como, por exemplo, no 

contexto da privatização das estatais, em que decisões de juízes de primeira instância 

interrompiam os planos do governo. Do ponto de vista do direito, enxergava o projeto 

liberal como uma traição do sentido da Constituição e via o judiciário como potencial 

aliado tático na defesa dos direitos sociais.  

Do ponto de vista da organização do Judiciário, na década de 1990 ocorrem duas 

reformas, promovidas pelas Emendas Constitucionais no. 19/98 e 22/99. A EC 19 tem 

escopo maior do que apenas o Judiciário, promovendo uma reforma sobre todo o serviço 

público federal. Ela estabelece, entre outros temas, ao Judiciário a autonomia para propor 

criação, extinção de cargos e a fixação da remuneração dos magistrados e serventuários, 

e enquadra a remuneração dos magistrados pelo regime de subsídio. A EC 22, por sua 

vez, estabelece a criação dos Juizados Especiais Federais, que são regulamentados apenas 

em 2001, com a promulgação da Lei no. 10.256/2001.  

Na década seguinte, a esquerda, promotora da agenda progressista, alcança o 

poder. Na avaliação de Koerner (2018), as limitações estruturais políticas e econômicas 

de se promover uma guinada do projeto liberal de então alimenta ambiguidades no 
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governo. Do ponto de vista da política econômica, mantém-se o tripé macroeconômico 

(sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e controle da taxa básica de juros) 

estabelecido no governo anterior. Do ponto de vista da reforma do Estado se observa a 

promulgação da reforma da previdência do setor público em 2004 e o reaparelhamento 

do Estado, por meio da reestruturação de carreiras e melhoria de salários.  

Na agenda da Justiça, por sua vez, o governo se engaja fortemente na reforma, 

criando a Secretaria de Reforma do Judiciário no âmbito do Ministério da Justiça, e 

promove um conjunto de reformas que estabelecem mecanismos de controle sobre os 

magistrados ao mesmo tempo em que aumentam suas capacidades organizacionais e 

introduzem novos instrumentos processuais, que ampliam as possibilidades de ação. Do 

ponto de vista organizacional, a aprovação da Emenda nº 45/04, promove as seguintes 

mudanças: 

 

a) Cria o Conselho Nacional de Justiça, com atribuições regulatórias e de 

fiscalização sobre todo o Judiciário; 

b) Estabelece novos critérios para acesso ao cargo de magistrado, bem como 

regras para vitaliciedade, promoção, remoção e quarentenas; 

c) Altera regra de composição dos órgãos especiais dos tribunais, com a 

exigência de que se escolham seus membros por antiguidade e merecimento 

alternadamente; 

d) Estabelece a atividade jurisdicional ininterrupta, extinguindo as férias 

coletivas e estabelece o regime de plantão; 

e) Estabelece restrições à sistemática de distribuição e tramitação de processos, 

com a obrigação da distribuição imediata em todos os graus de jurisdição, a 

proibição de tramitação sem despacho, e autoriza a delegação de atividades 

não decisórias aos serventuários. 

 

No diagnóstico de Koerner, Barreira e Inatomi (2017), esse conjunto de reformas, 

a despeito de ter produzido ganhos importantes na gestão da litigiosidade, tais como o 

aumento no volume de processos sentenciados e na adoção de procedimentos 

simplificados e informais para a solução de conflitos (o que inclui tanto a criação dos 

juizados especiais e as práticas de conciliação), foi acompanhado do fortalecimento de 

um modelo de gestão do Judiciário no qual a participação de atores externos ainda é 

bastante limitada. Ao mesmo tempo, a pressão por representatividade interna aparenta 

reforçar a prevalência de agendas corporativas em detrimento de investimentos em 

melhoria do serviço. E a pressão por resultados – o cumprimento de metas de 
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produtividade definidas pelo Conselho Nacional da Justiça – produz soluções processuais 

que põem em risco a proteção dos direitos dos jurisdicionados mais vulneráveis.  

A Justiça Federal não escapa a este cenário. Ao mesmo tempo em que se tornou 

ainda mais visível e celebrada pela população em função do trabalho que tem realizado 

em decorrência da chamada Operação Lava-Jato, também ganhou atenção depois da 

decisão do Ministro do STF Luiz Fux de estender o auxílio-moradia a todos os juízes 

federais (posteriormente estendida aos juízes estaduais, trabalhistas e militares), 

produzindo um impacto de cerca quatro bilhões de reais, segundo dados da Consultoria 

de Orçamento do Senado Federal18, reforçando a visão popular de que seria um órgão 

cujos membros se beneficiam de privilégios exorbitantes e descomprometido com as 

carências sociais. 

Tendo elaborado uma breve trajetória histórica do órgão, sem intenção de 

promover um conjunto detalhado de descrições de cada período, partimos do diagnóstico 

de Koerner, Barreira e Inatomi (2017) para retratar a Justiça Federal: um órgão que se 

moderniza e reorganiza para atender a crescente demanda pela prestação jurisdicional, 

ganha visibilidade em função da atuação de seus magistrados no combate à corrupção, 

mas que também apresenta uma aparente desconexão com o restante da sociedade ao 

priorizar demandas corporativas em detrimento do investimento na expansão e melhoria 

do atendimento. Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos servidores e magistrados da 

Justiça, a questão pode ser enquadrada em outros termos. A medida do auxílio-moradia 

se vincula à mobilização sistemática que as associações de magistrados vêm tomando a 

fim de, conforme suas próprias declarações, preservar seu poder de compra. Como nos 

informa a literatura, o sucesso ou fracasso nas negociações remuneratórias entre 

funcionários e empregadores no setor público não depende apenas da estrutura sindical, 

da organização das categorias e de sua capacidade de mobilização, mas nos recursos de 

poder de que dispõem os funcionários na estrutura do Estado, como a possibilidade de 

questionar a constitucionalidade de uma determinada decisão administrativa 

(FORNARA, CARVALHO, 2018). A possibilidade de usar ou não esse poder, por sua 

vez, pode estar relacionado às estruturas de controle externo, justamente o que Koerner, 

Barreira e Inatomi (2017) têm afirmado serem restritas à participação externa.  

Esse cenário, contudo, não nos esclarece ainda como são tomadas as decisões, e 

sob quais restrições operam os dirigentes do Judiciário. O contexto institucional, 

                                                      
18 Conforme a Nota Técnica nº 307/2017, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal. 
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parcialmente abordado acima, demonstra haver um conjunto de restrições em termos 

procedimentais que são relevantes para compreendermos qual o grau real de autonomia 

da Justiça. Assim, passamos a elaboração da descrição de seu funcionamento, a partir das 

dimensões do binômio autonomia-controle identificadas no capítulo teórico. 

 

3.2 A organização da Justiça Federal da 3ª Região 

 
 

A Justiça Federal é a justiça ‘comum’, diferentemente das Justiças Trabalhista, 

Eleitoral e Militar, que são especializadas. Responde às causas de interesse da União, à 

diferença das Justiças Estaduais, o que inclui, de forma geral, as causas nas quais a União, 

suas autarquias e empresas públicas, Estados estrangeiros e organismos internacionais 

são parte. Além disso, também tem jurisdição sobre crimes contra a organização do 

trabalho, o sistema financeiro e a ordem econômica, crimes ocorridos em navios ou 

aviões, disputa de direitos indígenas, questões relativas a ingresso, permanência e 

naturalização de estrangeiros, crimes ambientais e causas nas quais se reconheça grave 

violação de direitos humanos (a pedido do Procurador Geral da República). De acordo 

com a Constituição, ela é composta pelos juízes federais e os Tribunais Regionais 

Federais – no entanto, não trata do número de juízes, tampouco do número de Tribunais, 

das sedes ou competência territorial. Atualmente, foram instalados cinco Tribunais 

Regionais Federais, nos quais a jurisdição segue a seguinte configuração: 

 

a) TRF1, com sede em Brasília, tem jurisdição no Distrito Federal e sobre os estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins; 

b) TRF2, com sede no Rio de Janeiro, tem jurisdição sobre os Estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo; 

c) TRF3, com sede em São Paulo, tem jurisdição sobre os Estados de São Paulo e 

Mato Grosso do Sul; 

d) TRF4, com sede em Porto Alegre, tem jurisdição sobre os Estados do Rio Grande 

do Sul, Paraná e Santa Catarina; 

e) TRF5, com sede em Recife, tem jurisdição sobre os Estados de Pernambuco, 

Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe; 
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Essa mudança produz efeitos na distribuição das competências jurisdicionais e 

administrativas. Antes havia, portanto, apenas um órgão de segunda instância, o TFR, 

responsável por revisar decisões de toda a primeira instância no país. A administração da 

Justiça de 1ª Instância era função do Conselho da Justiça Federal, que à época era órgão 

auxiliar do TFR. As atividades do CJF na época envolviam não só as competências de 

conduzir correições e estabelecer normas de funcionamento (portanto, de caráter mais 

estratégico ou de supervisão), mas também sobre atividades operacionais, como 

concessão de férias a juízes e servidores. Após a mudança, os cinco tribunais regionais 

passam a exercer a competência de segunda instância e, do ponto de vista administrativo, 

assumem um lugar intermediário entre o CFJ e a primeira instância. O CFJ mantém boa 

parte de sua competência normativa e passa a funcionar junto ao STJ, novo tribunal que 

assume funções de terceira instância sobre decisões das justiças comuns estaduais e 

federal. Contudo, o CFJ e STJ não fazem parte da Justiça Federal, que não é 

hierarquicamente subordinada a estes, tal como seriam departamentos em uma secretaria. 

Os TRFs assumem parte importante das tarefas de caráter gerencial que estavam sob 

atribuição anterior do CFJ e a primeira instância também tem sua administração 

reorganizada, o que aparenta decorrer da complexidade gerencial da administração do 

crescente número de varas e de juizados.  

 A JF3R é composta pelas Seções Judiciárias do Estado de São Paulo, Mato Grosso 

do Sul e pelo TRF3, e representa uma combinação de porte e realidades muito distintas. 

A Seção Judiciária de São Paulo (Figura 1) é a maior do país, sendo composta por 44 

Subseções Judiciárias, que perfazem um total de 201 unidades, entre varas e JEFs, é 

composta por 339 juízes federais e 4283 servidores19 entre analistas, técnicos e 

comissionados, e movimentou um volume de 2,6 milhões de processos em 201720. A 

Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul (Figura 2), por sua vez, é composta por apenas 

7 Subseções Judiciárias, que totalizam 16 unidades judiciárias, entre varas e JEFs, é 

composta por 28 juízes federais e 351 servidores, movimentando cerca de 136 mil 

processos em 2017. E a movimentação de juízes e servidores entre as duas seções é praxe 

em decorrência da carreira dos juízes, de maneira que parte cada vez maior de 

magistrados no decorrer da sua carreira, convive com as duas realidades. Ao mesmo 

                                                      
19 Dados do relatório de pessoal referentes a dezembro de 2018, publicado pelo TRF3 em acordo com a 

Resolução no. 102/2009 do CNJ. Disponível no sítio eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/. 

Último acesso em 31/01/2019. 
20 Dados obtidos na seção de estatísticas do sítio eletrônico do CJF. Último acesso em 31/01/2019. 



 

 66 

tempo, cada Seção Judiciária tem seu próprio Foro, órgão que centraliza parte importante 

das atividades administrativas da primeira instância da Justiça. 

 

Figura 1. Seção Judiciária do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região 

 

Figura 2. Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul 

 

Fonte: Sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região 

O TRF3 é um tribunal composto por 43 desembargadores federais nomeados pelo 

Presidente da República, por meio de lista tríplice e obedecendo a regra do quinto 

constitucional. Seus principais órgãos de funcionamento são o Plenário, o Órgão 

Especial, as Seções Especializadas e a Turmas Especializadas. O Plenário envolve o total 

dos desembargadores e é responsável, sobretudo, pela eleição do Presidente, do Vice-
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Presidente, do Corregedor Geral, do Conselho da Justiça da 3ª Região. O Órgão Especial, 

por sua vez, é constituído por 18 desembargadores e se concentra em atividades de gestão 

da carreira de magistrados, sendo responsável pela organização dos concursos para o 

cargo de juiz federal substituto, a titularização dos juízes (sua promoção de substituto 

para titular), além de competências disciplinares, como a aplicação de penalidades a 

juízes e desembargadores. É nas onze Turmas Especializadas, organizadas em quatro 

Seções Especializadas, que se concentram a realização das atividades judicantes no 

tribunal. Cada Turma é um colegiado de três ou quatro desembargadores que julgam 

majoritariamente recursos sobre decisões da primeira instância da justiça comum (os 

processos que tramitam pelos JEFs não alcançam a segunda instância, somente às turmas 

recursais). As turmas se dividem em quatro Seções Especializadas, que reúnem matérias 

específicas a serem julgadas.  

Concentrando as competências deliberativas de caráter administrativo, estão o 

Conselho de Administração e o Conselho da Justiça da 3ª Região (CJ3R). O Conselho 

de Administração acumula as atribuições do desenho dos serviços administrativos no 

âmbito do tribunal e a elaboração de normas concernentes a cargos de funções de direção 

e assessoramento. O Conselho da Justiça da 3ª Região (CJ3R), por fim, tem a missão de 

presidir a administração da Justiça de Primeira Instância, normatizando as estruturas das 

varas, JEFs, dos Foros das Seções Judiciária, a aprovação da indicação de Diretores dos 

Foros e das Secretarias das Varas e JEFs. Ambos o Conselhos são formados por 5 

desembargadores, presididos pelo Presidente do TRF3 e têm presença do Vice-

Presidente. 

 A estrutura organizacional do tribunal é bastante complexa. Cada desembargador 

dispõe de seu gabinete e equipe própria, e cada uma das unidades acima descritas dispõe 

de uma subsecretaria própria para auxiliar a organização das atividades. Presidente, Vice-

Presidente e Corregedor dispõem de estrutura própria decorrente de suas funções 

específicas. Para conduzir a administração, concentrando as atividades operacionais, o 

Tribunal tem uma Diretoria Geral, à qual se subordinam setores de planejamento, 

orçamento e finanças, gestão de pessoas, serviços gerais, compras, contratações. No 

Anexo II, vê-se o organograma funcional. 

 A primeira instância é composta por dois tipos de unidades: as subseções 

judiciárias, que concentram as atividades judicantes, e os Foros das Subseções 

Judiciárias, que concentram as atividades administrativas.  
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As subseções judiciárias variam de maneira considerável em porte, com casos em 

que são compostas de apenas uma vara, caso das cidades de Barretos e Catanduva, ou 

caso da capital, na qual os Foros, especializados, se dividem em dezenas de varas e JEFs.  

Eis o que diz o analista judiciário entrevistado acerca da diferença de porte dos juizados: 

 

“São Paulo é completamente diferente na estrutura, tem 230 pessoas 

trabalhando num juizado só, com 14 varas. É outro mundo. No interior, 

as perícias e a contadoria ficam num setor à parte. Nas varas, não há 

setor de perícia nem de contadoria”. (Caderno de campo da pesquisa, 

registro de falas gravadas, 2018). 

 

As subseções judiciárias são sempre compostas por varas e (ou) JEFs, que 

concentram as atividades judicantes, e pelas unidades de apoio direto e indireto à 

atividade judicante.  

As varas e os JEFs (quando autônomos) têm duas vagas de juízes cada, sendo um 

titular e um substituto. Cada vara é composta por um gabinete e uma secretaria. O 

gabinete trabalha de maneira mais próxima dos juízes, e tem como função auxiliá-lo na 

produção de decisões e sentenças, por meio da pesquisa jurisprudencial e a elaboração de 

minutas de sentenças. A secretaria, por sua vez, é responsável principalmente pela gestão 

dos processos da vara e pelo atendimento ao público. A gestão de processos envolve, 

nesse caso, o registro e controle sobre a tramitação, a realização de juntadas de 

documentos e decisões, a elaboração de minutas de decisões interlocutórias e despachos 

de caráter formal e a produção de ofícios, cartas e comunicações decorrentes dos 

processos judiciais com as partes. O atendimento ao público, por sua vez, envolve receber 

advogados e interessados em informações sobre o andamento de processos, receber e 

protocolar documentos. O fato de os JEFs terem sido concebidos para simplificar os 

procedimentos se expressa em uma estrutura organizacional mais simples do que a das 

varas. O gabinete é denominado vara-gabinete, com as mesmas funções, e a secretaria é 

unidade compartilhada com as demais varas-gabinete. Os juizados podem ser autônomos, 

dispondo de juízes de lotação permanente e estrutura própria, separada das varas, ou 

podem estar vinculados a uma vara, quando então são denominados JEFs adjuntos, não 

dispondo de estrutura própria, apenas juiz designado. 

Certas tarefas de apoio direto à atividade judicante, como a elaboração de cálculos 

judiciais, perícias e diligências tendem a ser concentradas em unidades externas às 

varas/JEFs, a depender do porte da subseção. Nas subseções maiores a tendência é a 

criação de unidades centralizadas para protocolo, cálculos judiciais, mandados e 
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conciliação. As subseções menores tendem a ter menor especialização, e realizam essas 

atividades em seções internas das secretarias. São poucas as atividades de apoio indireto 

à atividade judicante que se concentram nas subseções judiciárias, como segurança, 

transporte, reprodução e armazenamento de documentos e suporte técnico de informática. 

Em termos de estrutura organizacional, as subseções menores dispõem apenas das 

denominadas “Seções de Apoio Administrativo” concentrando essas atividades, enquanto 

que as maiores dispõem dos “Núcleos de Apoio Regional”, com divisões especializadas 

nestas atividades.  

Os Foros das Seções Judiciárias concentram as principais atividades de caráter 

administrativo da primeira instância. O Foro de São Paulo (Figura 3), por exemplo, tem 

subsecretarias específicas para as seguintes atividades: gestão de pessoas (UGEP); 

materiais, arquivo e gestão documental (UMAD); compras, licitações e contratos 

(UCOL); comunicação e inovação (UCIN); planejamento, orçamento e finanças (UPOF); 

manutenção e infraestrutura (UMIN); segurança, apoio judiciário e serviços 

administrativos (UAPA), que por sua vez são divididos em setores e seções com 

atribuições específicas. O Foro de Mato Grosso do Sul (Figura 4) é de porte bem menor 

e divide a Secretaria Administrativa em apenas cinco núcleos (Apoio Judiciário, Apoio 

Administrativo, Recursos Humanos, Licitações e Finanças e Tecnologia da Informação), 

subdivididos em seções. Ao mesmo tempo, administram seções que prestam apoio direto 

à atividade judicante, como as centrais de conciliação e de mandados, a elaboração de 

cálculos judiciais, e suporte à gestão de processos judiciais.  

Feita uma breve descrição da estrutura organizacional dos principais órgãos da 

JF3R, as próximas seções representam recortes descritivos das atividades baseados nas 

dimensões de autonomia apresentados na seção teórica. Para isso, articula-se cada uma 

das dimensões ao contexto geral para se identificar poderes decisórios vinculados a cada 

dimensão e sua localização. É com base nessa organização que, no capítulo seguinte, se 

elabora o quadro descritivo das competências decisórias da Justiça com avaliação dos 

níveis de autonomia e controle.   
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Figura 3. Organograma do Foro Administrativo da Seção Judiciária de São 

Paulo21 

 

Fonte: Sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região 

 

Figura 4. Organograma do Foro Administrativo da Seção Judiciária de Mato 

Grosso do Sul 

 

 

Fonte: Sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região 

                                                      
21 As cores presentes nas Figuras 3 e 4 representam tão somente os agrupamentos de diferentes unidades 

da estrutura organizacional dos Foros Administrativos e representam graus distintos da hierarquia em 

termos de autoridade e responsabilidade. Assim, por exemplo, seções são unidades de menor grau de 

autoridade e responsabilidade do que os núcleos, mesmo que uma seção esteja vinculada diretamente à uma 

unidade hierarquicamente superior a um núcleo, como as Secretarias. 



 

 71 

3.3 A Dimensão gerencial: orçamento, recursos humanos e contratações 

 

 Conforme apresentado no capítulo dois, a dimensão gerencial se refere ao 

conjunto de atividades-meio que sustentam a realização das atividades-fim de uma 

organização. Isso não inclui, portanto, tarefas de apoio à atividade judicante, como a 

gestão dos processos judiciais, a elaboração dos cálculos judiciais ou a estrutura de 

conciliação, pois estas se conectam diretamente com o objeto-fim da organização. De 

maneira geral, trata-se de observar as políticas sobre gestão orçamentária e financeira, de 

recursos humanos, e de compras e contratações de bens e serviços, e podem se expressar 

tanto em nível estratégico (de planejamento e estabelecimento de diretrizes), como 

operacional (de execução das rotinas de acordo com procedimentos prévios). 

 

3.3.1 Subdimensão orçamentária 

 

 A CF88 estabelece a autonomia orçamentária e financeira da Justiça, mas 

determina que os valores orçamentários sejam definidos conjuntamente com os demais 

poderes na aprovação da Lei Orçamentária. No âmbito federal, esse processo envolve a 

coordenação de atividades entre quatro entes: a administração central das seções 

judiciárias (os Foros ou Sedes Administrativas), os Tribunais Regionais Federais, o 

Conselho da Justiça Federal e a Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do atual 

Ministério da Economia, conforme destacado na Figura 5. 

Figura 5 – Etapas do Processo Orçamentário da Justiça Federal 

 

Fonte: Manual Técnico do Orçamento, SOF/MP (2006) 
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 Como praxe, com base nos parâmetros e normas de elaboração orçamentária que 

são propostos pela SOF, órgão do Executivo Federal, e consolidados na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do CJF elabora 

as diretrizes para confecção da pré-proposta orçamentária da Justiça Federal, e encaminha 

a cada tribunal um conjunto de planilhas a serem preenchidas. O TRF3, por sua vez, além 

de produzir sua própria proposta, transmite a demanda para as Seções Judiciárias. 

Formalmente, esse processo requer a consulta das necessidades materiais e de serviços 

dos departamentos e das unidades judiciárias, e funciona geralmente segundo uma lógica 

incremental (PETERS, 1995), tendo o Foro em São Paulo introduzido o planejamento por 

orçamento-programa apenas em 2017.  

Entre os requisitos para elaboração da pré-proposta, se encontram detalhamento 

de valores para cada elemento de despesa, a produção de demonstrativos de despesas com 

folha de pagamento, benefícios, contratos diversos, bem como previsão de despesas com 

a Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. Além de seguir as normas da LDO e 

orientações da SOF, as Seções Judiciárias devem seguir resoluções do CJF sobre matéria 

orçamentária. Recebidas as propostas, a SPO as consolida, acrescentando programas e 

despesas previstas em projetos que tramitam no âmbito do Conselho, e encaminha à SOF 

para negociação acerca dos limites orçamentários, que tipicamente são bem inferiores ao 

que é demandado pelo pré-projeto22. No processo de negociação, pode haver alterações 

nos montantes, a fim de atender prioridades elencadas pela Justiça, e os valores nunca 

alcançam o total solicitado. Cabe à própria Justiça revisar os valores a partir dos limites 

acordados, e encaminhar, em definitivo, a proposta ao Executivo, que, então, a encaminha 

ao Congresso para execução.  

Em seguida, na tramitação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional, os 

tribunais e o CJF buscam os parlamentares e relatores das Comissões de Constituição e 

Justiça (CCJ) e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional (CMO) para sensibilizá-los às suas demandas. Para o orçamento de 

2019, por exemplo, o Anuário da Justiça Federal de 2018, informa que os 

desembargadores Therezinha Cazerta, presidente do TRF3, Manoel Erhardt, presidente 

do TRF5, promoveram extensa agenda de reuniões para evitar que a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2019 impedisse a abertura de novos créditos para os TRFs e proibisse o 

provimento de cargos no Judiciário. Essa atuação, que envolve a elaboração, a 

                                                      
22 Oliveira (2007) nota que, em 2007, o montante oferecido pela SOF a partir da projeção de limite 

orçamentário para todo o Poder Judiciário da União, correspondeu à 62% do demandado. 
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apresentação de emendas e substitutivos, e a solicitação de destinação de emendas 

parlamentares não apenas logrou impedir essas restrições, mas também produziu outros 

resultados relevantes: o Poder Executivo reduziu o limite de suas próprias despesas 

primárias em 3,36 bilhões de reais, e direcionou 87% desse montante para permitir o 

aumento das despesas do Poder Judiciário, que foram bastante impactadas com o recente 

reajuste nas remunerações de cerca de 16%. É recorrente a apresentação de emendas 

parlamentares, individuais e de bancada, para custear aquisições ou reformas em edifícios 

da Justiça.23  

Os recursos do Poder Judiciário são distribuídos na forma de duodécimos mensais, 

e com base tanto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

como em instruções normativas e portarias do Tribunal de Contas da União (TCU), os 

Tribunais devem elaborar relatórios quadrimestrais de Gestão Fiscal. Quanto à execução, 

o Tribunal e as Diretorias dos Foros (Seções Judiciais) controlam a execução dos recursos 

que lhes são destinados. As Seções Judiciárias não dependem do Tribunal para executar 

seu orçamento, pois o Diretor do Foro também é ordenador de despesas. As regras de 

execução do orçamento são especificadas para o contexto da Justiça Federal por 

regulamentos do CJF. Além disso, TRF3 e as Seções Judiciárias podem propor créditos 

adicionais e alterações do Plano Orçamentário para o CJF, a quem compete a aprovação.  

A execução orçamentária da Justiça também está sujeita a contingenciamentos, 

conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO. Assim, a partir dos Relatórios de 

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, o Poder Executivo pode sugerir um patamar 

de contingenciamento de recursos que também alcança a Justiça. Dentre os efeitos 

possíveis do contingenciamento de recursos, o principal está na interrupção de reformas 

e aquisições, seja pela indisponibilidade do total do montante empenhar a despesa, seja 

pelo fato de que o atraso na liberação pode impedir a realização da despesa em período 

regular. Esse bloqueio é de competência da CJF, que pode, então, identificar quais são as 

despesas prioritárias a ser mantidas e o que pode ser contingenciado junto com os 

tribunais e as seções judiciárias, e as unidades têm direito a solicitar alteração de 

contingenciamento.  

 

                                                      
23 Em 2017, a bancada de deputados federais do Estado de São Paulo apresentou emenda para a ação 

Aquisição de Edifício Anexo do TRF3. Na LOA de 2012, emendas parlamentares destinaram o montante 

de R$ 197,7 milhões para reformas e aquisições de edifícios.  
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3.3.2 Subdimensão de recursos humanos 

 

 Para tratar da política de recursos humanos da Justiça podemos iniciar com uma 

primeira distinção entre juízes e serventuários. Como prevê a CF88, juízes são órgãos de 

Estado (os “juízos”), ao passo que os serventuários são um grupo de servidores públicos 

similares aos demais. Para além das prerrogativas da função, das competências e das 

regras de acesso e promoção presentes no texto constitucional, a CF88 também previu 

que o detalhamento dessa matéria, atualmente representado pela Lei Orgânica da 

Magistratura (LOMAN), deve ser por lei complementar, instrumento jurídico que 

demanda quórum mais elevado (maioria absoluta) que o da legislação ordinária, o que 

dificulta a alteração na legislação sobre carreira. Nesse sentido, os juízes dispõem de um 

regime jurídico próprio exclusivo que rege a carreira. A isso, soma-se o fato de esse tema 

ser de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Judiciário. Portanto, somente o próprio 

Judiciário pode provocar uma alteração no desenho dos termos de sua carreira, ainda que 

isso não signifique que tenha a competência de decidir sozinho24.  

 De maneira geral, juízes federais dispõem das mesmas condições de exercício de 

atividade dos demais magistrados. Partilham, com os membros do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, das prerrogativas da vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos25.  

O acesso à carreira de juiz federal se dá pela aprovação em concurso para o cargo 

de juiz federal substituto. No TRF3, a organização do certame é atribuição do Órgão 

Especial, que estabelece uma Comissão Específica para cada edição. O procedimento é 

extensamente regulado tanto pelo CNJ (Resolução nº 75/09-CNJ) como pelo CFJ 

(Resolução nº 67/2009-CJF), que definem critérios para a composição da banca 

avaliadora (que prevê a participação de um juiz federal de primeira instância), número 

mínimo de etapas de seleção e do que se tratam, a relação mínima de disciplinas a 

constarem no concurso, e até mesmo o critério para estabelecimento de taxa de inscrição.  

Aprovado o juiz, sua ordem de classificação representa sua antiguidade em 

relação aos demais colegas aprovados, tanto para a escolha da unidade judiciária na qual 

                                                      
24 Pode-se especular que é isso ajuda a explicar a manutenção da LOMAN até hoje: sem prever um cenário 

favorável a seus interesses, sob o risco de ver eventuais benefícios serem questionados, o Judiciário não 

reapresenta proposta de reforma da LOMAN.  
25 A vitaliciedade significa que após o período probatório, que é de dois anos, o juiz não pode mais ser 

exonerado, exceto se condenado por processo judicial. A inamovibilidade, por sua vez, garante que um juiz 

só pode ser transferido para outra unidade judiciária por motivação própria. A irredutibilidade de seus 

vencimentos, por fim, informa que o juiz nunca pode ter sua remuneração reduzida. 
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será lotado como posteriormente, em caso de transferência para outra vara (remoção), 

promoções e titulação. As promoções geralmente ocorrem após o período de sete anos, 

quando os juízes se titularizam (tornam-se juízes titulares), mas podem ocorrer antes caso 

haja oportunidade, que é quando uma lotação para juiz titular se torna disponível e não 

há outro juiz titular para preenchê-la. Geralmente, ao iniciar sua carreira, o juiz começa 

em uma vara mais distante dos principais centros urbanos e, com o tempo, consegue se 

transferir para varas ou juizados em regiões com maior população. Como as promoções 

são vinculadas à disponibilidade de vagas, para se tornar titular, ele geralmente deve sair 

da vara em que se encontra e se mudar para uma cidade menor, mais afastada dos grandes 

centros. Assim, pode ocorrer de juiz substituto abrir mão da promoção, permanecendo 

como substituto para não ter que mudar para uma cidade muito distante, até haver a 

possibilidade na cidade em que mora ou algum centro mais próximo26. As lotações, 

contudo, não tem tempo mínimo: um juiz pode ficar lotado em uma vara por duas semanas 

e, se houver interesse e possibilidade de remoção para outra vara27, ele pode pedir 

remoção se assim o desejar. Como constam nos relatos das entrevistas, isso não ocorre 

sem afetar o andamento dos trabalhos: 

“Como a vara é uma em que há alta rotatividade, todo mundo que chega 

precisa ser, então, atualizado sobre todas as coisas – e isso afeta todos 

os processos e, de maneira mais grave, os processos sigilosos.” 

(Caderno de campo da pesquisa, registro das entrevistas não gravadas, 

2018) 

 

A lotação, as atribuições, as funções, o vitaliciamento, a promoção, a remoção, a 

permuta e o trânsito de juízes também são todos uniformizados pelo CJF (Resolução nº 

01/08-CJF). Outra questão importante que deriva desta resolução é o empenho na 

promoção de uma relação equitativa entre os juízes substitutos e os titulares: sempre que 

houver disponibilidade, os tamanhos de gabinetes devem ser iguais, a divisão de equipe 

de assessoria a mesma, e a divisão de trabalho seguir preferencialmente a distribuição 

entre processos pares e ímpares. Conforme relatos colhidos em campo, era muito comum 

que a divisão de trabalho e de recursos entre juízes titulares e substitutos não fosse 

equitativa. Juízes titulares, ao assumirem cargo de diretor de vara ou juizado, por vezes 

aproveitavam dos poderes decisórios sobre a distribuição das tarefas na unidade para 

                                                      
26 Esse parece ser tema relevante para a Associação dos Juízes Federais (Ajufe), sobretudo no grupo de 

mulheres, já que esse desenho afeta principalmente as juízas, que não costumam ser acompanhadas por 

seus companheiros. 
27 Para isso, ele deve ser o magistrado mais antigo participante de concurso de remoção. 
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designar assessores apenas para si, escolher quais processos julgar ou determinar que o 

juiz substituto ficaria responsável por todos os plantões.  

A promoção para o cargo de desembargador é ainda mais restrita, pois é pequeno 

o número de desembargadores em relação aos demais, e a demanda do quinto 

constitucional, que requer que sejam selecionados para o cargo advogados indicados pela 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou membros do Ministério Público Federal, 

contribui para diminuir ainda mais o número de vagas dos juízes. A única forma de 

acelerar o processo é por meio da indicação por mérito, que requer a formação de uma 

boa reputação junto aos desembargadores, responsáveis por elaborar a lista tríplice para 

o Presidente da República. Isso tradicionalmente era facilitado por meio das remoções de 

juízes para função de auxiliar no TRF, expediente que fora comum até resolução do CNJ 

(Resolução nº 219/2016-CNJ) que estabeleceu a priorização do preenchimento das vagas 

na 1ª instância. 

O cenário legal para que orienta o tema da remuneração, vantagens e benefícios 

inerentes à magistratura é controverso. Estudos sobre a remuneração dos magistrados 

demonstram que a insatisfação já se observa na década de 1960 (SCHEMAN, 1962). É 

difícil mensurar como esses valores evoluíram no tempo, contudo, em função do período 

de hiperinflação, da complicada política de reajustes do funcionalismo público no 

contexto e pela ausência de informações de qualidade sobre a remuneração real dos 

magistrados no período. Na década de 1990, em meio às discussões que culminaram na 

aprovação da EC 19/98, o teto remuneratório defendido pelos STF era de R$12.720,00, 

que, em valores atualizados, equivalem a R$ 45.230,04 em 201828. Pode-se dizer, 

portanto, que mesmo com o reajuste promovido em 2018, o valor máximo ainda é cerca 

de 20% menor do que fora no período. Por outro lado, a expansão da Justiça significou 

um aumento considerável no número de juízes e de serventuários, com grande impacto 

no orçamento. E é notório que os valores atuais de remuneração dos juízes ainda estão 

entre os maiores do planeta, segundo estudo de Da Ros (2015), e mais distantes da 

remuneração média da sociedade. Durante a década de 2010, na medida em que 

enfrentavam resistências para garantir o aumento de sua remuneração, os juízes 

reforçaram as estratégias para garantir a regulamentação de concessão de vantagens e 

benefícios. No caso dos juízes federais, os principais casos da década foram dois: a 

Gratificação por Acúmulo de Jurisdição (regulamentação pela Resolução nº 341/15-CJF), 

                                                      
28 Em valores atualizados pelo IPC-A de janeiro de 1998 a dezembro de 2018. 
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e o Auxílio-Moradia. Ambos os casos representaram esforços de mobilização de 

propostas que argumentavam pela isonomia entre Justiça e o Ministério Público Federal. 

O primeiro caso constituiu-se de legislação federal, e estabeleceu como critério de 

elegibilidade um conjunto de parâmetros objetivos que representou um aumento de 30% 

da remuneração bruta para mais de 70% dos juízes federais, conforme informações 

obtidas no Portal da Transparência do CNJ. O segundo caso dependeu de uma liminar no 

Supremo Tribunal Federal, e estendeu o benefício a todos os magistrados.  

Além desses benefícios, o CJF regulamenta a concessão de vantagens de 

magistrados e serventuários a partir do regime geral de servidores civis da União (Lei 

Federal nº 8.112/90), que prevê: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, adicionais de 

insalubridade ou atividade perigosa, serviço extraordinário, adicional noturno, 

indenização de transporte, gratificação natalina, auxílio-moradia, auxílio pré-escolar, 

ajuda de custo e diárias. Com base em resoluções do CNJ e do CJF acerca da “Política de 

Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário”, o TRF3 

desenvolve uma política de assistência médica e odontológica aos magistrados, servidores 

e dependentes que envolve duas alternativas: o recebimento de auxílio-saúde no valor de 

R$ 215,00 por dependente, ou o pagamento compartilhado de um plano de saúde fruto de 

convênio entre o Tribunal e seguradora.  

A carreira dos serventuários, por sua vez, está vinculada ao regime jurídico único 

dos servidores públicos civis federais, a Lei nº 8.112/90, e é regulamentada pela Lei nº 

11.416/06, que alcança todos os servidores do Poder Judiciário da União. Assim, os 

servidores das Justiças Federal, Eleitoral, Militar da União e do Trabalho estão agrupados 

nas mesmas carreiras, sob as mesmas regras de ingresso, desenvolvimento e 

remuneração. São basicamente três tipos de cargos, que se diferem inicialmente pelos 

requisitos de titulação: auxiliares judiciários, com requisito de ensino básico; técnicos 

judiciários, com requisito de ensino médio; analistas judiciários, com requisito de ensino 

superior. Em seguida, também são diferenciados pelas áreas de atuação: área judiciária, 

que trata dos serviços privativos aos bacharéis de Direito; área administrativa, que 

abarcam os serviços de apoio administrativo, como recursos humanos, patrimônio, 

licitações e contrato, etc; e área de apoio especializado, que compreende as atividades 

que demandam profissionais com expertise técnica que requer registros em conselhos 

profissionais (médicos, enfermeiros) ou domínio de habilidade específica (profissionais 
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das TIC). Em função dos salários elevados29, os concursos públicos para provimento dos 

cargos são bastante disputados, de maneira que a maioria dos aprovados ou possui ensino 

superior, ou está terminando um. O setor de recursos humanos tenta alocar os servidores 

recém aprovados em setores nos quais a sua formação, mesmo quando não requisito, 

possa ser aproveitada. Por isso, uma parte muito grande dos técnicos judiciários lotados 

na área judiciária são estudantes ou bacharéis em direito. É frequente também que 

analistas ou até mesmo juízes tenham passado anteriormente pela Justiça não apenas 

como estagiário, mas também como técnicos judiciários. 

O modelo remuneratório dos serventuários prevê que a remuneração seja 

composta de um vencimento básico, ao qual são acrescidas gratificações e adicionais 

condicionadas a condições específicas. A Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é a 

de aplicação geral. Além dessas, há a Gratificação por Atividade Externa (GAE), paga 

aos analistas judiciários do quadro de avaliadores federais (os oficiais de justiça), a título 

de remunerar pelos gastos com deslocamento e a Gratificação de Atividade de Segurança 

(GAS), a remunerar servidores concursados da área de segurança e no exercício de 

atividades de segurança30. Há também um Adicional de Qualificação, que concebe um 

percentual adicional da remuneração a depender do grau de qualificação do servidor, 

descontado o requisito mínimo para assumir o cargo. Por fim, existe o conjunto de 

funções gratificadas (FC) e cargos em comissão (CJ), que servem ao exercício de funções 

de assessoramento, chefia e direção. As funções e cargos são escalonadas de acordo com 

a importância e sua distribuição se vincula, em boa parte, às estruturas organizacionais 

das unidades. As funções são exclusivas para servidores da Justiça, o que inclui servidores 

de outros órgãos do Poder Judiciário, mas 80% delas devem ser ocupadas por servidores 

concursados, e no caso dos cargos em comissão, o número mínimo é de 50%.  

Na JF3R, é rara a presença de servidores de outros órgãos da Justiça, assim como 

os chamados comissionados puros, sem qualquer vínculo prévio com o órgão, como 

afirma o analista entrevistado: “é muito raro que alguém venha de fora. Até porque as 

atribuições são muito específicas.” 

 

                                                      
29 Em 2019, com o reajuste de 16,38% aprovado pelo Congresso, o salário inicial de um técnico judiciário 

passa a R$ 7.591,00 e o de um analista R$ 14,271,00, de acordo com a Lei nº 11.416/06, somando-se o 

vencimento inicial e a Gratificação Judiciária (GAJ), que perfaz 140% do vencimento inicial. 
30 Nem sempre essas condições são cumpridas estritamente, como demonstra em relatório de correição do 

TRF3 feito pelo CJF em 2016 a respeito da concessão a servidores lotados em gabinetes de 

desembargadores. 
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 Com base nas entrevistas na primeira instância, foi possível perceber que 

enquanto os cargos em comissão são utilizados para atrair bons servidores, que passam a 

receber um percentual do valor total como adicional de remuneração, as funções 

comissionadas tem aplicação mais variada, ora servindo como meio de atribuir 

responsabilidades específicas a servidores – o que representa um uso convergente com o 

previsto pelas regras –, ora utilizados para premiar servidores, individualmente ou em 

rodízio de membros, a fim de garantir cooperação e o moral da equipe. Como afirma uma 

das juízas entrevistadas sobre a equipe que recrutou durante a sua lotação em uma vara: 

 

E no caso dela, o que a permitiu “resistir” [minhas palavras] a esse 

período foi a equipe que tinha de apoio. Levou dois servidores de São 

Paulo, que toparam o desafio – um deles havia sido seu chefe quando 

era serventuária – outra era sua assessora, serventuária da justiça então. 

Ele foi convidado a ser diretor da Vara, um trabalho interessante do 

ponto de vista financeiro, e a assessora foi por curiosidade (segundo a 

juíza) pelo trabalho. (Caderno de campo, notas sobre entrevistas não 

registradas em áudio, 2018). 

 

 Isso é reforçado pelo fato de que quase dois terços dos servidores do tribunal 

recebem ao menos uma função gratificada, conforme indica o Quadro 4. Como informa 

o analista judiciário entrevistado: 

 

No Judiciário, ao contrário de outros órgãos, tem muita função. Na 

justiça também tem lugar em que há supervisores de si mesmo. Em 

*****[cidade], tem um supervisor da contadoria, perícia, que cuida de 

ambas as coisas. Teoricamente, haveria outra pessoa para trabalhar com 

ele, mas é chefe de si mesmo. Assim, é chefe de si mesmo. (Caderno de 

campo, notas sobre entrevistas não registradas em áudio, 2018). 

 

 As funções de menor valor oferecem aumentos de cerca de R$ 1.000,00, mas as 

maiores alcançam até R$ 7.500 adicionais. A decisão de quem recebe ou não uma função, 

no contexto das varas, é do juiz, que pode utilizar isso para recompensar pela boa 

execução do trabalho ou distribuir com base em outros critérios. Isso também se repete 

no caso do Tribunal, onde os gabinetes dos desembargadores também possuem funções 

que podem ser distribuídas para os servidores. Estas servem aos juízes para que possam 

recrutar dentre o total de servidores da Região. Segundo os relatos colhidos, quando se 

trata de cargos e funções mais importantes, como Diretor de Secretaria, a concessão de 

gratificação frequentemente envolve movimentação do servidor para outras varas, e ainda 

que o CJF3R possa vetar uma indicação para ocupar determinada função, é raro que 
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ocorra. Em caso de funções de menor importância, a promoção pode ficar condicionada 

à Diretoria do Foro designar outro servidor para o local de onde o primeiro está sendo 

removido. Esse recrutamento é tão importante que se encontram casos de serventuários 

que assumem funções nos gabinetes de juízes e passam a ter sua vida funcional associada 

a deste juiz, sendo removido para nova vara juntamente quando este juiz que se torna 

titular  continuando a trabalhar com ele. 

 

Quadro 4. Distribuição de Funções Comissionadas e Cargos em Comissão 

nos órgãos da Justiça Federal da 3ª Região 

 

Órgão 
Servidores com Função 

Gratificada ou Cargo em 

Comissão 

Total de Servidores Lotados no 

Órgão 

% de Servidores ocupantes de 

Função Gratificada ou Cargo em 

Comissão 

TRF3 1.462 1.855 78,8% 

SJSP 2.902 4.622 62,7% 

SJMS 243 380 63,9% 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no relatório Membros e Agentes Públicos – Anexo 

V, de 12/18, da Resolução 102/09-CNJ, publicado no sítio eletrônico do Tribunal 

Regional Eleitoral da 3ª Região 

 

A lei que regulamenta as carreiras de servidores do Judiciário da União também 

permite aos tribunais que transformem as funções e os cargos em níveis diferentes 

(Parágrafo Único, art. 24 da Lei Federal nº 11.416/2006). A regra estabeleceu também 

que não era possível converter um cargo em função e vice-versa, bem como não autoriza 

aumento de despesas. Assim, a princípio, o Conselho da Justiça da 3ª Região dispõe de 

poderes para distribuir e redistribuir cargos, requalificá-los em novas categorias da 

maneira que achar melhor31. Contudo, ele se encontra restrito por duas resoluções do CNJ 

que estabelecem parâmetros mínimos de distribuições de servidores, funções e cargos 

entre as varas, priorizando a distribuição na primeira instância, limitando os critérios que 

podem fundamentar o deslocamento de estrutura. 

 

3.3.3. Subdimensão de compras e contratações 

 
 

A dinâmica da distribuição das competências sobre compras e contratações na 

JF3R opera com uma especialização de tarefas que concentra competências da seguinte 

                                                      
31 Como nem sempre os valores da remuneração entre as funções/cargos batem, o Conselho mantém uma 

reserva técnica que lhe permite compensar um aumento de gasto. 
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forma, nos termos da Instrução Normativa 34-01 do Conselho de Administração do 

TRF3: de um lado, as áreas requisitantes se encarregam de todas as tarefas pertinentes à 

elaboração da especificação técnica do bem ou serviço, a estimativa prévia de custo e 

justificativa da demanda; de outro, setores de compras e orçamento se concentram na 

avaliação de adequação orçamentária e no procedimento licitatório. No caso da primeira 

instância, a requisição é aprovada pela Diretoria do Foro; no Tribunal, pela Presidência. 

A única forma pela qual as unidades individuais ou as subseções judiciárias se envolvem 

com a aquisição direta de um bem é no caso da concessão de suprimento de fundos para 

aquisições de materiais ou serviços de pequeno vulto, como a aquisição de um tubo de 

silicone para consertar a vedação de uma janela, e ocorre cada vez mais raramente32, 

processo para o qual o tribunal também editou uma instrução normativa própria (IN 32-

01/95-PRES.TRF3). 

De maneira geral, as duas instruções normativas seguem expressamente o que 

estabelece a Lei Geral das Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) em termos de 

procedimentos, prazos, requisitos mínimos e as regras do processo licitatório. Ambas as 

instruções também fazem referências a Resoluções do CJF sobre regras de contratação e 

suprimento de fundos, expressando um padrão de normatização no qual se repete, 

verbatim, o texto da norma superior em muitos trechos, e se preenche o vácuo normativo 

com a designação das unidades e autoridades responsáveis pelas diferentes etapas 

processo. Caso de exemplo é a Resolução nº 135/96 editada pelo Conselho 

Administrativo para regulamentar o procedimento de registro de preços. Após estabelecer 

os mesmos procedimentos e prazos da Lei nº 8666/93, ela estabelece, no parágrafo único 

do último artigo, como as Seções Judiciárias podem cooperar para registrar preços 

conjuntamente.  

Essa centralização das contratações não significa que as áreas centrais realizam as 

licitações desejadas pelas áreas demandantes – isso ocorre raramente. No caso da Seção 

Judiciária de São Paulo, a elaboração do orçamento se articula de maneira mais direta 

com a estimativa de demandas de todas as unidades da Justiça, e o setor de planejamento 

e de compras elabora um plano de contratações centralizadas. Assim, a aquisição de 

computadores, mobiliário para os setores, a contratação de serviços terceirizados de 

segurança patrimonial e limpeza e o serviço de internet tendem a ser, todos, concentrados 

                                                      
32 No Relatório de Gestão do TRF3 referente ao exercício de 2017, houve redução de 44% de montante 

concedido para suprimento de fundos, e isso seria explicado pelo planejamento de despesas e no aumento 

do rigor da prestação de contas. 
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em um procedimento, dividindo a oferta de serviço em lotes. Isso aparenta representar 

resultados positivos, já que ficam garantidas as mesmas estruturas para as varas, 

independentemente da sua localidade. O que ainda permanece como uma dificuldade 

regional, segundo os relatos colhidos em campo, é a situação dos imóveis à disposição da 

Justiça: 

No interior, o maior problema, em termos de administração de recursos, 

não é nem material - como é feito para o estado inteiro, tem. O que mais 

sofrem é com prédio. Nem toda subseção. mas já ouvi que prédio de 

determinada subseção falta isso, aquilo, não é um prédio adequado. A 

Justiça muitas vezes não tem terreno, recursos pra construir, porque isso 

depende de lei, de outros fatores. E na cidade não tem um prédio que 

seja adequado às necessidades da justiça. em **** [cidade], teve uma 

época que a gente queria trocar de prédio e não se encontrou um imóvel 

que fosse mais adequado às necessidades da Justiça do que o que se 

estava utilizando. Em São Paulo isso não existe. Se precisar de prédio 

pra Justiça, dá pra escolher. Em Barueri também. Recentemente a 

Justiça comprou um prédio lá, e havia vários imóveis que eram 

adequados. aqui é um pouquinho mais complicado, mas não se compara 

com Jales. (Caderno de campo, notas sobre entrevistas não registradas 

em áudio, 2018). 

 

 Esse planejamento de contratações ainda no contexto do orçamento não ocorre 

ainda nas demais unidades. Algumas das decisões de aquisição podem, inclusive, operar 

em uma lógica inversa da ideia da área demandante solicitando à área central. Há alguns 

anos, após avaliar que os gastos com alugueis de prédios de algumas varas estavam muito 

altos, a Diretoria do Foro solicitou à unidade judiciária de Barueri que procurasse por 

imóvel para aquisição, pois assim poder-se-ia, no médio e longo prazo, economizar o 

orçamento da Justiça. 

 

3.4 Dimensão de política pública: as políticas públicas judiciárias 

 

 A dimensão de política pública representa um enfoque às atividades-fim que 

promove a agência/organização observada. Para além dos efeitos que a Justiça produz nas 

políticas públicas, trata-se aqui de observar o funcionamento do que se denomina por 

políticas públicas judiciárias (SILVA, FLORÊNCIO, 2011). E é importante destacar a 

diferença entre estas e o conjunto de normas que constituem as formas de regulação 

judicial dos conflitos entre pessoas. Estas últimas se orientam, fundamentalmente, para o 

mundo do direito. Assim, por exemplo, se observa que a diferença entre a justiça comum 

e a justiça do juizado especial pode ser entendida tanto no seu regime particular de 

regulação dos litígios (os direitos das partes, as regras de instrução processual, critérios 
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de admissibilidade de casos, prazos e instâncias recursais) como no conjunto de 

estruturas, processos e recursos que operam nessas distintas instâncias (sua estrutura 

organizacional, a distribuição de servidores e magistrados, a organização dos processos 

de trabalho, o funcionamento dos sistemas de informação). Se a interação entre estes 

elementos torna difícil de atribuir responsabilidades de uma dada situação à regulação ou 

ao funcionamento, gestão ou administração do Sistema de Justiça, a distinção pode nos 

auxiliar a identificar quais são os elementos a partir dos quais as decisões dos dirigentes 

dos tribunais, em suas respectivas competências, podem afetar o funcionamento regular 

da Justiça. Dentro desse problema que se posiciona a discussão de autonomia.  

A incipiente literatura que aborda a questão da política judiciária (FALCÃO, 

2006; RENAULT, 2005; SILVA, FLORENCIO, 2011; SILVA, 2018) concentra suas 

atenções no papel que o CNJ tem exercido na promoção de uma agenda de reformas no 

Judiciário, sem apresentar um olhar para os próprios tribunais como lugares formuladores 

e implantadores de suas próprias políticas. Silva e Florêncio (2011), por exemplo, 

afirmam que somente o CNJ teria condições de assumir uma posição de protagonismo na 

coordenação de esforços para a modernização do Judiciário, minorando os esforços 

promovidos pelos próprios tribunais e pelos conselhos superiores das Justiças Trabalhista 

e Federal. 

Num esforço de categorização das políticas judiciárias, Silva (2018) identifica o 

total de 63 políticas com orientações distintas. Ainda que haja casos que talvez não 

pudessem ser tratados isoladamente enquanto políticas judiciárias, se as definíssemos 

apenas pelo que constam nas ações do CNJ teríamos ausências importantes de políticas 

com grande impacto, sendo o principal exemplo a Assistência Judiciária Gratuita (AJG), 

que não encontra orientação completa no âmbito do CNJ (o Conselho trata apenas da 

remuneração de peritos), mas dispõe de uma política organizada no âmbito Justiça 

Federal pelo CJF. Esse é um dos casos a serem observados. 

Daqueles que se identificam iniciativas do CNJ para sua organização, 

pretendemos abordar, de maneira breve, outras três políticas: o Sistema de Metas, a 

política de transparência dos tribunais e a política de especialização de varas e JEFs. O 

primeiro caso interessa por ser uma medida de grande visibilidade que envolve uma 

articulação bastante intensa entre as instâncias em seu funcionamento a partir de uma 

lógica de controle de resultados, como será demonstrado, onde a negociação entre as 

partes está presente. O segundo caso, ao contrário, envolve menor necessidade de 

coordenação, e assume uma lógica de controle procedimental, no qual a preocupação da 
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regulação não se concentra em parâmetros de desempenho, mas no estrito cumprimento 

de obrigações de publicidade, sem negociação quanto à forma. O terceiro, por sua vez, 

trata de um instrumento previsto para lidar com o problema da lentidão dos julgamentos, 

que é incentivado pelo Conselhos, mas tampouco imposto ou acordado. No caso da 

Justiça Federal, o poder de decisão de se criar ou não uma vara especializada está sob 

responsabilidade dos TRFs.  

 

3.4.1 Assistência Judiciária Gratuita (AJG) 

 

No âmbito da justiça comum, o regramento da Assistência Jurídica Gratuita (AJG) 

atualmente vigente no Brasil se conforma na combinação de lei aprovada ainda na década 

de 1950 (Lei Federal nº 1.060/50), nas normas que instituíram a Defensoria Pública da 

União e as regras para sua instituição nos Estados (Leis Complementares nº 80/94 e 

98/99). Na ausência de advogado constituído pela parte, a Defensoria Pública assume o 

papel preferencial na oferta da assistência jurídica, mas o compartilha com diversos 

atores, como a OAB, os escritórios-escolas vinculados às faculdades de Direito, e até 

mesmo o Ministério Público, na ausência de representação nos locais onde não tiver 

constituído presença.  

O CJF é responsável por sua regulamentação no âmbito da Justiça Federal. Por 

meio da Resolução nº 305/14-CJF, determina, na primeira seção, os aspectos processuais 

e de direito: define os critérios de elegibilidade (definição do estado de pobreza), o escopo 

da AJG (que inclui isenção de custas, emolumentos, depósitos e honorários de peritos, 

intérpretes e advogados), as regras de indicação de advogado (com priorização da 

Defensoria, seguida de advogado voluntário e depois advogado dativo) e a 

responsabilidade do juiz de controlar o trabalho da assistência judiciária, podendo 

substitui-los em decisão fundamentada. Em seguida, a resolução trata da organizar do 

sistema eletrônico de assistência judiciária gratuita – o AJG/JF. Esse sistema, de gestão 

centralizada no CJF, (1) organiza o cadastro de advogados, intérpretes e peritos, (2) 

oferece meios de gerenciamento da escolha destes profissionais, que têm seus honorários 

custeados pela Justiça, e (3) oferece meios aos tribunais de estimarem suas despesas com 

a assistência judiciária. Os valores dos honorários são determinados pela resolução, que 

oferece uma faixa com valores mínimos e máximos para causas cíveis e criminais, 

honorários de engenharia, contábil e outros, e preços tabelados para trabalhos de tradução 

e interpretação. Em resolução editada posteriormente (Resolução nº 232/16-CNJ), o CNJ 



 

 85 

altera a regulamentação dos honorários de perícias, detalha as diferentes especialidades 

de perícia (ciências econômicas e contábeis, arquitetura e engenharia, medicina e 

odontologia, e psicologia e serviço social), os tipos diferentes de laudos comumente 

produzidos e oferece valores superiores ao previsto na resolução do CJF.  

A regulação no nível do CJF não estabelece, contudo, procedimentos muito 

rígidos para a escolha dos peritos, e isso se repete na regulamentação regional. É 

competência do juiz do caso a indicação dos advogados voluntários, dativos e dos peritos 

para justiça gratuita. No Edital de Cadastramento nº 3/2011, que regulamenta o registro 

destes profissionais no âmbito da JF3R, o critério de escolha de peritos e advogados é a 

ordem de credenciamento na lista, mas esse critério é apenas preferencial. O que vai 

importar aqui, na verdade, são as condições de operação das subseções. A principal 

diferença se dá entre as varas e os JEFs. Enquanto naqueles, o processo de escolha do 

perito é manual, nos JEFs é o sistema de gestão dos processos que sorteia um perito. A 

regra que estabelece a necessidade de se indicar um advogado voluntário (sem custo para 

o Tribunal) antes de apontar um dativo (que então produz custos ao tribunal) é mais 

restrita. Ela pode ser relevada somente mediante justificativa expressa e comunicada à 

Corregedoria.  

No cotidiano das varas e juizados, aquelas que se encontram nas cidades mais 

afastadas dos grandes centros urbanos sofrem mais para selecionar peritos. Como os 

valores são considerados baixos, os profissionais tendem a recusar as designações em 

varas mais distantes pois os custos adicionais em que incorrem, sobretudo com transporte, 

tornam a atividade desinteressante. Teoricamente, os juízes poderiam justificar 

contratações em valores mais elevados, mas existe também uma percepção de que este 

tipo de decisão é de alto risco de questionamento da Corregedoria. Assim, são raros os 

casos. Dos relatos obtidos, antes se ouviu um caso de uma convocação compulsória de 

um perito médico à elaboração de uma justificativa que justificasse pagamento de 

honorários superiores aos normalmente fixados pelo tribunal. Muitas vezes os peritos 

aceitam trabalhar pelo valor da AJG, mas na resposta à solicitação já entram com pedido 

de que sejam remunerados por sua própria tabela, o que nem sempre é garantido.  

Por fim, todos os tribunais são orientados a utilizar rubrica específica para os 

recursos destinados à AJG, e os valores a que dedicam a estes serviços são bastante 

reduzidos. Do total do orçamento aprovado em 2019 para a JF3R, cerca de R$ 2,48 

bilhões, foi previsto o valor de R$ 15 milhões, o que dá cerca de 0,6% de todo o orçamento 

com essa atividade.  
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3.4.2 Sistema de Metas 

 

O Sistema de Metas é um instrumento do CNJ que tem como objetivo estabelecer 

com os 91 tribunais em sua supervisão um conjunto de compromissos de melhoria da 

prestação jurisdicional. Instituído em 2009, é motivo de extensas e persistentes críticas 

por partes de diversos segmentos do Judiciário. A principal ressaltada em uma das 

entrevistas diz respeito ao tratamento homogêneo de classes de ações com graus muito 

distintos de complexidade, o que incentiva a triagem de processos e priorização daqueles 

que são fáceis (p. ex., casos individuais previdenciários com jurisprudência já firmadas) 

em detrimento dos mais complexos (p. ex., casos complexos de improbidade 

administrativa, que demandam instrução com muitas testemunhas). Conforme disse uma 

das juízas: 

 

[A entrevistada] passou então brevemente a falar sobre as metas [do 

CNJ]. [...]. Há metas quantitativas e qualitativas. Muitas vezes elas não 

são conciliáveis. Disse também, que bater as metas quantitativas não é 

algo difícil, se você “escolher” quais processos vai fazer. Isso, aliás, é 

algo que ocorre ocasionalmente em algumas varas, ou seja: o juiz titular 

faz uma seleção prévia dos casos que quer tratar e deixa os que não quer 

para o juiz substituto. E isso fica mais difícil em varas no interior 

quando são varas acumuladas, pois a pequena equipe que se tem a 

disposição para suporte dificulta a coordenação das atividades. 

(Caderno de campo da pesquisa, registro de entrevistas não gravadas, 

2018) 
 

Contudo, o CNJ tem tentado responder às críticas por meio da incorporação de 

novas metas, do desenvolvimento e disponibilização de métricas de avaliação e 

mecanismos de gestão e controle que ofertam aos tribunais maior quantidade de 

informação sobre seu próprio funcionamento, e pelo incentivo à participação de um maior 

número de atores no processo de sua formulação. Nessa seção, descrevemos brevemente 

seu processo de elaboração, e como o papel dos tribunais está determinado nesse 

contexto, olhando para seus efeitos no TRF3. 

O sistema de metas é um desdobramento da Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário, que consolida, em jargão da literatura de planejamento estratégico, as missões, 

visão, valores e macrodesafios do Poder Judiciário para um período de cinco anos, 

quando então são revistas.  Os macrodesafios combinam a percepção de problemas 

sistêmicos, como a necessidade de se garantir os direitos de cidadania e a celeridade na 

prestação jurisdicional; agendas de problemas específicos, como impulsionar as 
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execuções fiscais, cíveis e trabalhistas, e possíveis respostas aos problemas, como a 

adoção de soluções alternativas de conflito. O planejamento estratégico tenta, na medida 

do possível, vincular tais macrodesafios a um conjunto de metas quantificáveis, 

estabelecer indicadores e iniciativas de política para alcançar melhorias.  

Nesse processo, o trabalho feito para o desenvolvimento de métricas de avaliação 

tem sido expressivo, notadamente pelo desenvolvimento do Índice de Produtividade 

Comparada da Justiça (IPC-Jus), que utiliza a Data Envelopment Analysis para estimar 

quão próximos estão os tribunais da fronteira de produtividade, em termos de decisões, 

com base nos insumos de que dispõe (pessoal, recursos materiais), e pela regulamentação 

dos parâmetros para distribuição de servidores, cargos e funções gratificadas a partir da 

produtividade média das regiões. 

O segundo trabalho, que segue paralelo a esse, é o da promoção dos processos 

participativos para a construção das metas. Isso se apreende da análise do seu processo 

de formulação, que envolve as seguintes etapas, de maneira resumida: 

 

a) A elaboração da Proposta Inicial de Metas a partir de Comitês Gestores Nacional 

e dos Segmentos da Justiça; 

b) A elaboração de processos participativos em cada Tribunal; 

c) A análise das sugestões dos tribunais nos Comitês Gestores Nacional e dos 

Segmentos; 

d) Análise pelo CNJ das propostas por segmento e sua consolidação em uma 

Proposta Avançada de Metas; 

e) Consulta pública durante um mês para colher sugestões e comentários; 

f) Aprovação das metas em votação com os Presidentes dos Tribunais.  

 

O que nos interessa destacar aqui é que não há qualquer delimitação sobre como 

esse processo deve ser conduzido no âmbito dos Tribunais. Assim, o grau de diálogo que 

se estabelece com magistrados e serventuários da primeira instância depende da 

orientação do tribunal. Infelizmente não houve tempo hábil para uma investigação direta 

com membros do Tribunal a fim de identificar as formas como são conduzidas a 

elaboração das metas no processo de planejamento geral. A análise da legislação, no 

entanto, revelou não haver a criação de comitês ou conselhos de finalidade específica para 

elaboração das metas ao CNJ em nível regional. Observando o que existe de planejamento 

para fins próprios no âmbito da JF3R, a análise de documentos produzidos no âmbito do 

Tribunal nos demonstra situações institucionais distintas entre as três unidades que 

compõem a JF3R. O caso da Seção Judiciária de São Paulo pode ser observado com o 
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programa Inovajusp, iniciativa da Diretoria da Seção Judiciária de São Paulo a partir de 

2016, cujo relatório de propostas relata o diagnóstico do contexto anterior, afirmando 

serem recentes as práticas de planejamento estratégico: 

 

 “Identificou-se que a Seção Judiciária de São Paulo não possui ainda 

planejamento estratégico próprio, o que pode levar ao improviso, à 

decisão possível dentro do curto espaço de tempo para resolução das 

demandas e ao cumprimento de formalidades normativas sem pesquisa 

qualitativa. Esse agir pode resultar na persistência de problemas 

complexos que se arrastam nos anos sem resolução.” (JFSP, 2016; p.3) 

 

Essa iniciativa, segundo relatório de gestão da Diretoria do Foro, culminou na 

criação de uma Rede de Governança Colaborativa, onde se encontra o Conselho de 

Gestão Integrada e Participativa (CONGIP). O CONGIP é uma instância de formulação 

e deliberação sobre a estratégia da Justiça Federal de São Paulo com participação da 

diretoria do Foro, dos diretores dos principais setores administrativos, de representantes 

sindicais e da associação de magistrados, e de juízes e diretores de secretarias ou núcleos 

de apoio representantes dos cinco polos de gestão. Estes polos representam conjuntos de 

cidades vizinhas que organizam seus próprios processos de planejamento, e levam suas 

propostas e posições já formatadas para a instância do CONGIP.  

Essa iniciativa, de total autonomia no âmbito do JF3R, não encontra paralelo com 

o cenário da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Além da ausência de documentos 

elaborados por iniciativa da própria Seção que pudessem indicar as medidas que estão 

sendo tomadas para transformar o processo de participação, a análise do iGovJF33 de 2017 

demonstra uma enorme distância entre a SJMS e os demais órgãos: enquanto aquele 

alcança o número de 36.7, a SJSP exibe índice de 69.3 e o TRF3, 76.9. Dentre as 

principais diferenças, que podem impactar o processo de planejamento interno das metas, 

estão os seguintes: 

  

                                                      
33 Índice de maturidade da governança da Justiça Federal, elaborado pelo CJF para medir desenvolvimento 

institucional dos TRFs e das Seções Judiciárias. 
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Quadro 5. Recorte do Plano de Ações Sugeridos pelo CNJ para aumentar 

maturidade da Governança da Estratégia – iGov 2016/2017 

 

Recomendações do CJF  TRF3 SJSP SJMS 

Avaliar a conveniência e a oportunidade de envolver parceiros externos 

(MP, OAB, Associação de Classe, Defensoria, cidadão, etc.) na criação 

de um canal de participação que permita a coleta de sugestões sobre 

como aprimorar a prestação dos serviços da Justiça Federal. 

Adota Adota 
Decidiu 

adotar 

Buscar meios para envolver servidores na definição de suas políticas e 

prioridades. 
Adota Adota 

Decidiu 

adotar 

Buscar meios para envolver magistrados na definição de suas políticas e 

prioridades. 
Adota Adota 

Decidiu 

adotar 

Designar magistrados e servidores (alta administração) com 

competência e plenos poderes para realizar permanentemente a gestão 

da estratégia. 

Adota Adota 
Não 

adota 

Fonte: Observatório da Estratégia da Justiça Federal, CNJ. Acesso em 07/02/19 

 

Nelas, notamos que a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no período de 2016 

para 2017, ainda não adotara procedimentos para envolver servidores, magistrados e ou 

a comunidade externa no processo de melhoria dos serviços, bem como não designara 

servidores e magistrados para tratarem da gestão da estratégia de maneira permanente, 

diferentemente do que se encontra na SJSP e no TRF3. 

É interessante notar que no âmbito do desenvolvimento institucional, o papel não 

só do CNJ, mas do próprio CJF é apenas de recomendação. As Seções Judiciárias não são 

obrigadas a adotar certas práticas que, na visão do CJF, estão alinhadas com um maior 

grau de maturidade de governança, mas podem ser constrangidas a fazê-lo em decorrência 

das avaliações contínuas e da exposição de sua situação de maneira comparada com o 

ranqueamento que o índice proporciona.  

Retornando ao tópico da formulação das metas do CNJ, vemos como o processo 

participativo promovido pelo Conselho convive com a autonomia dos Tribunais na 

definição de seus próprios processos participativos: na ausência de processos e práticas 

participativas no interior de cada órgão (Seções Judiciárias e Tribunais), não se garante 

que o planejamento realmente envolva servidores e muito menos a sociedade civil.  

Por outro lado, os resultados do planejamento participativo expresso nos 

documentos demonstram uma margem muito pequena de expressão das particularidades 
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regionais. Comparando os documentos de Planejamento Estratégico do TRF3 e da JFSP, 

objetivo, indicadores e iniciativas se repetem em alta medida34.  

 

3.4.3 A Transparência Ativa nas páginas dos Tribunais  

 

As iniciativas em prol da transparência são antigas no CNJ. Antes mesmo da 

criação da Lei de Acesso à Informação, o CNJ estabelecia por meio da Resolução nº 

102/2009-CNJ um conjunto de informações que deveriam ser disponibilizadas pelos 

tribunais em seus portais. Mas isso se mostraria insuficiente. Em 2015, a ONG Artigo 19 

publicou relatório em que analisa o cumprimento da Lei de Acesso à Informação de 51 

órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais. No campo da 

transparência ativa, a Justiça Federal aparece como o Poder que menos disponibilizava 

informações, em desacordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/11). 

No campo da transparência passiva, utilizava um argumento interessante para evitar 

responder às solicitações:  

Na Justiça, dois tribunais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4) e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) negaram o 

acesso à informação alegando que a LAI ainda não havia sido 

regulamentada no âmbito da Justiça Federal, pelo Conselho da Justiça 

Federal, e que por esse motivo a área técnica do Tribunal ainda estaria 

desenvolvendo e implementando mecanismos que permitam a 

classificação das informações. (ARTIGO 19, 2015, p.33) 

 

O cenário não seria distinto em outras instâncias da Justiça. Em 2016, a mesma 

ONG publicou pesquisa analisando a implementação da LAI nos Tribunais de Justiça 

estaduais. No campo da transparência passiva, menos de 50% de suas questões foram 

respondidas, das quais apenas 29,6% não teriam sido consideradas satisfatórias. No 

cenário da transparência ativa, informações que deveriam ser públicas são de difícil 

acesso, exige-se a apresentação de dados pessoais para obter algumas das informações, 

organizam-se as informações de maneira a tornar difícil a organização dos dados.  

Tendo em vista esse cenário, a política de transparência do CNJ para os tribunais 

parece caminhar em um sentido oposto ao que preconiza a Politica de Gestão Participativa 

do CNJ: enquanto esta busca envolver o maior número possível de atores da Justiça para 

determinação dos compromissos que os Tribunais assumem com a sociedade de melhorar 

                                                      
34 Não houve tempo hábil para demonstração dessa proximidade. A análise preliminar dos termos, contudo, 

demonstrou mais de 85% de similaridade nos textos. 
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a prestação jurisdicional, a política de transparência parece pressionar os tribunais por 

transparência diretamente pelo estabelecimento de controles procedimentais, 

disponibilizando modelos de documentos que precisam ser seguidos de maneira estrita. 

Isso parece decorrer de um latente embate entre CNJ e os tribunais quanto ao 

cumprimento destas determinações, no qual o conselho se vê obrigado a definir os termos 

em que estes devem apresentar as informações não apenas em decorrência das vantagens 

que a padronização dos dados oferece para a consolidação de informações estatísticas e 

gerenciais, mas até mesmo para que pudessem ser compreensíveis – como uma espécie 

de solução contra a total indisposição de apresentar os dados35. Atualmente, em uma visita 

à página do TRF3, com dois cliques é possível alcançar uma grande quantidade de 

informações disponibilizadas pelo tribunal para fins de transparência ativa. O Quadro 6, 

abaixo, apresenta a relação de informações que são disponibilizadas por determinação do 

CNJ, do CJF e em decorrência de Lei Federal. A maioria das informações 

disponibilizadas não apenas derivam de determinação de órgãos externos, mas essas 

determinações requerem a apresentação dos dados em um formato específico que consta 

nos anexos dessas normas. 

  

  

                                                      
35 Não é o caso encontrado atualmente no TRF3, ainda que o relatório da Artigo 19 (2015) apresente um 

cenário pior. Contudo, as dificuldades de se obter os dados nas páginas alcançam desde a apresentação de 

planilhas em formato Portable Document File (PDF), inapropriado para trabalhos com dados tabelados, à 

disponibilização ao próprio CNJ de planilhas preenchidas nos termos apresentados, mas travadas por senha 

para edição, conforme pude identificar com planilhas mais antigas de salário disponibilizadas na página do 

CNJ. 
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Quadro 6. Relação de Legislação sobre disponibilização de dados pela Justiça 

Federal e respectivas informações 

 

Legislação Informação disponibilizada em sítio eletrônico 

Lei nº 13.080/2015 Limitação de Empenho - Créditos Especiais Reabertos  

Lei nº 13.473/2017 Atos de provimentos e vacâncias de cargos efetivos, comissionados e funções de confiança  

Portaria Conjunta 

SOF/SEGEP nº 05/2015 

Quantitativo Físico de Pessoal  

Quantitativo Físico de Pessoal Contratado Temporariamente  

Quantitativo de Cargo em Comissão e Função de Confiança  

Remuneração do Cargo em Comissão e Função de Confiança  

Remuneração - Subsídio de Cargo Efetivo  

Quantitativo de Benefícios e Dependentes  

Resolução CJF nº 300/2014 Contratos com instituições financeiras oficiais  

Resolução CJF nº 317/2014 Limitação de empenho e movimentação financeira 

Resolução CNJ nº 102/2009 

Despesas, repasses e receitas  

Acompanhamento da execução orçamentária  

Precatórios e RPV  

Cargos de magistrados do quadro de pessoal do órgão  

Cargos efetivos  

Cargos em comissão e funções comissionadas  

Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão  

Ordem dos ocupantes do cargo em comissão e funções comissionadas  

Situação funcional dos magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão  

Situação funcional dos servidores ativos  

Membros e Agentes públicos  

Empregados de Empresas Contratadas em Exercício no Órgão  

Servidores e/ou Empregados não integrantes do quadro próprio, em exercício no órgão, sem cargo 

em comissão ou função de confiança, exceto os constantes no Anexo VI  

Resolução CNJ nº 195/2014 Distribuição do orçamento  

Resolução CNJ nº 215/2015 

Quadro de lotação de pessoal (TLP)  

Membros e servidores afastados para exercício de funções em outros órgãos da Administração 
Pública  

Resolução CNJ nº 219/2016 Quadro de lotação de Pessoal  

Resolução CNJ nº 226/2016 Atividade Docente dos Magistrados  

Resolução CNJ nº 227/2016 Relação dos servidores que atuam em regime de teletrabalho  

Resolução CNJ nº 265/2018 Convênios, Acordos e Instrumentos congêneres  

Resoluções do CNJ nºs 

102/2009 e 215/2015 

Folha pagamento, tabela remuneração, cargo efetivo  

Folha pagamento, tabela remuneração, cargos em comissão e funções de confiança  

Folha pagamento, tabela remuneração, membros da magistratura  

Folha pagamento, acesso detalhado  

Acórdão nº 3244/2011-

TCU-Plenário  
Relatórios de Gestão Fiscal 

IN nº 63/2010-TCU 

DN nº 161/2017-TCU 
Portaria nº 65/2018-TCU 

Relatório de Gestão 

Fonte: elaboração própria, a partir da Seção Transparência do TRF3 
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Importa destacar que as determinações por transparência não decorrem apenas das 

demandas do CNJ, mas estão presentes também em duas resoluções da CJF, uma Portaria 

Conjunta da Secretaria do Orçamento Federal e da Secretaria de Gestão Pública do atual 

Ministério da Economia e em duas Leis Federais, com a diferença de que estas tratam 

quase exclusivamente de matérias orçamentárias. Os controles sobre gestão fiscal e sobre 

a gestão de maneira mais ampla também são exercidos pelo Tribunal de Contas da União, 

que requer a elaboração de relatórios em formatos específicos e sua publicação no sítio. 

Finalmente, a agenda da transparência ativa também dispõe de iniciativas promovidas 

pelo próprio tribunal, que disponibiliza, sem resolução específica da CJF, mas podendo-

se dizer que derivado da LAI, o seguinte conjunto de informações: 

 

a) Relação de futuras audiências públicas agendadas; 

b) Diárias e passagens concedidas; 

c) Relação de Estagiários; 

d) Valores repassados ao INSS e ao Fundo de Previdência da Justiça; 

e) Informação sobre a indisponibilidade de sistemas judiciais eletrônicos; 

f) Portal de licitações e contratos; 

g) Relatório de Gestão Fiscal36; 

h) Relatórios das áreas de Auditoria Interna e Correição. 

 

  A disponibilização dessas informações nem sempre é segregada em relação aos 

três órgãos da JF3R, mas todos oferecem a mesma informação básica. Na página da JFSP, 

há, por fim, a iniciativa de tornar público não apenas os documentos que orientaram o 

projeto do Inovajusp, mas também os resultados do mapeamento dos processos de 

trabalhos que ocorrem no âmbito do Foro da Seção Judiciária e a identificação, em cada 

uma dessas atividades, com descritivo de tarefas e das regulamentações cabíveis a cada 

situação. Nesse cenário, pode-se dizer que a transparência no TRF3 não se resume ao 

cumprimento de legislação específica sobre divulgação de tabelas, mas também 

contempla a mobilização de iniciativas próprias para divulgação de suas atividades, como 

a JFSP demonstra.  

 

 

 

                                                      
36 Ainda que este possa ser atribuído a determinação do TCU (Acórdão nº 3244/2011-TCU-Plenário). 
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3.4.4 Especialização de varas 

 

 A especialização de varas e juizados é recurso recorrente na organização em todo 

o Judiciário brasileiro, estando previsto, de maneira mais geral, no Código do Processo 

Civil. Do ponto de vista organizacional, a ideia da especialização pode ser associada aos 

preceitos da especialização funcional previstos já nos clássicos da teoria da 

administração. Os processos judiciais diferem não apenas em função das partes ou da 

matéria em questão, mas também acabam sendo organizados de maneiras muito distintas 

em decorrência de sua matéria. Há processos com formação de júri, há aqueles cujos 

temas envolvem a instrução com grande número de testemunhas, a realização de 

audiências públicas, entre outros feitos. Além disso, as diferentes matérias envolvem 

legislação específica que frequentemente deve ser observada pelo magistrado no 

julgamento.  

 Isso é particularmente presente num dos casos citados nas entrevistas. Uma das 

juízas trabalhou em uma vara de fronteira, sem competência exclusiva. As varas de 

fronteira trabalham de maneira contínua com a Polícia Federal, que as recorre para 

autorização de escutas, expedição de mandados de apreensão, prisão, além das audiências 

que recepcionam presos para custódia e julgamento. Sobre os cuidados necessários para 

o trabalho, ela relata, conforme meus registros no caderno de campo: 

 

“Quando você está em uma fase de investigação, ultra sigilosa, há 

processos que correm em segredo de justiça. Esses processos são 

manuseados somente pelos melhores e mais confiáveis servidores – que, 

então, são destacados para cuidar e guarda-los. Quando se fazem escutas, 

por exemplo, há que renová-las quinzenalmente – e essa renovação 

precisa sempre ser bem justificada, sob a pena de violar direitos dos 

investigados. Após essa avaliação, há que se expedir mandatos, 

documentos que precisam ser elaborados com bastante cuidado – cometer 

erros de digitação podem produzir a escuta de números de outras pessoas 
ou uma batida e condução coercitiva em uma residência de um inocente 

vizinho do investigado. São consequências graves em função de um erro 

muito pequeno. Em alguns processos, os pedidos de escuta são feitos a 

muitos números de telefone e isso aumenta a chance de algum seja 

digitado com erro, por exemplo.” Caderno de Campo da pesquisa, 

registro de entrevistas não gravadas, 2018) 

 

  Processos judiciais que envolvem autorização de escutas são sigilosos, e 

demandam destacar os servidores mais confiáveis para seu manuseio. Além do grande 

volume de informações produzido, que demanda análise de muitos volumes de processo, 
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é necessário ser muito meticuloso na verificação das informações. Em investigações de 

grande porte, por exemplo, pode haver pedidos de quebra de sigilo telefônico de dezenas 

de linhas ou autorização para busca e apreensão em dezenas de imóveis. Cada um destes 

é avaliado de maneira individualizada no processo, para que não haja qualquer violação 

de direito. Além disso, segundo o juiz, se nos mandados e autorizações judiciais houver 

um único dígito errado em algum dos números de telefone ou de endereço, é possível 

haver a quebra de sigilo telefônico de uma pessoa errada ou apreensão e busca em imóvel 

errado.  

Em outro caso descrito por outro juiz, na organização dos trabalhos das varas e 

dos juizados é bastante comum que os juízes reorganizem a ordem dos processos a serem 

julgados a partir das matérias com as quais estão mais imediatamente familiarizados. 

Assim, digamos haver um juiz que acabou de fazer um longo estudo sobre legislação de 

mercado de capitais. Ele solicita à secretaria que realize uma separação dos processos de 

matérias semelhantes para que estes possam ser decididos nesse período de maior 

domínio sobre determinada matéria. Em um último caso, este descrito em matéria no 

portal do CJF, o TRF3, a fim de atender às metas de produtividade definidas em conjunto 

com o CNJ, instituiu um mutirão, com participação de magistrados e servidores, para 

diminuir o estoque de processos nos gabinetes dos desembargadores, e identificou que a 

melhor estratégia para aumentar a produtividade é fazer uma triagem que envolve 

identificar as diferentes matérias e separá-las a partir de suas similaridades, para que todos 

os casos semelhantes possam ser solucionados de maneira mais ágil. O desafio, por outro 

lado, vai se concentrar em garantir que essa reorganização não prejudique a priorização 

de processos mais antigos, e que o trabalho de triagem faça uma adequada classificação 

dos feitos. 

Nesse contexto, entende-se a decisão de especialização como o reconhecimento 

de que certos tipos de matéria ocorrem em tal volume que sua distribuição exclusiva em 

uma unidade judiciária permite que esta possa se organizar da maneira que melhor atenda 

a situação observada.  

Na Justiça Federal, historicamente fora atribuição do Conselho da Justiça Federal 

todas as atividades que envolviam a organização administrativa das varas: sua 

localização, definição de suas competências (se especializada ou não), o provimento de 

quadros, a distribuição de feitos e a instalação propriamente dita (arts. 6º e 12 da Lei nº 

5.010/66). Com a criação da nova estrutura da Justiça Federal e os TRFs assumindo 

maiores funções administrativas, o ato da especialização das unidades judiciárias passa a 
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ser definido como de exclusiva dos tribunais por legislação federal, que se expressa em 

cada lei de criação de novas varas federais. 

De maneira distinta das controvérsias que ocorrem em torno da instalação de varas 

federais, que envolvem maior atuação de parlamentares, prefeitos de cidades do interior 

dos Estados e os Tribunais, a especialização parece ser matéria de menor controvérsia37. 

Uma das possíveis evidências disso é que não há qualquer esforço de padronização por 

parte do CNJ ou do CJF sobre os critérios para padronização. Em investigação dos atos 

normativos produzidos pelos conselhos, encontram-se apenas os casos no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Atos normativos que tratam da especialização de varas 

 

Órgão Ato Normativo Assunto 

CJF Resolução nº 273/2013 

Estabelece normas para criação de varas especializadas em 

crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de 

dinheiro e ocultação de bens. 

CJF Resolução nº 445/2017 
Recomenda a especialização de varas em direito da 

concorrência e comércio internacional 

CNJ Recomendação nº 3/2006 

Recomenda a criação de varas especializadas em crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro 

e ocultação de bens.  

CNJ Recomendação nº 43/2013 

Recomenda a especialização de varas com objeto de direito 

à saúde pública e priorização de processos relativos à saúde 

suplementar. 

CNJ Resolução nº 238/16 

Define a especialização de varas em matéria de saúde 

pública em Seções Judiciárias com mais de uma vara da 

Fazenda Pública. 

Fonte: elaboração própria, a partir de pesquisa nas páginas do CJF e CNJ 

 

Dos cinco atos previstos, destacam-se três temas (crimes contra o sistema 

financeiro, lavagem de dinheiro e ocultação de bens; direito da concorrência e comércio 

internacional e direito à saúde) que têm sido objeto de preocupação particular dos 

Conselhos. No caso dos crimes contra sistema financeiro, esse esforço se alinha com a 

agenda internacional de combate ao crime organizado, cujo marco é a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, incorporada à legislação 

                                                      
37 Este tema que, por si, mereceria um estudo a parte, só fora identificado em etapas finais da pesquisa, e 

com casos mais visíveis apenas no âmbito do TRF1, motivo pelo qual não se fará maiores referências nesse 

contexto. Para algumas informações sobre isso, ver notícia “Câmara, prefeitura e OAB unem forças para 

manter Justiça Federal em Diamantino”, publicada pelo jornal A Folha do Médio Norte, em 18 de julho de 

2018. http://www.afolhadomedionorte.com.br/camara-prefeitura-e-oab-unem-forcas-para-manter-justica-

federal-em-diamantino/ Acesso em 18/01/2019.  
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brasileira pelo Decreto Federal nº 5.015/14. A especialização das varas em direito da 

concorrência e comércio internacional, por sua vez, decorre do diálogo entre CJF e 

entidades governamentais e da sociedade civil envolvidas com os temas do direito 

aduaneiro e da análise de casos de concorrência desleal e na judicialização das decisões 

do CADE. O caso das varas de saúde pública, por fim, se constitui em uma das 

alternativas sugeridas no bojo da agenda das políticas judiciárias voltadas para a questão 

da judicialização do direito à saúde que tem sido promovidas pelo CNJ, envolvendo não 

só a criação de varas especializadas, mas a constituição de um Fórum Nacional do Poder 

Judiciário para Saúde para debater e propor soluções para lidar com as demandas 

repetitivas e incentivar a conciliação nesses casos.  

Para todas as demais matérias em que há especialização de varas na Justiça 

Federal, tais como as matérias trabalhista, agrária, cível, previdenciária, e em fases, como 

a de execução fiscal, a decisão de definir a especialização se encontra sobre os TRFs. 

No caso do TRF3, essa competência decisória foi atribuída ao Conselho da Justiça 

Federal da 3ª Região (CJF3R), que é o órgão que preside a Justiça de Primeiro Grau da 

3ª Região. O CJF3R também decide se a especialização é exclusiva (significando que 

apenas processos dessa matéria lhe podem ser distribuídos) ou concorrente (no qual outras 

matérias em sua jurisdição também são incluídas), e pode fazê-lo tanto no momento de 

criação da vara (matéria também de sua competência), como pode alterá-la diretamente, 

estabelecendo, conjuntamente, critérios de redistribuição dos processos até então julgados 

pela Vara. Para a atividade da especialização, não há procedimento específico que 

delimita as condições para sua especialização. A decisão de especialização deriva, no 

entanto, de avaliação feita pela Diretoria do Foro a pedido do CJF3R, a respeito do 

volume de processos de acordo com as matérias e as classes processuais, com objetivo de 

manter o volume de processos equilibrado entre as varas.  

Na capital se concentram o maior número de varas especializadas, com foros 

especializados que separam em prédios distintos as varas cíveis, os JEFs e as varas 

criminais e previdenciárias. No interior, prevalecem as varas de competência mista, os 

JEFs plenos (com estrutura própria) com competência exclusiva cível, quando há JEFs 

criminais, estes são adjuntos, funcionando junto às varas criminais. Os esforços do CNJ 

e do CJF para a especialização de varas nas competências acima descritas produziram 

resultados ainda tímidos se comparados a outros Estados. Nas Seções Judiciárias de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul, atualmente há cerca de quatro varas especializadas em 

processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro ou 
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ocultação de bens – duas na subseção judiciária de Campo Grande, uma na capital de São 

Paulo e outra em Campinas.  

 

3.5 Dimensão Estrutural 

 

 Do ponto de vista da relação entre o principal (Executivo) e uma agência (Justiça 

Federal), a definição de dimensão estrutural está relacionada à possibilidade do controle 

sobre os rumos da organização do grau de dificuldade ou facilidade de se controlar, 

diretamente ou por meio de um conselho consultivo, quem ocupa posições de controle na 

agência. O raciocínio prevê que quão mais direto forem os mecanismos de indicação e de 

subordinação, menor é a autonomia estrutural, e vice-versa. Na análise da Justiça, trata-

se de observar o processo de indicação dos desembargadores para ocupar os TRFs e o 

processo de indicação da direção dos tribunais. 

 No primeiro momento, a indicação de juízes para os cargos de desembargador, é 

um procedimento regrado pela CF88 (arts. 94 e 107). A prerrogativa da indicação é do 

Presidente da República, a partir de lista tríplice formada pelos desembargadores 

membros dos respectivos tribunais. Juízes ocupam 80% de todas as vagas para seus 

respectivos tribunais, em indicação por critérios de antiguidade e merecimento, 

alternadamente. Os 20% restantes cabem a membros do Ministério Público Federal e 

advogados indicados pela OAB. Cada entidade elabora uma lista sêxtupla, que é 

apresentada ao respectivo tribunal, que seleciona três candidatos finais e lhes apresenta 

ao Presidente.  

 Considerando apenas os membros que são escolhidos por antiguidade, nota-se que 

40% dos tribunais são compostos simplesmente por juízes com maior tempo de exercício 

no órgão, independente de sua atuação prévia, posição política ou sobre o direito. O 

restante, por sua vez, decorre de eleição dos próprios desembargadores dos tribunais, que 

filtram os candidatos, sejam juízes, membros do MP ou advogados. Isso diminui 

consideravelmente as chances de um Presidente dispor, na lista, de um candidato que não 

seja avaliado positivamente pelo tribunal. Assim, ainda que o Presidente termine por 

indicar um candidato que lhe seja mais favorável, isso não significa que este virá atuar de 

maneira contrária aos interesses do tribunal. Como a indicação é vitalícia – os 

desembargadores só saem de sua posição aposentados ou após processo judicial feito 

pelos pares que alcance uma sentença de perda do cargo – os desembargadores atuam 

sem receio de perder seus cargos.  
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 Em seguida, observamos o processo de escolha da direção dos tribunais. Não é o 

Presidente da República que escolhe os cargos diretivos. No caso específico do TRF3, ao 

contrário dos demais Tribunais, seu presidente dispõe de quantidade menor de atribuições 

diretas estratégicas, pois estas foram transferidas para as várias instâncias deliberativas 

responsáveis pela condução das atividades: o Órgão Especial, o Conselho de 

Administração, o Conselho da Justiça Federal da 3ª Região (CJF3R). Ainda que todos 

tenham a presença do presidente dentre seus membros, são compostos por diferentes 

integrantes – no caso do CJF3R, também inclui um juiz de primeira instância – e dispõem 

de competências decisórias complementares: por exemplo, ao Órgão Especial compete a 

eleição do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor; ao Conselho de 

Administração, compete definir as normas e as políticas de administração do TRF3; o 

CJF3R partilha de competências similares ao Conselho de Administração, mas no âmbito 

da Justiça de Primeira Instância. Essa combinação de condições torna o poder decisório 

sobre o funcionamento do tribunal bastante fragmentado, compartilhado entre o conjunto 

de desembargadores.  

 Observando as duas situações de maneira conjunta, temos o seguinte cenário: o 

principal (Presidente da República) indica um membro dirigente para a agência (TRF3) 

que foi previamente aprovado pelos próprios magistrados, e mesmo se este alcance uma 

posição relevante na definição de rumos do Tribunal, do ponto de vista de sua 

administração, este compartilha boa parte dos poderes decisórios com os demais 

desembargadores. Sob as possibilidades de controle sobre decisões judiciais, são 

justamente as prerrogativas próprias aos magistrados (vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de vencimentos) que garantem que estes possam atuar na produção de 

sentenças conforme seu discernimento sem temer serem punidos por isso. 

 

3.6 Dimensão Financeira 

 

 Diferentemente da dimensão do gerenciamento financeiro, em que se discute 

quais são as competências das partes em torno do planejamento e execução do orçamento, 

essa dimensão financeira diz respeito à capacidade da agência de se sustentar 

financeiramente sem depender da negociação com atores externos. Normativamente, isso 

requer à agência que arrecade todos os recursos de que precisa de maneira direta. Isso, de 

maneira estrutural no funcionamento da Justiça, não é a realidade. 
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 A Justiça Federal, em particular, opera com as seguintes fontes de recurso: o 

orçamento público anual, as receitas decorrentes das custas judiciais pagas para o 

Tribunal, as receitas decorrentes de convênio com bancos públicos para remuneração por 

valores orçamentários da Justiça depositados em contas específicas (promovida pela 

Resolução CJF 300/2014), a arrecadação derivada das penalizações cuja multa é devida 

à Justiça, e as emendas parlamentares individuais ou das bancadas38.  

 É verdade que a Justiça Federal arrecada, por meio das execuções fiscais, grande 

volume de recursos aos cofres públicos (em 2017, cerca de R$ 38,3 bilhões, para um 

orçamento total de R$ 11,26 bilhões em 2018). Contudo, essa arrecadação não serve ao 

custeio da Justiça, e sim ao orçamento de toda a União. Além disso, fora as receitas 

obtidas por meio do orçamento, todas as outras fontes somadas alcançam valores 

irrisórios em relação ao montante de gastos da Justiça Federal. Para ela, as receitas 

decorrentes da arrecadação de custas judiciais são muito reduzidas pois, de um lado, a 

maioria dos litígios envolvem o Poder Executivo Federal, a quem não são cobradas 

custas, taxas e emolumentos, e, do outro lado, há uma enorme concessão de não 

pagamento de custas dos litígios dos JEFs por declaração de pobreza. Quanto às outras 

fontes mencionadas, os convênios com bancos públicos significaram a oportunidade de 

se utilizar os recursos guardados em contas públicas decorrentes do processo 

orçamentário e da distribuição dos duodécimos a fim de se gerar receitas adicionais. Em 

2017, o TRF3 arrecadou nesta fonte em torno de R$ 6 milhões, segundo relação de gestão. 

Com relação à arrecadação de valores decorrentes de penalidades possui regulação que 

não permite o gasto com custeio ou outras atividades próprias da Justiça, apenas com 

terceiros envolvidos em atividades sociais, também com valores baixos. Por fim, as 

emendas parlamentares são recursos que dependem de gestões dos presidentes dos 

tribunais junto ao Congresso Nacional. Em 2017, o TRF3 arrecadou cerca de R$ 55 

milhões em emendas parlamentares, voltadas para aquisição e reforma dos fóruns, tendo 

uma previsão total de gastos da ordem de R$ 233 milhões para essas atividades. 

 A situação do orçamento da Justiça Federal é de enorme pressão sobre recursos. 

A princípio, o orçamento de 2018, que é de R$ 2,3 bilhões, será todo gasto com despesas 

obrigatórias, e força o tribunal a economizar nos âmbitos que estão sob seu controle. Isso 

não parece apenas decorrer de um cenário de despesas obrigatórias, contudo. A leitura de 

                                                      
38 Em virtude da dificuldade de confirmar os valores de cada uma das parcelas, optou-se por não incluir 

uma tabela que apresentasse estes valores, apenas mencionando os casos específicos que estão sendo 

tratados no texto, com intenção de complementar os dados em momento oportuno. 
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auditorias feitas pelo CFJ no Tribunal em temas de recursos humanos indicam haver, ao 

menos no âmbito do TRF3, situações nas quais o tribunal teria meios de controlar ele 

mesmo os gastos com remuneração e benefícios e não o faz39. Nesse cenário, acabam 

concentrando a economia nos gastos com serviços básicos de maneiras mais severas. Por 

exemplo, o Foro Administração da Seção Judiciária de São Paulo editou resolução que 

estabelece horário de funcionamento das unidades judiciárias, sem possibilidade de 

extensão, como medida de economia de energia. Assim, observa-se uma situação em que 

juízes não podem chegar para trabalhar mais cedo ou ficar até mais tarde nas unidades, 

pois o prédio opera em horários restritos de funcionamento. E restrição de horário de 

funcionamento é elemento que influencia a capacidade da prestação jurisdicional. Ao 

invés de, por exemplo, estabelecer escalas de horário que permitam que o atendimento ao 

público seja ampliado, ele acaba por limitar o período em que essa atividade é oferecida.  

Nesse contexto, a principal iniciativa que poderia dar um fôlego à Justiça para 

investir em melhorias do serviço é por meio da criação de Fundos Especiais de 

Modernização do Judiciário, como o PL nº 6786/2016, em tramitação na Câmara dos 

Deputados, e a designação de maiores parcelas das arrecadações judiciais para 

administração direta dos recursos pela Justiça, que atualmente tramita no Congresso 

Nacional. Estes fundos, com designação específica de fonte de recursos independentes do 

Executivo, seriam arrecadados e geridos pelo próprio Tribunal, que assim teria garantida 

quantidade consistente de recursos disponíveis para gastos com investimento e 

infraestrutura. O que se pode observar das experiências de criação de fundos especiais 

pelas Justiças estaduais é o êxito em obter recursos de maneira consistente, ainda que se 

aumentem os conflitos em torno de quais tipos de gastos podem ser feitos com eles (em 

geral, não incluem custeios de gastos, mas benefícios têm sido ocasionalmente incluídos). 

O que se torna uma questão, contudo, é que a criação destes fundos também vem 

                                                      
39 O mais significativo se vincula à competência dos desembargadores de conceder uma gratificação 

prevista no plano de carreiras dos servidores do judiciário (a GAS – Gratificação por Atividade de 

Segurança) a membros de seu gabinete, em observância aos critérios de elegibilidade, que incluem, entre 

outros, realizar atividade de segurança, o que frequentemente não ocorria. Expandindo essa discussão das 

gratificações para outras parcelas remuneratórias, tais como as funções gratificadas e cargos em comissão, 

nota-se que constantemente sua utilização não ocorre a partir do que está previsto nas normas – 

resumidamente, como retribuição devida à realização de certa tarefa e, desde a reforma no judiciário que 

eliminou sua incorporação, apenas durante o exercício da função ou cargo –, mas ainda são entendidas 

como parcelas as quais são de direito do servidor ou servem à concessão de recompensas por motivos 

distintos àqueles para as quais a função ou o cargo foram criados. Se o primeiro motivo pode revelar um 

traço do que parte Barbosa (1996) identifica como a meritocracia à brasileira (combinação da ideologia 

meritocrática em virtude do acesso ao cargo público com a concepção de igualdade no bojo do grupo de 

concursados, reticente a qualquer diferenciação de méritos interna), o segundo expressa uma margem 

possível dos gestores das varas e de outras instâncias a fim de organizar as atividades internas. 
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acompanhada da elaboração de regras estritas para a aplicação dos recursos, e uma das 

regras correntes é a proibição de sua utilização para pagamento de salários, auxílios e 

benefícios aos magistrados e servidores. Afinal, se a proposta da criação do fundo deriva 

da necessidade de se garantir recursos para gastos que não sejam custeio de salários, a 

utilização desses fundos com essa finalidade é um desvio de finalidade. 

Mesmo que fossem constituídos, no âmbito da Justiça Federal, os fundos 

desejados, a situação de dependência da Justiça persistiria. Dessa forma, não há que se 

falar de autonomia financeira. E com relação às dimensões internas à Justiça Federal, o 

orçamento da JF3R é fruto de um processo negociado entre os Tribunais, e as instâncias 

que decidem a distribuição de recursos para a Justiça como um todo o fazem dentro dessa 

margem de negociação, o que oferece, para o TRF3, uma situação mais favorável, com 

maior autonomia em relação ao próprio CJF. 

 

3.7 Dimensão Legal  

 

A dimensão legal trata das possibilidades de controle da agência por parte do 

Executivo a partir da reforma de seu status legal, que pode significar uma revogação de 

suas competências particulares. Encontrar uma situação em que a reversão é fácil por 

parte do Executivo significa baixa autonomia, pois em caso de uma decisão que contrarie 

seu interesse, pode o Executivo simplesmente destituí-la de suas competências decisórias 

– num exercício de controle ex post que constrange a atuação do órgão. Caso encontremos 

uma situação em que essa reversão seja mais difícil, pode o órgão tomar decisões sem se 

preocupar em perder suas atribuições ou competências.  

Dentre as características que conformam, no texto constitucional, a autonomia 

administrativa do Poder Judiciário em relação aos demais, uma das mais importantes é a 

iniciativa legislativa da Justiça sobre assuntos de seu interesse. Mesmo que haja 

quantidade de projetos tramitando no Congresso Nacional com propostas para alterar 

certas características do funcionamento do sistema de Justiça, estes tenderão a ser 

avaliados como inconstitucionais A partir dessas condições, se estabelece um cenário no 

qual o Judiciário concentra um importante poder de agenda sobre seu funcionamento e 

sua organização. Qualquer modificação que implique em retirar essa atribuição do 

Judiciário deve vir na forma de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), e deve 

conseguir se sustentar de um eventual questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal 

quanto à constitucionalidade da mudança. Em virtude desse quadro, destituir a Justiça de 
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suas competências é difícil, e isso demonstra que sua autonomia legal é alta em relação 

ao Executivo. Tendo essa competência concentrada nos órgãos da Justiça, o controle 

sobre a iniciativa implica que esta sempre pode avaliar o contexto político para decidir se 

há condições de aprovar um projeto em tramitação de acordo com seus interesses. Quando 

não houver, como já não houve com o projeto de reforma da Lei Orgânica da 

Magistratura, retirado a pedido do próprio STF em 1993, interrompe-se a iniciativa.  

Na relação entre as instâncias, há, a princípio, um importante poder normativo 

concentrado no CJF. Este elemento, contudo, não parece exercer um controle da operação 

dos tribunais, por dois motivos. O primeiro, a distribuição das atribuições entre CJF e 

TRFs articula uma relação de mútua dependência. A título de exemplo, observa-se o caso 

da instalação de varas e JEFs. Sua criação depende de Lei Federal, mas todas as leis 

editadas recentemente concediam aos TRFs a atribuição expressa de especializá-las, 

mantendo a questão da localização sob âmbito do CJF. Assim, distribui-se as 

competências para produzir uma necessária negociação, pois a decisão de especializar 

não tem como ser feita de maneira dissociada à decisão de localizar uma vara em 

determinada região. Ao mesmo tempo, como já mencionado brevemente, a prática da 

localização de varas e JEFs, sobretudo nas cidades do interior do país, é um tema que 

envolve não apenas a avaliação técnica da Justiça Federal da demanda pela prestação 

jurisdicional em termos de volumes de processos, mas termina por envolver grande 

número de atores, tais como prefeitos de cidades do interior e deputados federais. A 

abertura de uma unidade judiciária da Justiça Federal pode significar receita para uma 

cidade pequena, além de agilizar a obtenção de benefícios pelos seus moradores. Produz, 

portanto, concomitantemente, efeitos políticos e econômicos a ponto de tornar a decisão 

da localização de uma vara algo sensível politicamente. A concentração de sua escolha 

no âmbito do Conselho representa um esforço de se garantir a tomada de decisão a partir 

de critérios mais técnicos40. Ao mesmo tempo, a definição de especialização e o ato de 

instalação dependem dos tribunais, o que significa que as principais atividades da 

implantação das varas e dos JEFs estão localizadas no âmbito dos TRFs, o que certamente 

os fortalece em relação às demais instâncias. 

                                                      
40 A resposta que a Justiça tem dado às eventuais discussões sobre o mérito de certas localizações envolve 

a promoção do Indicativo de Carência de Varas e Juizados da Justiça Federal – ICVJF/JEF, criado em 2002 

pelo CJF para identificar quais unidades da federação se encontram com maior carência de varas e juizados.  

Na última lei, aprovada com a criação de 230 novas varas (Lei Federal nº 12.011/09), o critério de 

localização delas deve levar em contra “critérios técnicos que identifiquem a necessidade da presença da 

Justiça Federal na localidade, levando-se em conta, principalmente, a demanda processual” (§ 1º, art. 1º da 

referida lei). 
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E, em segundo lugar,  ao se observar a vigência da Resolução nº 102/2010-CJF, 

editada pelo CJF para determinar a localização de 230 varas criadas pela Lei Federal nº 

12.011/09, nota-se sete alterações em seu cronograma apenas entre 2013 e 2014. Esse 

conjunto de alterações, que mereceria uma análise pormenorizada à parte, indica um alto 

grau de diálogo entre os TRFs e o CJF a respeito da localização das varas.  
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CAPÍTULO 4 – A AUTONOMIA EM CONTEXTO 

 

  

Ainda que bastante tributário de conceitos mobilizados por Verhoest et al (2004) 

para análise da autonomia como fenômeno multidimensional, há diferenças importantes 

nos objetivos que implicam estratégias diferentes de coleta e operacionalização de dados. 

Verhoest e os demais pesquisadores estão associados a uma agenda de pesquisa que trata 

de analisar a relação entre autonomia e desempenho das agências, na qual o 

estabelecimento de parâmetros de comparabilidade das estruturas entre elas é prioritário. 

Sua pesquisa envolveu 84 organizações do setor público da Região dos Flandres, Bélgica 

– um número expressivo e que dificulta enormemente a coleta de dados mais detalhada. 

Assim, optaram por conduzir um survey, método que oferece desafios metodológicos 

consideráveis para se garantir não só a confiabilidade, mas também a comparabilidade 

das informações, sem demonstrar quais cuidados devidos foram tomados41. Além de 

estratégias que envolvam a coleta de respostas com mais de um respondente, a coleta em 

períodos distintos e o emprego de métodos estatísticos para estimar covariância das 

diferentes dimensões, ampliar as formas de coleta de informação a fim de triangular os 

achados também aumentaria sua confiabilidade.  

O presente trabalho, cuja preocupação é eminentemente descritiva, focou em um 

pequeno conjunto de órgãos (a JF3R) dentro de uma organização maior (Justiça Federal) 

justamente para viabilizar o levantamento de informações que pudessem não apenas 

ilustrar com maior riqueza o mesmo conjunto de dimensões abordado pelos pesquisadores 

dos Flandres, mas também sua confiabilidade. Assim, a partir da análise de documentos 

legais, dados governamentais e de entrevistas com servidores da primeira instância da 

Justiça Federal, a descrição elaborada no capítulo anterior serviu à identificação de 

elementos que ilustrassem a distribuição dos poderes decisórios nos órgãos que compõem 

a JF3R.  

                                                      
41 Falamos aqui, por exemplo, da identificação de respondentes confiáveis (mesmo que se obtenha as 

respostas do dirigente da organização, será que este dispõe de competência para avaliar todas as 

dimensões?) e dos tratamentos nas perguntas e nos dados para evitar o que Podsakoff e Organ (1986) 

descrevem como problemas da auto avaliação, como os vieses de social desirability (quando o respondente 

responde se conforma ao que entende serem as normas sociais para se apresentar ao pesquisador), consistent 

motif (quando o respondente, mesmo que inconscientemente, distorce as respostas para torná-las 

consistentes com uma tese que advogam sobre determinada questão), e os transient mood states (que 

implica no humor dos indivíduos afetar como respondem ao questionário). 
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 Seguindo os esforços para compreender a autonomia no contexto da Justiça 

Federal, neste capítulo elabora-se um quadro geral da distribuição das autonomias e dos 

instrumentos de controle sobre a JF3R com base na descrição do capítulo anterior, e em 

seguida é feita uma análise dos principais achados.  

 

Sobre a construção do quadro-geral  

 

 A ideia da elaboração de um quadro geral responde tanto a uma preocupação com 

relação à classificação das situações observadas no capítulo descritivo (qual o grau da 

autonomia se observa pela distribuição das competências e dos potenciais de influência 

em cada dimensão) quanto sobre sua representação visual (como dispor as informações 

consolidadas de maneira a facilitar a identificação de padrões). Verhoest et al (2004) 

elaboram uma estratégia de operacionalização para cada dimensão da autonomia na qual 

se baseia parte da análise produzida neste capítulo. Contudo, a diferença de objetivos 

entre as pesquisas leva a uma apresentação visual distinta da feita por aqueles autores, 

que trabalham com indicadores analíticos e representação gráfica da autonomia em planos 

cartesianos.  

Nesta pesquisa, a representação visual é constituída de um conjunto de tabelas. 

Trata-se de um conjunto, e não apenas uma grande tabela, em função da diferença na 

operacionalização dos dois conceitos de autonomia (autonomia enquanto distribuição de 

competências decisórias e autonomia como potencial de tomada de decisão sem restrição 

de ator externo).  

O Quadro 8, que trata do conceito de autonomia como distribuição de 

competências decisórias, é formada de uma coluna sobre as principais atividades que 

constituem os itens descritos nas subdimensões gerenciais e nas políticas públicas 

judiciárias, a quem compete sua iniciativa, as formas de controle (se são controles por 

regras procedimentais ou pela necessidade de aprovação prévia), os atores que os exercem 

(Executivo, Congresso, CJF, CNJ, TRF3, etc), a autonomia da JF3R em relação à 

atividade, e o mesmo item juntando-se todos os TRFs e o CJF. 

O Quadro 9, que trata das dimensões da autonomia enquanto potencial de tomada 

de decisão sem restrição de ator externo, é composta por uma coluna que descreve 

principais aspectos de cada dimensão, uma coluna da classificação de grau de autonomia 

a partir dos parâmetros já apresentados no capítulo teórico (Quadro 3), e cada linha é 

constituída pela dimensão da autonomia respectiva.  
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Quadro 8. Dimensões gerencial e de políticas públicas judiciárias, autonomia e controles – Justiça Federal 

 
 

Atividade Iniciativa Forma de controle Responsável pelo controle 

Grau de 

autonomia 

(JF3R) 

Grau de 

autonomia 

(Justiça 

Federal + 

CJF) 

D
im

en
sã

o
 g

er
en

ci
al

 

O
rç

am
en

tá
r

io
-

fi
n
an

ce
ir

o
 

Elaboração de proposta orçamentária JF3R 
procedimental e 

aprovação 

SOF/MP, Congresso + 

Executivo 
médio médio 

Execução de orçamento (empenho e liquidação de despesas) JF3R procedimental JF3R + SOF/MP baixo médio 

Alteração da programação orçamentária JF3R aprovação CJF baixo médio 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u
m

an
o
s 

 

Definição de regras das carreiras STF aprovação Congresso + Executivo + CJF mínimo médio 

Organização de concurso público TRF3 procedimental CNJ + CJF baixo alto 

Magistrados - decisão sobre movimentação (lotação inicial, 

remoção) 
TRF3 

procedimental e 

aprovação 
CJF + TRF3 + Magistrado baixo alto 

Magistrados - decisão sobre titularização TRF3 
Procedimental e 

aprovação 
TRF3 + Magistrado baixo alto 

Magistrados - decisão sobre promoção para desembargador 
Executivo + 

TRF3 

procedimental e 

aprovação 
Executivo + TRF3 médio médio 

Magistrados - definição dos padrões de remuneração e criação de 

benefícios 
STF aprovação Congresso + Executivo mínimo médio 

Magistrados - concessão de benefício JF3R procedimental CJF baixo alto 

Servidores - decisão sobre movimentação e promoção JF3R procedimental TRF3 médio médio 

Servidores - definição de padrões de remuneração e benefícios STF procedimental Congresso + Executivo + CJF mínimo médio 

Servidores - concessão de benefício JF3R procedimental CJF baixo alto 

Varas - Distribuição De Recursos Humanos JF3R  procedimental CNJ + CJF + TRF3 baixo alto 

Varas - Concessão de função gratificada / cargo em comissão 
JF3R + Dir. 

Varas 
procedimental TRF3 + JF3R alto alto 
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Continuação  

 
 

Atividade Iniciativa Forma de controle Responsável pelo controle 

Grau de 

autonomia 

(JF3R) 

Grau de 

autonomia 

(Justiça 

Federal + 

CJF) 

D
im

, 
g

er
en

ci
al

 

C
o
m

p
ra

s 
e 

co
n
tr

at
aç

õ
es

 Especificação da demanda de bens e serviços 
JF3R + Dir. 

Varas 
procedimental CJF + TRF3 alto alto 

Planejamento de aquisições e contratações 
JF3R + Dir. 

Varas 
procedimental TRF3 alto alto 

Condução de licitações de bens e serviços JF3R procedimental Congresso/Executivo + TCU baixo baixo 

Decisão sobre suprimento de fundos para pequenas despesas JF3R procedimental Congresso/Executivo + TRF3 baixo baixo 

D
im

en
sã

o
 d

e 
p
o
lí

ti
ca

s 
p
ú
b
li

ca
s A

ss
is

tê
n
ci

a 

ju
d
ic

iá
ri

a 

Regulamentação da AJG CJF procedimental CJF baixo alto 

Inclusão de perito ou advogado no cadastro de dativos JF3R procedimental JF3R + CJF baixo alto 

Escolha de advogado ou perito dativo em processo - Varas Magistrados procedimental TRF3 + CJF alto alto 

Escolha de advogado ou perito dativo em processo - JEF TRF3 procedimental TRF3 + CJF alto alto 

S
is

te
m

a 
d
e 

M
et

as
 

Regulamentação do planejamento participativo CNJ - - baixo máximo 

Organização do planejamento nos âmbitos regionais JF3R - - alto alto 

Definição das metas 
CNJ + CJF 

+ TRFs 
- - alto máximo 

T
ra

n
sp

ar
ên

ci

a 
at

iv
a 

Regulamentação no âmbito da Justiça Federal CNJ + CJF - - baixo alto 

Publicação de Informações Sobre Compras e Contratações JF3R procedimental CNJ baixo baixo 

Publicação de Informações Orçamentárias JF3R procedimental CJF+ EXECUTIVO baixo alto 

Publicação de Remuneração JF3R procedimental CNJ baixo baixo 

E
sp

e

ci
al

i

za
çã o
 Regulamentação CNJ + CJF procedimental CNJ + CJF alto alto 

Decisão de especialização de vara ou juizado TRF3 procedimental CJF alto máximo 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 9. Dimensões estrutural, financeira e legal, autonomia e controles – Justiça Federal  

 

Dimensões Tema central Principais características 
Grau de autonomia 

(JF3R) 

Grau de autonomia 

(Justiça Federal) 

Estrutural 
Influência do Executivo sobre dirigentes 

nos tribunais 

Presidente da República nomeia, mas com baixa margem de 

influência (dos 60% que pode escolher, o faz a partir da lista 

tríplice prévia feita pelos próprios desembargadores dos 

TRFs). 

Escolha da direção dos Tribunais segue regras de 

antiguidade (LOMAN) e depende de eleição dos próprios 

desembargadores.  

Máximo Máximo 

Financeira Meios de financiamento do Judiciário 

Receitas decorrentes das custas judiciais, mas não 

correspondem a 1% do total de gastos. 

A Execução Fiscal, que alcança valores elevados na Justiça 

Federal, não é fonte direta de recursos. 

Emendas parlamentares complementam decisões de 

investimento, mas não ultrapassam o 1% da receita. 

Orçamento público é responsável por mais de 95% do seu 

orçamento. 

Mínimo Mínimo 

Legal Regras de organização do Judiciário 

São constitucionais: as garantias da magistratura, a garantia 

da elaboração de sua própria proposta orçamentária, a 

competência de iniciativa legislativa sobre as carreiras e a 

organização do judiciário. 

Alteração deste quadro depende de Emenda Constitucional e 

de vitória contra eventual questionamento no STF. 

O controle sobre a iniciativa legislativa aumenta as 

possibilidades do Judiciário controlar o ritmo de tramitação 

de suas proposituras. 

Tudo isso dificulta enormemente a mudança de suas 

características organizacionais.  

Alto 
Alto 

 

Fonte: elaboração própria 
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No processo de elaboração das tabelas, notou-se uma limitação nos critérios de 

mensuração da autonomia de Verhoest et al (2004). Para os autores, o grau de autonomia 

gerencial se expressa em uma escala linear na qual a concessão de competências 

decisórias sobre questões operacionais sempre precede à concessão de decisão sobre 

questões estratégicas. Assim, não prevê a possibilidade de as questões operacionais e as 

estratégicas sejam tratadas de maneira independente: não caberia na avaliação um caso 

no qual foi distribuída competência decisória sobre questões estratégicas a uma agência 

sem que se concedesse competência para tomar decisões operacionais. Para lidar com 

essa questão na classificação, optou-se por criar um nível intermediário de classificação 

entre o grau “baixo”, que representa a concessão de decisões operacionais sem a 

concessão de decisões estratégicas, e o grau “alto”, que representa a concessão de 

decisões sobre o desenho de procedimentos operacionais a partir de um conjunto de 

princípios apresentados pelo agente, para representar uma situação então classificada 

como “média” do ponto de vista administrativo: a concessão de certo conjunto de 

competências de caráter mais estratégico sem a concessão de competências de decisão 

sobre procedimentos. Dessa maneira, mantém-se uma presumida hierarquia dentre os 

tipos de decisão possíveis em um contexto organizacional.  

 

A análise do quadro geral  

 

O Quadro 7, que representa a autonomia gerencial e de políticas públicas, nos 

permite fazer uma série de observações. Em primeiro lugar, pode-se observar a 

descentralização administrativa promovida desde a promulgação da CF88, o que se 

expressa na quantidade de ações de onde a iniciativa parte da JF3R, que inclui não apenas 

a administração do Tribunal, mas também a Diretoria do Foro das Seções Judiciárias dos 

Estados, órgão responsável pela administração da primeira instância em cada Estado. Ao 

mesmo tempo, ao combinarmos as formas de controle com o órgão responsável pelo 

controle, podemos observar que: 

 

a) Na amostra de 32 atividades, em torno de 80% representam controles 

procedimentais, o que é absolutamente esperado em organizações 

burocráticas, sendo os 20% restantes referentes a ausência de controles sobre 

o processo participativo para elaboração das metas regionais; 
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b) Cerca de 10% das atividades indicam que o âmbito que exerce controle sobre 

o procedimento existente é a JF3R, o que identifica baixa concentração de 

competências decisórias gerenciais e de políticas públicas judiciárias na 

Primeira Instância, o que se confirma com as respostas concedidas nas 

entrevistas42, que informam baixa interação e um geral distanciamento dos 

servidores em relação às questões administrativas; 

c) O TRF3 concentra um conjunto maior de competência de controle dos 

procedimentos (aproximadamente 35% das atividades), e isso se mostra tanto 

na dimensão gerencial, com as questões de recursos humanos, como com as 

questões de política judiciária, no caso da Assistência Judiciária Gratuita 

(AJG).  

 

Observando as subdimensões que compõem a autonomia gerencial, nota-se que: 

 

a) As atividades orçamentárias expressam uma autonomia média para a Justiça 

Federal (100% das atividades), e baixa para a JF3R (66% das atividades). Isso 

deriva de um cenário que combina a autonomia para elaborar sua própria 

proposta orçamentária, expressando suas prioridades administrativas, com a 

necessidade de seguir um conjunto de procedimentos estritos do processo 

orçamentário, o que inclui fornecimento de informações orçamentárias de 

modo padronizado; 

b) As atividades relativas à subdimensão de recursos humanos expressam, ao 

mesmo tempo, maior autonomia gerencial do Judiciário Federal (cerca de 60% 

das atividades foram medidas em alta), e a baixa autonomia nas instâncias 

inferiores (apenas 9% dos casos da JF3R expressam alta autonomia, enquanto 

81% expressam baixa ou mínima autonomia). Aqui também se destacam as 

movimentações de magistrados e a titularização, cuja competência de controle 

é compartilhada com eles próprios, que podem recusar uma movimentação ou 

titularização em decorrência do princípio da inamovibilidade, e a única 

                                                      
42 Isso se dá por dois motivos. O primeiro, é que nem mesmo o gestor da vara tem muita autonomia 

administrativa. Como afirma um dos entrevistados: “o juiz não pode criar cargos para alguém. A estrutura 

é aquela e o juiz tem que trabalhar em cima do que é dado. (...) o juiz não tem liberdade administrativa. 

quem tem isso é o diretor de foro. que é um juiz de primeira instância mesmo, que é escolhido pelo mandado 

de dois anos, e aí ele faz a gestão do orçamento, o gerenciamento, mudanças na estrutura” (Caderno de 

campo, registro das entrevistas gravadas, 2018). 
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atividade sob alto controle da JF3R que é a decisão de concessão de funções 

gratificadas e cargos em comissão, iniciativa esta partilhada com as diretorias 

das Varas; 

c) As atividades relativas a compras e contratações combinam a descentralização 

da especificação das demandas e do planejamento das contratações 

(autonomias altas em ambas as instâncias), com um controle estrito dos 

procedimentos de contratação e dos suprimentos de fundos para despesas de 

pequeno valor com base na Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93) 

juntamente com a atuação do Tribunal de Contas da União.  

 

Com relação à dimensão da política judiciária, a autonomia da Justiça Federal para 

definir os instrumentos e critérios de ação é bastante alta em quase todos os casos: 

 

a)  No caso da assistência judiciária, que expressa uma política judiciária que não 

encontra atuação específica do CNJ, todo o desenho de operacionalização da 

política, que inclui os critérios de admissão, o papel do juiz na designação e 

mesmo a gestão do sistema de credenciados são todos definidos pela Justiça 

Federal. Nesse caso, a JF3R possui baixa autonomia pois apenas executa 

aquilo que foi promovido por ela. Ao mesmo tempo, a iniciativa das atividades 

está distribuída por atores distintos. A escolha de perito ou advogado dativo, 

outro dos elementos do caso, ilustra uma diferença importante de 

funcionamento das varas e dos juizados e do papel dos sistemas de 

informação: como os JEFs possuem um sistema específico que realiza 

automaticamente o sorteio dentre os credenciados, retira-se a competência do 

magistrado para decidir para o TRF3, responsável pelo novo procedimento; 

b) Os demais casos se vinculam a iniciativas promovidas pelo CNJ. Aqueles 

associados ao desafio de aumento da produtividade da Justiça (o planejamento 

participativo no sistema de metas e a especialização de varas) expressam alto 

grau de autonomia tanto à Justiça Federal como à JF3R, ao passo em que na 

política de transparência ativa, associada ao desafio do controle social dos 

órgãos, vemos os poucos casos onde a Justiça Federal expressou baixa 

autonomia de política, seguindo regulamentação do CNJ, ao passo em que esse 

contexto todo significa uma baixa autonomia à JF3R.  

 



 

 113 

 O quadro mais sucinto expresso pelo Quadro 9, por sua vez, combina a autonomia 

máxima na dimensão estrutural, alta na dimensão legal e autonomia mínima na dimensão 

financeira, de maneira indistinta entre a JF3R e a Justiça Federal como um todo. Assim, 

na dimensão estrutural, o processo da escolha de dirigentes dilui a influência do 

Executivo, o que também se expressa nos demais tribunais regionais. A dimensão 

financeira destaca a enorme dependência da Justiça Federal do orçamento público para 

seu custeio e a ausência de meios de financiamento alternativos. Quanto à dimensão legal, 

observa-se que a Justiça Federal constitui pessoas jurídicas próprias de direito público em 

cada Tribunal, e que qualquer alteração mais profunda nas suas formas de organização 

depende não de uma aprovação no Congresso, mas também de uma vitória nos tribunais, 

como o caso da criação de novos TRFs demonstrou.  

 Com base nesse quadro geral, pode-se dizer que, sob os pontos de vista 

organizacional e administrativo, a Justiça Federal é um órgão ao mesmo tempo 

profundamente autônomo e estruturalmente dependente do Executivo. Autônomo pois 

dispõe de amplas competências para definir suas próprias metas, a organização dos 

trabalhos, controla a agenda de criação de políticas públicas judiciárias e dispõe da 

iniciativa legislativa para regular as carreiras de magistrados e servidores. 

Estruturalmente dependente pois não dispõe de meios próprios garantidos e exclusivos 

para seu financiamento e tampouco pode executar atividades de aquisições, contratações 

de serviços e o planejamento orçamentário sem cumprir com o extenso conjunto de regras 

procedimentais determinados por atores externos a ela.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

As instituições judiciais brasileiras ainda são pouco estudadas pela academia do 

ponto de vista organizacional. Partindo dessa constatação, essa pesquisa teve como 

objetivo contribuir com o debate sobre a autonomia e o controle das instituições judiciais, 

que vem sendo promovido pelos estudos empíricos em Direito e Ciência Política, 

propondo uma espécie de radiografia da autonomia de uma organização. Desse ponto de 

vista, não se observa o Judiciário apenas como arena produtora de decisões que impactam 

o sistema político e as políticas públicas, tampouco a atuação coletiva de atores do sistema 

jurídico em prol de agendas comuns, mas sim a organização burocrática da Justiça, que 

opera sob uma miríade de normativos e que deve produzir suas próprias políticas 

judiciárias para lidar com o desafio de implantar a política pública da prestação 

jurisdicional.  

No debate sobre o funcionamento das instituições judiciais, encontram-se tanto 

posições que acusam o Poder Judiciário de autonomia excessiva, beirando um 

hermetismo frente às demandas sociais por justiça, quanto de ser um poder 

estruturalmente frágil, por uma situação crônica de subfinanciamento na qual a 

independência dos magistrados estaria em risco. Esse trabalho se afasta destes 

antagonismos e pretende dar um passo atrás para se perguntar o que é a autonomia e como 

é exercida pelos tribunais.  

Para isso, baseou-se na literatura europeia de public management sobre agências 

governamentais e sobre o fenômeno da agencificação para tratar do problema da 

autonomia da Justiça a partir de uma ótica de delegação de poderes. O problema da 

autonomia, nessa perspectiva, passa a ser abordado como um fenômeno de múltiplas 

dimensões, e permite observar como as organizações podem combinar sob um mesmo 

regime jurídico configurações bastante heterogêneas de competências decisórias, 

diferentes mecanismos de controle, e eventualmente o efeito dessas diferenças em seu 

desempenho (Verhoest et al, 2004).  

O que se segue, então, é um exercício descritivo sobre a Justiça Federal da 3ª 

Região (JF3R) a partir de uma conceituação dupla de autonomia como competência 

decisória e capacidade de exercer competência decisória sem restrições externas, e de 

controle como mecanismos ex ante ou ex post que expressam uma relação inversa com as 

autonomias, e que se expressam em um conjunto de seis dimensões, cinco das quais foram 
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abordadas nesse trabalho: gerencial, de política pública, estrutural, financeira e legal. O 

foco em apenas uma organização, diferentemente das abordagens tradicionalmente 

comparativistas dos estudos sobre autonomia, justifica-se pelo objetivo de produzir uma 

descrição aprofundada sobre o funcionamento do órgão que sirva ao debate sobre a 

autonomia dos órgãos da Justiça. Do ponto de vista da pesquisa, isso também resultou em 

ajustes em sua operacionalização no sentido de produzir não um conjunto de indicadores 

comparáveis entre diferentes contextos organizacionais a partir de um conjunto breve de 

informações, mas de agregar informações de diferentes fontes para se constituir um 

quadro complexo da expressão da autonomia do órgão.  

Partindo da primeira definição de autonomia como competência decisória, a 

descrição da JF3R em suas dimensões administrativa e de política pública nos permite 

observar como o projeto de descentralização administrativa promovido desde a 

promulgação da CF88 estruturou a relação entre Primeira e Segunda Instâncias, e a 

relação entre os Tribunais Regionais e o Conselho Nacional de Justiça. Varas e Juizados 

Especiais Federais dispõem de baixa autonomia gerencial em termos de orçamento, 

compras e contratações, mas possuem competências decisórias sobre a organização do 

trabalho de suas equipes e na concessão de funções e gratificações; as administrações da 

Primeira Instância centralizam boa parte das competências de orçamento e compras, mas 

devem seguir não só orientação do CJF3R, que é controlado pelo TRF3, como executa 

todas essas atividades a partir de um conjunto de procedimentos definidos por 

regulamentos e normas federais. O Tribunal exerce grande controle sobre as estruturas 

administrativas das Varas, com distribuição de cargos e definição de sua especialização, 

e exerce um controle potencial sobre sua direção por meio do processo de escolha de 

desembargadores. O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, produz considerável 

número de regulamentos para orientar o funcionamento das cortes e da Primeira Instância, 

do controle sobre o processo orçamentário dos Tribunais até a edição de normativo com 

procedimentos para elaboração de concurso para magistrados e concessão de benefícios. 

Com relação às políticas públicas judiciárias, contudo, o cenário é de maior 

heterogeneidade. A autonomia das diferentes instâncias é maior nos âmbitos que 

envolvem melhoria da gestão e da promoção de inovação institucional, o que se expressa 

na existência de programas promovidos por cada instância, desde o nível das varas43 ao 

                                                      
43 Tal como a Portaria nº12/2015, que institui as regras do “Processo Cidadão”, de autoria do Juiz Ali 

Mazloum, titular da 7ª Vara Criminal Federal, em São Paulo, que visa simplificar o protocolo e recepção 

de documentos, autorizando uso do Whatsapp para entregar documentos.  
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CNJ. Do ponto de vista do controle social, contudo, o conjunto de normas que tratam da 

transparência ativa reduz a autonomia dos tribunais para decidir como tornar públicas as 

suas informações, determinando quais dados devem ser publicados, com qual 

periodicidade e até mesmo indicando formulário padrão a ser utilizado, redistribuindo a 

competência decisória sobre a política de transparência, e conferindo baixa autonomia 

dos Tribunais.  

Sob a ótica da autonomia enquanto potencial de tomada de decisão sem a restrição 

por atores externos, o problema é tratado de maneira distinta. De antemão, ressalta-se o 

caráter mais sucinto dessa abordagem. Isso se dá por dois motivos. Primeiramente, o curto 

prazo de duração de um mestrado aliado ao método bola de neve dificultou, no contexto 

específico da produção do campo para este texto (entre novembro e dezembro de 2018) 

o acesso aos altos escalões para que pudesse ser complementada pelos elementos 

percepcionais e factuais que também compõem as descrições anteriores. Em segundo 

lugar, o mapeamento dessas dimensões de autonomia inclui, em cada contexto, um único 

elemento a se avaliar, distinto, portanto, das variadas subdimensões da autonomia 

gerencial ou dos diversos possíveis casos de política pública judiciária, cujo detalhamento 

exaustivo não caberia nessa pesquisa. Cada uma das dimensões é trabalhada a partir de 

um problema específico. No caso da dimensão financeira, o problema é o grau de 

autofinanciamento. Na dimensão legal, o problema é quão fácil é, para o Executivo, a 

alteração de suas competências jurisdicionais ou estruturas organizacionais. Na dimensão 

estrutural, trata-se do problema da indicação das lideranças e da cadeia de comando entre 

agente (Judiciário) e principal (Executivo). Em cada um destes casos, importa ressaltar 

que a descrição expressa os potenciais de controle dessas dimensões. Sob essa ótica, 

observa-se uma combinação de mínima autonomia financeira, dada pela absoluta 

necessidade de recursos orçamentários e a baixa arrecadação própria, com alta autonomia 

legal e estrutural. Em outros termos, estruturalmente, o Judiciário é bastante autônomo e 

bastante controlado. Não se trata de um paradoxo, contudo, mas a combinação 

heterogênea de graus de autonomia distintos em cada dimensão observada.  

O cenário identificado por essa pesquisa, contudo, somente abre um novo 

conjunto de perguntas. Quais são os efeitos possíveis das interações entre as diferentes 

dimensões de autonomia e controle? Que controles estão associados a um pior 

desempenho, em termos de volume de processos julgados, recursos retornados ao erário 

ou percentual de conciliações em relação ao total? Sem partir de uma pesquisa 

longitudinal ou comparativa, não é possível avaliar qualquer efeito que a interação entre 
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essas dimensões possa oferecer no desempenho da organização. Assim, possíveis achados 

sobre essas questões dependeriam da adaptação dessa abordagem sobre autonomia para 

estudar as transformações de uma organização e seus resultados, ou comparar as 

estruturas de diferentes órgãos de Justiça e seus resultados.  

Espera-se, com esse estudo, demonstrar que o problema da autonomia ainda pode 

ser abordado de maneira a qualificar o debate sobre efetividade das instituições de Justiça 

no país. Ele procura demonstrar que talvez uma parte do diagnóstico negativo sobre a 

Justiça, que a indica como morosa e cara, se insere em uma discussão mais ampla sobre 

as regras que organizam o funcionamento do Estado como um todo. Se os órgãos do 

Judiciário são autônomos, mas devem seguir as mesmas regras em atividades estratégicas 

como contratação, compras e recrutamento de servidores, até que ponto isso não limita a 

efetividade de suas ações?  

Por outro lado, o movimento pela autonomização e fortalecimento das instituições 

judiciais está de vento em popa. Curiosamente, pouco antes da data de entrega da primeira 

versão deste trabalho44, a operação Lava Jato propôs a criação de fundo patrimonial 

(endowment), cuja gestão seria feita por uma fundação de direito privado para gerir um 

patrimônio de cerca de R$ 1,25 bilhões de reais, decorrentes de uma parcela das multas 

que a Petrobrás teria de pagar ao Departamento de Justiça norte-americano45. O que mais 

chama a atenção é que a solução legal aventada representa, na prática, uma agencificação 

na atuação da Força Tarefa, nos termos da literatura de Public Management. Busca ela 

mesma a autonomia legal que este trabalho evitou de abordar por entender que não 

caberia, no contexto de um órgão típico de Estado e realizando funções exclusivas de 

Estado, que se aventasse a possibilidade de ele ser regido por um estatuto de Direito 

Privado. Retomando o diagnóstico de Koerner, Barreira e Inatomi (2017), se esse recente 

movimento de fortalecimento das instituições judiciais tem impulsionado as pautas 

corporativistas internamente à Justiça em detrimento de uma agenda mais ampla de 

direitos e de priorização da prestação jurisdicional e de ações para garantia de direitos, a 

baixa autonomia da Justiça em termos financeiros pode ser o único meio com alguma 

eficácia de que dispõe a sociedade brasileira para conter a sanha da vanguarda iluminista.  

                                                      
44 O que impediu sua incorporação às considerações finais. 
45 Conforme consta em artigo publicada no portal d’O Estado de São Paulo, com o título “Em acordo com 

a Lava Jato, Petrobrás deposita R$ 2,5 bi para projetos contra a corrupção”, em 30 de janeiro de 2019. 

Disponível em  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/petrobras-deposita-r-25-bi-de-acordo-com-a-lava-

jato/. Acesso em 15 de março de 2019. 
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Serviço Público, v. 56, n.2, p. 127-136, 2005. 

RÍOS-FIGUEROA, J.; TAYLOR, M. M. Institutional Determinants of the Judicialization 

of Policy in Brazil and Mexico. Journal of Latin American Studies, v. 38, n. 4, p. 739-66, 

2006.  

SANTISO, C. Economic reform and judicial governance in Brazil: balancing 

independence with accountability. Democratization and the Judiciary: The 

Accountability Function of Courts in New Democracies, v. 10, n. 4, p. 161-180, 2003.  

SANTOS, W. Deficiência e Democracia: a interpretação do poder judiciário sobre o 

Benefício de Prestação Continuada. 2009. 107f. Dissertação (Mestrado em Política 

Social) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília. 2009. 



 

 124 

SCHEMAN, L. The Social and Economic Origin of the Brazilian Judges. Interamerican 

Law Review, v. 4, n. 45, p. 45-72, 1962. 

SCHMITTER, P. The design of social and political research. In: DELLA PORTA, D; 

KEATING, M. Approaches and Methodologies in the Social Sciences. New York: 

Cambridge University Press, 2008. 

SCHINKE, V. Judiciário e Autoritarismo: Estudo comparado entre Argentina e Brasil. 

Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 67, p. 667-703, 2015. 

SENADO FEDERAL. Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle. Nota 

Técnica nº 307/2017, 2017. 

SIEDER, R.; SCHJOLDEN, L.; ANGELL, A. (eds.). The judicialization of politics in 

Latin America. Springer, 2005.  
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ANEXO 1 

Roteiro Básico de Entrevistas 

 

a) Estabelecendo a trajetória profissional 

a. Quais foram suas experiências profissionais anteriores à Justiça Federal? 

b. Teve alguma experiência prévia na Justiça antes de assumir o cargo? 

c. Quando entrou na Justiça Federal? 

d. Como foi o início (lotação inicial, treinamento). 

e. Quais atividades já realizou? 

f. Por quais unidades e subseções já passou? 

g. Como foi sua progressão na carreira? 

h. Almeja alcançar qual posição/função/cargo na Justiça? 

 

b) Organização do seu setor de trabalho 

a. Quem é o responsável pelo setor? Como exerce essa responsabilidade? 

b. Quais são as atividades que são realizadas na unidade? 

c. Como distribuem as atividades, tarefas principais? 

d. No seu setor, trabalha com quantos outros colegas, dentre servidores, 

estagiários, voluntários e juízes? Quantos de cada? Isso é comum em outros 

setores de porte semelhante? 

e. Como são recrutados os subordinados ou colegas independentes? 

f. Como o trabalho é organizado? 

g. Qual é a estrutura material básica de trabalho? 

h. O prédio onde se localiza seu local de trabalho é dividido com outros órgãos? 

i. O setor controla alguma verba para fazer pequenas aquisições? 

j. O setor é responsável pela fiscalização de algum contrato? 

k. O que fazem se necessitam de algum produto que depende de contratação? 

l. Quais são as regras principais que devem observar para suas tarefas? 

 

c) Estabelecendo a rotina 

a. Como é um dia normal de trabalho? 

b. A que horas chega, quando vai embora? 

c. Com quem interage no cotidiano? 

d. O que é um problema ou pepino pra resolver? O que fazem quando ocorre? 

e. Há atividades periódicas que ocorrem sazonalmente? 

 

d) Plantões, Correições e Auditorias 

a. Como é organizado o plantão? 

b. O que é feito na subseção quando  

 

e) Condições de da carreira 

a. Quais são os benefícios remuneratórios? 

b. Há benefícios não remuneratórios? 
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ANEXO 2 

Organograma Funcional do TRF3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seção Estrutura Organizacional do Sítio eletrônico do TRF3 


