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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos estes Estudos em Gestão Públi-
ca, uma coletânea dos trabalhos de conclusão do Curso de Especialização em 
Gestão Pública, modalidade EaD, realizado por servidores do Poder Judiciário 
do Estado, como fruto de uma profícua parceria firmada entre a Universidade 
Federal do Maranhão e o Tribunal de Justiça, por meio desta Escola Superior da 
Magistratura, que assume definitivamente sua vocação constitucional de autên-
tica escola judicial,  voltada que atualmente é não só para a formação inicial e 
continuada de juízes, mas também para a capacitação permanente do quadro de 
servidores do Judiciário maranhense.

Portanto, a presente obra coletiva, de autoria dos nossos servidores, é o resul-
tado palpável desse novo momento histórico vivenciado pela Esmam. 

Significativo, por outro lado, é o fato de vermos o esforço de pesquisa dos 
servidores dirigido para o tema da gestão pública, de vital importância no atual 
panorama democrático, em que se exige do Poder Judiciário maior transparência 
em seus atos, racionalidade e controle dos gastos, urbanidade no trato dispensa-
do aos usuários do serviço e eficiência máxima nos limites do possível.

Os artigos aqui reunidos lançam luzes sobre a administração pública gerencial 
do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, abordando, de maneira competente 
e inovadora, assuntos complexos e palpitantes, como gestão baseada em metas 
de produtividade, fatores e práticas motivacionais dos servidores, estímulo esta-
tal à solução alternativa de conflitos, contratações públicas ágeis e simplificadas, 
gestão por competências, responsabilidade social, transparência e publicidade 
como ferramentas gerenciais, atuação interdisciplinar, novas modalidades de 
trabalho, eficiência e aprimoramento na gestão orçamentária e financeira, coope-
ração institucional, processo judicial eletrônico e mecanismos de controle demo-
crático do Poder e de participação popular na administração da Justiça. 

Os trabalhos são essencialmente secundados pela análise de dados, exames 
de questionários e levantamentos de campo, constituindo uma breve e setorial 
radiografia do aparato burocrático do Judiciário maranhense e, de conseguinte, 
valiosa fonte de informação para a elaboração e o aperfeiçoamento instruídos de 
políticas públicas gerenciais. 

Em meio a tantas críticas, por vezes injustas, quase sempre não esclarecidas, 
sobre a qualidade dos serviços públicos no país, é prazer e conforto encontrar, no 
esforço de talentosos servidores, contribuições para a melhoria do desempenho 
e maior efetividade das ações do Estado. 

A Esmam se regozija com nossos servidores e agradece a todos que, de algu-
ma forma, contribuíram com esta publicação. Boa leitura!

Des. Paulo Sérgio Velten Pereira
Diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão – Esmam



PREFÁCIO

A administração pública pode ser compreendida como o conjunto de órgãos 
e servidores que, mantidos com recursos públicos, são encarregados de decidir 
e implementar as normas necessárias ao bem-estar social e as ações necessárias 
à gestão pública. 

A Gestão Pública evolui no Brasil percorrendo três fases: a patrimonialista, a 
burocrática e a gerencial. Cada uma dessas abordagens gerenciais caracterizam 
os modelos de gestão aplicados ao longo do processo histórico-político-social 
brasileiro, mas nenhum deles é descartado em função da utilização de outro. 
Na realidade, todos convivem em um ambiente, nem sempre harmônico, com 
uma perspectiva de complementariedade.

Na Administração Pública patrimonialista, os processos de indicação e ges-
tão decorriam de relações e interesses pessoais do gestor, de forma que os inte-
resses da sociedade eram deixados em segundo plano, quase esquecidos. Essa 
estrutura retratava uma inversão de valores, na qual o papel da sociedade era 
manter o Estado como ser soberano, acarretando uma confusão entre o público 
e o privado, uma vez que os governantes se utilizavam do patrimônio público 
como se fosse propriedade ou direito deles.

Com a introdução dos ideais democráticos e a formação de uma nova es-
trutura econômica e social baseada no capitalismo industrial, a administração 
pública patrimonialista se tornou impraticável. Assim, desenvolveu-se a ad-
ministração pública burocrática, que buscava separar o Estado do seu gestor 
para atender finalidades sociais. Seu objetivo era estabelecer processos que 
trouxessem neutralidade ao Estado e evitassem ações nepotistas de corrupção. 
A sistematização dos processos visava estabelecer padrões para implementa-
ção de controles rígidos e prévios, na contratação de servidores e produtos, na 
prestação de serviços e atendimento à população. Contudo, a gestão pública 
burocrática não se constituiu com perfeição, uma vez que os servidores se vol-
tavam para os processos de controle, gastando tempo e esforços para garantir e 
validar o poder do Estado frente à sociedade. 

Nesse contexto, com uma separação ainda maior entre Estado e mercado 
estabelecida pelo pensamento neoliberal, a ideia de organização e funciona-
mento do Estado evoluiu para a administração pública gerencial, que decorre 
de questionamentos sobre a legitimidade do poder do Estado sobre o cidadão 
e de sua capacidade para atender as demandas de cidadania. Dessa forma, a 
administração gerencial surge da necessidade de corrigir e suprir as limitações 
da administração burocrática, com foco na elevação da qualidade dos serviços 
e na redução de custos, tanto os prestados quanto os contratados pelo Estado.

A gestão pública burocrática se diferencia da gerencial por seus procedimen-
tos e fins, uma vez que a primeira se preocupa com os processos e a segunda, 
com os resultados, tendo o cidadão e a cidadania como seus objetivos. Mas 
justamente nesse sentido a gestão pública gerencial sofre críticas por ter como 



premissa os resultados e basear-se no gerencialismo puro.
Assim, percebe-se que nenhum dos três modelos suporta perfeitamente as de-

mandas do Estado e da sociedade. Vê-se, ainda, que nenhum dos três métodos é 
totalmente descartado, buscando apenas a supressão dos processos e das condi-
ções que não são adequadas à execução pública dos interesses sociais. Nesse sen-
tido, temos que a “Nova Gestão Pública” não pretende ser um modelo, mas uma 
orientação que agrega valores com vistas a uma significativa mudança nas pers-
pectivas utilizadas para alcançar resultados no âmbito da administração públi-
ca, permitindo a incorporação de diversas orientações, métodos e técnicas. Essa 
nova perspectiva visa contribuir para a construção de uma condição de igualda-
de de acesso a serviços públicos, em que a sociedade não é expectadora ou mera 
observadora da utilização transparente dos recursos, introduzindo o cidadão no 
debate público com o objetivo de garantir que os direitos da coletividade sejam 
reconhecidos e atendidos pela administração pública.

A reforma da gestão pública brasileira, promovida pela Constituição Federal 
de 1988, motivou um processo de padronização de procedimentos que evoluiu 
para o lançamento, em 1995, do Plano Diretor da Reforma do Estado, dando 
origem à emenda constitucional nº 19, em 1998. Essa mudança gerou desenvol-
vimento na gestão pública do país, que teve consequências positivas nos campos 
econômico e social, tornando o Estado mais forte e eficiente.

Nesse contexto, é mister compreender o papel do gestor público, com vistas 
a entender a capacitação dos entes administrativos e o seu papel em enquanto 
servidor da sociedade, assim como compreender a perspectiva crítica gerencial 
como modos operandi, visando oferecer meios para a crítica e a propositura de 
ações fáticas que permitam tornar a administração pública eficiente e eficaz, por 
meio de um processo de gestão capaz de atender as demandas da sociedade.

Nesse sentido, esta publicação traz importantes contribuições, pois apresen-
ta resultados de pesquisas realizadas por servidores do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão (TJMA) no âmbito do curso de especialização em Gestão 
Pública, realizado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 
(ESMAM) em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que 
descrevem e analisam o Judiciário maranhense, propondo ações de melhoria ad-
ministrativa para esse órgão de gestão pública. 

Prof. Walber Lins Pontes
UFMA
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OS CENTROS JUDICIÁRIOS
DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E

CIDADANIA E O ACESSO
À JUSTIÇA

Aline Dantas Amaral
Betania Lima Ximenes

RESUMO

A importância do tema surge do crescimento e legitimação dos centros autocom-
positivos que vêm servindo como alternativa de acesso do cidadão ao Judiciário, 
devido à necessidade de mediação de conflitos no seio da sociedade. Nesse 
sentido, as formas de composição são uma maneira eficaz nesse propósito, 
com ampla aplicação nos Centros de Solução de Conflitos e Cidadania, institu-
ídos pela Resolução nº. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça. Seguindo 
a tendência nacional, o Maranhão implantou diversos espaços destinados ao 
empoderamento dos cidadãos, sendo um desses espaços o CEJUSC’s de São 
Luís (Fórum), objeto desta pesquisa, no qual se buscou verificar se os centros 
são instrumentos auxiliares no acesso à justiça, como funcionam, e se suas 
soluções são satisfativas aos litigantes. Para tanto, aplicou-se uma metodolo-
gia exploratória do tipo misto (quantitativa e qualitativa). Quanto aos resulta-
dos obtidos verificou-se que o “núcleo” caracteriza-se por demandas tanto pré 
e pós-processuais, utilizando como forma de composição a conciliação, com 
preceitos normativos de mediação.

Palavras-chave: Autocomposição.Solução.Conflitos.CEJUSC.Justiça
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, é notório que o Poder Judiciário possui uma elevada demanda 
de processos. Muitos são caracterizados como casos “simples” que poderiam 
ser resolvidos por vias alternativas. Desta maneira, objetiva-se verificar se os 
Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania são instrumentos auxi-
liares no acesso à justiça, como funcionam e se suas soluções são satisfativas 
aos demandantes.

 Os conflitos são inerentes à vida em sociedade e as divergências de ne-
cessidades podem ter consequências positivas, porém faz necessário que as 
celeumas sejam resolvidas através de métodos compositivos apropriados, onde 
os demandantes construam conjuntamente uma solução para o litígio. 

Desta forma, a Conciliação e Mediação são formas de solução de conflitos de 
significativa importância no Ordenamento Jurídico Brasileiro, prevista na atual 
Resolução nº. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e instituída no 
Novo Código de Processo Civil de 2015. Embora este seja recente, já está sen-
do aplicada em diversas áreas: civil, penal, trabalhista, empresarial, ambiental, 
posto ser esse mecanismo de pacificação social.

Sendo assim, este estudo propõe descrever a institucionalização da Reso-
lução nº 125/2010, do CNJ; e, o papel fundamental dos Centros de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), bem como verificar como podem servir de 
auxílio ao Poder Judiciário, verificando-se se as demandas conciliatórias são 
realmente satisfativas e como estes centros podem facilitar o acesso à Justiça.

A justificativa para este estudo está em acreditar que autocomposição possi-
bilite a realização da pacificação social e que a implantação dos Centros de So-
lução de Conflito é um instrumento eficaz para dirimir as lides de maneira justa, 
eficaz, célere e econômica.

Em relação aos aspectos metodológicos, foi realizado um estudo de caso, 
utilizando-se do método hipotético-dedutivo, tendo a pesquisa um caráter misto, 
ou seja, qualitativo e quantitativo, com objetivo de identificar o perfil dos deman-
dantes nos CEJUSC e as matérias que são conciliadas.

Portanto, espera-se que este estudo possa ainda contribuir para o esclare-
cimento sobre meios adequados para dirimir conflitos, bem como demonstrar à 
comunidade em geral a busca destes centros como forma de efetivo acesso à 
justiça, visando ser como uma ferramenta de pesquisa para acadêmicos e de-
mais pessoas interessadas sobre o tema.

2  OS CONFLITOS

Inicialmente para entender o que são os Centros Judiciários de Solução de 
Conflito e Cidadania se faz necessário identificar os fatores que ocasionam a 
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formação dos conflitos, bem como apresentar a definição, as vantagens e as 
desvantagens desse fenômeno social.

2.1 Noções conceituais

A convivência entre as pessoas deve acontecer naturalmente, de forma har-
mônica, no entanto, este ideal nem sempre é alcançado, devido às divergências 
das necessidades humanas, ocorrendo uma ruptura, ou melhor, um enfraque-
cimento no equilíbrio social. Nesta esteira, é imprescindível registrar que o con-
flito é um fenômeno social inerente à condição humana e, portanto, à vida em 
sociedade. 

Corroborando com este entendimento, cita-se Vasconcelos (2008, p.20), que 
define conflito como:

Conflito é dissenso. Decorre de expectativa, valores e interesses con-
trariados. Embora seja contingência da condição humana, e, portanto, 
algo natural, uma disputa conflituosa costuma-se tratar a outra parte 
como adversária e infiel ou inimiga. Portanto, o conflito ou dissenso 
é fenômeno inerente às relações humanas. É fruto de percepções 
divergentes quanto a fatos e condutas que envolvem expectativas, 
valores e interesse comum.

Assim, o conflito caracteriza-se quando cada parte envolvida tende a buscar 
novos fundamentos para reforçar sua posição na tentativa de sobressair em re-
lação aos argumentos apresentados pela outra parte.

Para tanto, a doutrina apresenta várias definições de conflito, segundo Cas-
sar (2009, p. 991):

Conflito, do latim, conflictus, significa lutar, combater, indicando posi-
ções antagônicas entre as partes. Os conflitos têm, pois, a conotação 
de controvérsia, divergência, pretensão resistida, lide, dissídio. Para 
alguns as expressões são sinônimas. Para outros, conflito é o gêne-
ro, do qual se dividem algumas espécies. Russoma no, por exemplo, 
considera que conflito tem sentido amplo de contraste de interesses 
enquanto dissídio é a forma de solução destes conflitos.

Dinamarco (2013, p.45) acrescenta que o conflito pode ser entendido como:

A situação existente entre duas ou mais pessoas ou grupos, caracteri-
zado pela pretensão a um bem ou situação da vida e impossibilidade 
de obtê-lo. O conflito seria a situação objetiva caracterizada por uma 
aspiração e seu estado de não satisfação, independentemente de ha-
ver ou não interesses contrapostos.
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Desta forma, deve-se entender que os conflitos estão associados às diver-
gências de interesses, podendo levar a algum tipo de reação, ficando claro que 
as controvérsias possuem uma característica de interesse quanto ao direito plei-
teado e também um atributo efetivo entre as partes, ou seja, certa competitivida-
de que se inicia em um relacionamento divergente.

Importante consignar que, segundo Suares (2002, p. 78 apud FIORELLI, J; 
FIORELLI, M; MALHADAS JUNIOR, 2008), o conflito na mediação trata-se de 
um processo interacional, que se dá entre duas ou mais partes, onde predomi-
nam as relações antagônicas, nas quais as pessoas intervêm como seres totais 
com suas ações, pensamentos, afetos e discursos.

Revela-se interessante mencionar que a existência da lide não pode ser en-
carada apenas como um aspecto negativo, pois, como foi dito, o conflito é ine-
rente à condição humana, onde cada indivíduo possui anseios, expectativas e 
necessidades diferentes. Dessa pluralidade de convicções podem surgir solu-
ções transformadoras e propulsoras de uma nova realidade.

As desvantagens podem ser observadas quando os indivíduos envolvidos 
experimentam sentimentos como angústia, incômodo, aflição, sofrimento, infe-
licidade, depressão, entre tantos outros problemas emocionais e psicológicos. 
Este transtorno social se agrava à medida que os conflitos se perduram no tem-
po, sem que haja qualquer solução.

Em contrapartida, o conflito também pode ser compreendido como algo po-
sitivo, já que possibilita transformações individuais e sociais. Menciona-se que, 
segundo Uzqueda e Frediani (apud FIORELLI, J; FIORELLI, M; MALHADAS 
JUNIOR, 2008), o conflito é uma oportunidade de crescimento, de mudança, de 
transformação, de aprendizado, de fortalecimento dos vínculos dos grupos e de 
redução das tensões incipientes.

Cita-se, ainda, Sun Tzu, em “A arte da guerra” (apud MORAES; AMORIM; 
LEONELLI, 2007): 

O conflito é luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mu-
dança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o obstáculo 
que se opõe a todos os conflitos contêm a semente da criação e da 
desconstrução.

Ademais, acrescenta Vasconcelos (2008, p. 22):

Para lidar apropriadamente com o conflito interpessoal, devemos ser 
capazes de desenvolver uma comunicação despolemizadas, de cará-
ter construtivo. A capacidade de transformar relações e resolver dis-
putas pontuais depende de nossa comunicação construtiva, baseada 
em princípios.
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Neste diapasão, o conflito pode ter sua origem por insatisfações, divergências 
de posicionamento, dentre outros motivos, no entanto, a sua importância para 
o Direito apenas é visualizada quando, desse estágio de descontentamento, 
surge a real intenção de agir para concretizar os próprios interesses e são iden-
tificados obstáculos para impedir a sua materialização. O conflito de interesses, 
que tem notabilidade jurídica, é aquele caracterizado pela pretensão de alguém 
contrariada pela resistência de outrem.

Em linhas conclusivas, diante de um conflito de interesses, é necessário que 
haja a sua resolução, através dos próprios sujeitos envolvidos ou por ato de um 
terceiro imparcial, desde que, para tanto, sejam potencializados os aspectos 
positivos do conflito e restaurada a paz social o mais breve possível.

2.2 Gestão de Conflitos

Observa-se que para extração do aspecto positivo do conflito, faz-se neces-
sário conceber um sistema eficiente de tratamento das controvérsias, impor-
tando para este estudo que a noção de conflito, seja entendida como objeto de 
transformação, mudança e, quiçá, evolução do ser humano.

As expressões mais utilizadas para tratamento das controvérsias são “reso-
lução” e “solução”. Segundo Tartuce (2008), a palavra solução representa, no 
léxico, o ato ou efeito de solver, resolução de uma dificuldade, resposta a uma 
questão; termo, desfecho, conclusão.

Já, na perspectiva eminentemente jurídica, a doutrina clássica utiliza o termo 
“composição” para abordar as possíveis formas de encaminhamento e trata-
mento de celeuma, utilizando os termos autocomposição e heterocomposição. 
(TARTUCE, 2008). No entanto, há doutrinadores que ainda prefiram distinguir 
as formas de solução de conflitos em dois grandes grupos: os adversariais e 
cooperativos.

Em tal diapasão, Santos (apud TARTUCE, 2008, p.34) afirma que:

Compor a lide é resolver o conflito segundo a ordem jurídica, resta-
belecendo-a. Assim, o conflito de interesse em lide compor-se-á pela 
atuação do direito objetivo que o regula, isto é, pela atuação da lei ao 
caso concreto.

Surgindo um conflito entre dois interesses contrapostos, é possível que ele se 
resolva por obra dos próprios litigantes ou mediante a decisão imperativa de um 
terceiro. Neste sentido, Nascimento (2007, p. 45) afirma que:

As formas heterônomas, em linhas gerais, precisam de um terceiro, 
que está fora do conflito, que analisará de forma parcial o problema 
e as situações no caso real, dando ao fim de suas avaliações uma 
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resposta, uma resolução do caso. Já os métodos autônomos, revelam 
a pretensão de que a solução dos dissensos se dê, não pela interme-
diação externa do Estado-Juiz ou de um árbitro, mas sim, pela aproxi-
mação e estimulação do diálogo entre os oponentes.

Numa visão mais contemporânea, os métodos de solução de conflitos a se-
rem implementados devem ser capazes de incentivar a comunicação entre as 
partes, daí ser mais adequada a expressão gestão de conflitos, em vez de so-
lução de conflitos, conforme preleciona Fiorelli, J; Fiorelli, M; Malhadas Junior 
(2008, p.06), “a gestão do conflito consiste em identificá-lo, compreendê-lo, in-
terpretá-lo, utilizá-lo para benefício de cada indivíduo, das famílias, dos grupos 
sociais, das organizações e, enfim, da sociedade”.

Destarte, a gestão de conflito busca uma olhar holístico sobre a lide, a fim 
de compreendê-la nas suas nuances, primando por uma solução mais benéfica 
para os sujeitos envolvidos.

Neste liame, vem crescendo diante da peculiaridade de cada controvérsia e 
da situação das partes envolvidas na relação jurídica subjacentes, formas alter-
nativas, objetivando gerar idônea e adequada resposta às lides.

Na seara deste entendimento, cita-se:

A tarefa da ordem jurídica é gerar a harmonia das relações intersub-
jetivas com intuito de uma máxima realização dos valores humanos 
com o mínimo de sacrifício e desgaste. Eis por que a operadora do 
direito deve ter conhecimento sobre todos os canais existentes para o 
enfrentamento de conflitos, considerando suas vantagens e desvan-
tagens e analisando sua pertinência no caso concreto. (TARTUCE, 
2008, p.188).

Constata-se que a gestão de conflitos, através das múltiplas possibilidades 
ensejadas pelas técnicas diferenciadas de resolução de demandas, mostra-se 
como um componente importante do ordenamento jurídico processual, podendo 
ser uma ferramenta auxiliadora para a releitura do papel autocompositivo e he-
terocompositivo.

3 ACESSO À JUSTIÇA E AS FORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

O acesso à justiça pode ser analisado sob dois enfoques: um mais restrito e 
formal, referente à possibilidade de pleitear uma demanda junto ao Poder Judici-
ário; e o outro, amplo, que diz respeito ao senso de justiça que todos possuem. 
(MOREIRA, 2007).

No processo democrático, o acesso à justiça desempenha um relevante pa-
pel ao habilitar o cidadão a tutelar seus interesses e possibilitar à sociedade a 
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composição pacífica dos conflitos.
Destaca-se que o tratamento dos conflitos pela via jurisdicional é caracteriza-

do pela disputa acirrada, onde as partes vivenciam um sistema de quem ganha e 
perde, no qual a resposta final será atribuída por um terceiro estranho à relação. 

A dificuldade para obtenção do acesso à justiça encontra outros complicado-
res, como cita Silva (2007 apud BRUNO, 2012 p. 33):

O acesso à justiça impõe-se a necessidade de ultrapassar algumas 
barreiras, donde se pode apontar os elevados valores das custas, a 
morosidade, a desigualdade das partes tanto em relação aos recursos 
financeiros quanto na aptidão para reconhecer seus direitos e, se for o 
caso, de propor ação, dentre outros.

Corroboram com o mesmo preceito Cintra; Grinover e Dinamarco (2005, p. 2):

A morosidade dos processos, o seu custo, a burocratização na gestão 
dos processos, certa complicação procedimental, a mentalidade do 
juiz que nem sempre lança mão dos poderes que os códigos lhe atri-
buem; a falta de informação e de orientação para os detentores dos in-
teresses em conflitos; as deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva 
à obstrução das vias de acesso à justiça e ao distanciamento entre o 
judiciário e seus usuários.

Por oportuno, não há como falar sobre acesso a justiça e suas problemáticas 
sem citar Cappelletti e Garth (1988), no livro Acesso à Justiça, onde inicialmente 
identificam os principais obstáculos para o efetivo acesso ao sistema judiciário 
e, posteriormente, definem métodos para se obter o acesso à justiça de forma 
igualitária, criando a teoria chamada de “ondas”.

Assim, os autores supracitados, identificam, no primeiro momento, como os 
principais obstáculos do acesso ao sistema judiciário: custas judiciais, honorá-
rios advocatícios, despesas pelo ônus da sucumbência. No segundo momento, 
se refere à possibilidade das partes, ou seja, aos recursos financeiros de que 
dispõem e o nível cultural/educacional para reconhecer direitos, superar a des-
confiança dos advogados, o formalismo e o ambiente intimidatório dos tribunais. 
No terceiro obstáculo recai sobre os problemas especiais relativos à representa-
ção dos direitos difusos. (MOREIRA, 2007).

Diante desses obstáculos, o Poder Judiciário experimentou um descrédito no 
que tange ao efetivo acesso à justiça, pois essa forma de buscar o jurisdicionado 
não atendia mais a sociedade. 

Insta mencionar o pensamento de Silva (2005, p.110), o qual defende que 
acesso à justiça tornou-se arcaico em relação à contemporaneidade.

O sistema jurídico não acompanha o progresso da sociedade e em 
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contrapartida, deixa por vezes, lacunas na resolução dos litígios bem 
como não satisfaz os auspícios de uma prestação jurisdicional adequa-
da e satisfatória, para o que deveria estar preparado o Poder Judiciário. 
Os problemas são abundantes, desde custas elevadas até o tempo do 
processo, que não condiz com a velocidade da informatização. 

Nesta perspectiva, Cappelletti e Garth dividiram as soluções do acesso à jus-
tiça em 03(três) momentos, denominada “ondas”.

A primeira onda aponta no sentido da assistência judiciária aos pobres, tanto 
no sentido da representação de seus interesses junto ao Poder Judiciário, como 
também de ação educativa e conscientizadora dos direitos dos cidadãos; a se-
gunda, para a representação dos direitos difusos, destacando-se aquela que 
prevê a atuação do Ministério Público; e a terceira “onda” para um novo enfoque 
de acesso à justiça. (MOREIRA, 2007).

Desta forma, pode-se compreender que a terceira onda proposta por Cappel-
letti e Garth é que consubstancia a utilização dos métodos compositivos de so-
luções de conflitos.

Ocorre assim uma reestruturação do Estado para promover o efetivo acesso 
à justiça de maneira mais ampla, iniciando com utilização e/ou incentivo dos 
meios não adversariais de conflito. 

A Emenda Constitucional nº. 45 de 2004, levando em consideração toda essa 
problemática, inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição Federal de 
1988, enfatizando a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, as-
segurando a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação.

A propósito, faz-se mister trazer a lume a crítica de Moraes (2007, p. 96-97) 
acerca dessa inovação constitucional, nos seguintes termos: 

A EC 45/04, porém, trouxe poucos mecanismos processuais que pos-
sibilitem maior celeridade na tramitação dos processos e redução da 
morosidade da Justiça brasileira. O sistema processual judiciário ne-
cessita de alterações infraconstitucionais, que privilegiem a solução 
dos conflitos, a distribuição de Justiça e maior segurança jurídica, 
afastando-se tecnicismos exagerados.

Verifica-se, assim, o surgimento de uma nova ideia de justiça, a justiça coe-
xistencial, que compreende no âmbito do Poder Judiciário o mais alto nível de 
justiça à resolução da totalidade da lide, como preservação das relações inter-
pessoais e sociais. Essa nova roupagem afasta da justiça tradicional, no qual 
muitos conflitos passam ser solucionados através do consenso entre as partes. 
(SILVA, 2005).

Com efeito, a partir da constatação dos fatores apontados como óbices à 
efetividade da jurisdição, os equivalentes jurisdicionais, também denominados 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 201618

meios adequados de pacificação social, mecanismos alternativos de solução de 
conflitos, modalidades de soluções não-jurisdicionais dos conflitos, alternative 
dispute resolutions (ADR’s), representados pela arbitragem, pela negociação, 
pela mediação e pela conciliação, passaram a ganhar uma maior expressivida-
de e importância no cenário processual contemporâneo.

Para Vasconcelos (2008, p.47):

A mediação transformadora é o principal instrumento da chamada jus-
tiça restaurativa, baseada nos espaços de formação discursivas da 
opinião e da vontade de cidadãos protagonista, titulares de iguais di-
reitos. 

Em verdade, urge salientar que os doutrinadores ora citados trazem nomen-
claturas diferenciadas para tratar do acesso à justiça através das vias composi-
tivas, no entanto, corroboram que a justiça acessível (coexistencial) deve pau-
tar em métodos que desenvolvam as práticas discursivas e narrativas entre as 
partes, através de um protagonismo participativo, devendo para tanto proteger a 
transparência do processo.

Ressalta-se que as formas alternativas de gestão de conflitos devem fun-
cionar numa relação de complementaridade com o Poder Judiciário e não em 
virtude da falha do atendimento prestado pelo Estado, na sua função judicial.

Neste contexto, Tartuce (2008, p.102) explica:

A necessidade de disseminar a cultura da conciliação, que propicia 
maior rapidez na pacificação dos conflitos e não apenas na solução 
da lide, como resultados sociais expressivos e reflexos significativos 
na redução do número de processos judiciais, podendo ser tentada a 
qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 125,IV, do Código de Pro-
cesso Civil.

A cultura da Justiça consensual mostra-se como uma importante ferramenta 
no auxílio de resoluções de lides, em consonância com o avançando do movi-
mento de superação do processualismo rígido.

Em face do exposto, verifica-se, claramente, que as formas compositivas se 
legitimam e incorporam como estratégias eficazes de pacificação social e se 
coadunam com o que preconiza o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, 
que afirma que é assegurado o exercício dos direitos a uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com 
a solução pacífica das controvérsias. (VASCONCELOS, 2008).

Portanto, não é atribuído a tais mecanismos a resposta única e definitiva para 
resolver o preocupante quadro na distribuição da justiça. A solução eficaz para 
viabilizar o acesso à justiça forma-se pela pluralidade de estratégias e/ou com-
binações, visando a soluções de controvérsias.
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3.1 Breve história e compreensão dos meios de composição

Importante ressaltar que nos primórdios da civilização, devido à inexistência 
de um Estado suficientemente forte e à ausência de leis, prevalecia a chamada 
vingança privada. As pessoas, para satisfazerem suas pretensões, empregavam 
a força, acreditando ser possível fazer justiça com as próprias mãos. (CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2005).

Nessa época, para solucionar os conflitos, poderia ser aplicada a autotutela, 
que ainda perdura na atualidade, embora de forma precária, pois apenas é per-
mitido o seu exercício em situações excepcionais previstas em lei.

Em contrapartida, a autocomposição permanece no direito moderno como 
legítima forma alternativa de solução de conflitos. Sendo definida por Tartuce 
(2008), como a possibilidade de que as partes resolvam, isoladamente ou em 
conjunto, uma saída para o conflito.

No entanto, em determinada época a solução advinda por ato exclusivo das 
próprias partes, já não mais estava satisfazendo os anseios dos indivíduos, so-
mam-se, ainda, com a redução paulatina as situações permissivas da autotutela.

Neste contexto, inicia-se a prática da heterocomposição, sendo a arbitragem 
a mais difundida, que se caracteriza quando um terceiro, alheio ao conflito, defi-
ne a resposta como caráter impositivo em relação aos contendores.

Com o passar dos anos, o Estado foi gradativamente se fortalecendo e afir-
mando sua autoridade, interferindo cada vez mais nas relações entre particu-
lares como forma de pacificar os conflitos sociais. O objetivo era impedir que a 
prática temerária da autotutela conduzisse a sociedade à desordem.

Verificou-se então o aparecimento da expressão “meios alternativos de so-
lução de conflitos”, que é derivada da homônima em língua inglesa “alternative 
dispute resolution” (ADR) e representa uma variedade de métodos de resolução 
de disputa de interesse, distintos e substitutivos da sentença proferida em um 
processo judicial. (SILVA, 2005).

A raiz em prol da ADR remota ao início do século XX, nos EUA, pois era 
observada uma crescente insatisfação popular com as instituições legais, bem 
como a intensificação do uso da conciliação e a arbitragem caracterizada por 
ser menos demorado, menos custoso, e ainda menos beligerante que o litígio 
judicial. (SILVA, 2005).

O fato é que, em três décadas, os mecanismos de ADR ganharam largo es-
paço em sistema de justiça de todo o mundo: a arbitragem é talvez a principal 
forma de resolução de conflitos no comércio internacional, a mediação e a con-
ciliação têm sido amplamente utilizadas para solução de conflitos de variados 
perfis e a negociação, que nunca deixou de ser praticada, pois foi sistematizada 
e ganhou espaço nos programas escolares. (SILVA, 2005).

No Brasil, a ADR chega duas décadas mais tarde, inicialmente, com arbi-
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tragem e, posteriormente, pela conciliação e mediação. A evolução legislativa 
instituiu a possibilidade de partes resolverem seus conflitos mediante arbitra-
gem privada com eficácia da decisão judicial através da Lei 9.307/1996, o que 
ocasionou mudanças profundas sobre a natureza da jurisdição e amplitude das 
regras processuais. (SILVA, 2005).

Assim, o Conselho Nacional de Justiça apoiou iniciativas setorizadas e forma-
lizou as bases para uma política nacional de resolução de conflitos, centrada na 
integração entre os mecanismos formais e decisionais baseados em consenso, 
o que culminou na edição da Resolução nº 125/2010, que representou o marco 
legal, permitindo a instalação de setores de conciliação junto aos fóruns, ou 
seja, uma política judiciária pela qual a resolução consensual dos conflitos seria 
paulatinamente organizada na sociedade civil a partir do próprio Poder Judiciá-
rio. (BRASIL, 2013).

Adota-se a perspectiva da resolução apropriada de disputa (RAD), nomencla-
tura consolidada no Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Jus-
tiça, uma vez que se acredita que esta é a forma mais eficaz de dirimir dissídios, 
defendendo que é possível o desenvolvimento de processos construtivos sob os 
auspícios do Estado, estimulando a autonomia e o empoderamento dos sujeitos, 
comunidades ou grupos que compartilham um mesmo problema.

A realização dessas práticas insurge em inúmeras vantagens, a saber: o re-
estabelecimento da comunicação, a possibilidade de composições construtivas, 
a economia de custo, a celeridade, a efetividade e principalmente a eficácia na 
satisfação dos interesses em conflitos.

3.2 Resolução Apropriada de Disputa

A negociação é uma prática bastante comum nas relações interpessoais, uma 
vez que, possibilita a solução das controvérsias, oriundas das mais diversas 
situações cotidianas, pelas próprias pessoas envolvidas, sem a interferência de 
terceiros. Desse modo, é correto afirmar que se trata de uma autêntica forma 
autocompositiva de solução de conflitos.

Concomitante ao pensamento, Vasconcelos (2008, p. 36) define:

Negociação é lidar diretamente, sem interferências de terceiros, com 
pessoas, problemas e processo, uma transformação ou restauração 
de relações, na solução de disputas ou troca de interesse. A negocia-
ção, em seu sentido técnico, deve estar baseada em princípios. Deve 
ser cooperativo, pois não tem por objetivo eliminar, excluir ou derrotar 
a outra parte. Em qualquer circunstância busca-se um acordo de ga-
nhos mútuos.

O negociador funciona como uma espécie de contentor, auxiliando as partes 
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a superar os efeitos da emoção que possa surgir durante o processo de nego-
ciação. O que se encontra pacificado entre os doutrinadores é que negociação é 
um estímulo à comunicação, assumindo a postura de reduzir as diferenças entre 
os demandantes, bem como ser um caminho para escuta ativa.

A conciliação é outro importante método autocompositivo de solução de con-
flitos que possibilita às próprias partes estabelecerem fim ao litígio, sendo o 
papel desempenhado pelo terceiro, este denominado de conciliador, que facilita 
consideravelmente a composição entre elas.

Tartuce (2008, p.66) define conciliação como:

A técnica de autocomposição, um profissional imparcial intervém para, 
mediante atividade de escuta e investigação, auxiliar os contendores 
a celebrar um acordo, se necessário expondo vantagens e desvanta-
gens em suas posições e propondo saídas alternativas para controvér-
sia sem, todavia, forçar a realização do pacto. O objetivo de sua atua-
ção é alcançar um acordo que, ainda que não plenamente satisfatório, 
evite complicações futuras com dispêndio de tempo e dinheiro.

Na conciliação, o papel do terceiro, conciliador, é um pouco ampliado em re-
lação ao negociador, continua como um terceiro imparcial, porém sua missão é 
promover o diálogo a partir da identificação dos interesses envolvidos na relação 
interpessoal e, assim, colaborar para o encontro de solução consensual entre 
os litigantes.

Para Vasconcelos (2008), a conciliação é espécie e a mediação é gênero, 
ou seja, para este doutrinador, a classificação da conciliação é uma subdivisão 
do enfoque no desenvolvimento da mediação satisfativa e o que diferenciará os 
institutos são suas particularidades procedimentais.

Outro mecanismo é a arbitragem, pois também é uma forma heterocompo-
sitiva de solução de conflitos, devidamente regulamentada na legislação brasi-
leira, em que as partes, de forma consensual, mediante a aceitação contratual 
da chamada cláusula compromissória ou a firmação do compromisso arbitral, 
escolhem o tipo procedimental para dirimir futuros ou atuais litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis.

SILVA (2007, p. 50) define arbitragem como:

Processo de arbitragem confia a terceira pessoa, que não é magistra-
do, o poder de emitir decisão quanto a um conflito, a partir da apresen-
tação das questões pelas partes. Não pode ser confundido com um 
acordo, pois o objetivo não é de composição, sendo incumbência do 
árbitro a análise e julgamento do caso, devendo sua decisão constituir-
-se num título executivo judicial. Entretanto, nada impede que as par-
tes resolvam o conflito mediante um acordo e o árbitro o homologue, 
assim como ocorrem nos processos do poder judiciário.
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Assim, a arbitragem pressupõe a livre opção das partes (autonomia da von-
tade) por meio de uma convenção de arbitragem – cláusula contratual denomi-
nada “compromissória”, firmada antes do surgimento de qualquer conflito, ou 
“compromisso arbitral”, quando já há conflito e as partes, de comum acordo, 
decidem solucioná-lo por intermédio de arbitragem. (VASCONCELOS, 2008).

Já a mediação que se trata de um método autocompositivo indireto de solução 
de conflito que permite às próprias partes envolvidas no litígio, com o auxílio de 
um terceiro imparcial, chegarem a um acordo de forma consensual e voluntária.

Para Vasconcelos (2008, p. 36), mediação é:

Meio geralmente não hierarquizado de solução de disputas em que 
duas ou mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, o mediador, 
que deve ser apto, imparcial, independente e livremente escolhido ou 
aceito – expõe o problema, são escutadas e questionadas dialogam 
construtivamente e procuram identificar os interesses comuns, opções 
e eventualmente firmar um acordo.

Vale registrar que, pesquisa realizada no Brasil, tem indicado que mediações 
facilitadoras proporcionam maiores graus de satisfação do usuário. Outros es-
tudos indicam que a adoção de programas de mediação sem abordagem da 
técnica facilitadora produzem resultados ruins ou péssimos, do ponto de vista de 
satisfação do usuário e tendem a produzir reduzidos índices de adimplemento 
espontâneo do acordo – o oposto do que ocorre em mediações com alto grau de 
satisfação do usuário. (BRASIL, 2013).

Desta forma, o CNJ, ciente de que a mediação só será eficaz se os instru-
mentos utilizados forem aplicados de forma correta e ética, incentiva à denomi-
nada mediação técnica definida como:

Um processo autocompositivo, segundo o qual as partes em disputa 
são auxiliadas por uma terceira parte, neutra ao conflito, ou um painel 
de pessoas sem interesse na causa, para auxiliá-las a chegar a uma 
composição. Trata-se de uma negociação assistida ou facilitada por 
um ou mais terceiros na qual se desenvolve processo composto por 
vários atos procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial (is) 
facilita(m) a negociação entre pessoas em conflito, habilitando-as a 
melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que se 
compatibilizam aos seus interesses e necessidades. (BRASIL, 2013, 
p. 85).

Embora a mediação apresente um conceito simples, o que se constata com 
o estudo deste instituto é um caráter complexo de método, que envolve uma 
interdisciplinaridade. O papel do mediador acumula inúmeras funções, sendo o 
principal objetivo incentivar os mediandos a reflexão para repensar seus papéis 
na busca de uma tutela satisfativa.
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Nos CEJUSCs os modelos de conciliação e mediação coexistem, podendo 
ser aplicado um ou outro dependendo do caso concreto, mas, a nível Estadual 
nota-se a ampla utilização da conciliação de forma diferenciada.

4 CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA – 
CEJUSCs

No intuito de dar cumprimento aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 
ou seja, maior eficiência operacional, ampliação do acesso ao sistema de justiça 
e responsabilidade social, de maneira mais eficaz e harmônica, bem como in-
centivar a utilização da mediação e conciliação, o Conselho Nacional de Justiça 
instituiu a Resolução nº 125/2010, que dispõe diretrizes sobre a política judiciá-
ria nacional de tratamento adequado de conflitos.

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania são unidades do 
Poder Judiciário, que têm por função a concentração e a realização das reuni-
ões de conciliação e de mediação, bem como o atendimento e orientação ao 
cidadão. (LEVY, 2013) Já foram criados cerca de 500 (quinhentos) centros em 
todo o país. (BANDEIRA, 2016)

Os centros desburocratizam a justiça e facilitam o acesso do cidadão, 
pois funcionam com base na política proativa de conciliação, que deve 
ser incentivada pelo Judiciário em todo o Maranhão, a exemplo do 
que vem sendo feito na gestão do presidente do TJMA, Guerreiro Jú-
nior, que não tem medido esforços para a instalação desses centros”, 
explicou Almeida. Além da capital, outros centros serão instalados no 
interior do Estado.  (grifo nosso) (Reportagem disponível no site CNJ, 
intitulada Centro de Conciliação de Conflitos serão instalados em São 
Luís pelo Poder Judiciário, no dia 02 de abril de 2012, acessado no dia 
17.05.2016)(CNJ, 2013).(MARANHÃO, 2013).

Assim, os CEJUSCs são ambientes estabelecidos para atendimento da po-
pulação que reivindica direitos, compostos por pessoal especialmente prepara-
do para o acolhimento e esclarecimento de dúvidas, igualmente, demonstra as 
possibilidades e vantagens de solução de conflitos por meio consensual, bem 
como para atuar na mediação para solução dos conflitos referentes aos direitos 
disponíveis ou encaminhar o interessado às instituições parceiras, que podem 
promover ações judiciais indispensáveis para assegurar direitos indisponíveis.

Desta forma, os Centros são formados por integrante do Poder Judiciário e 
instituições parceiras, especialmente universitários dos cursos de direito, servi-
ço social, psicologia, economia, e áreas afins, em trabalho remunerado ou não, 
cujo desenvolvimento da atividade é reconhecido como de formação, servindo 
como atividade extracurricular, além de contar com ajuda de voluntários, que 
recebem certificados de participação para fim de comprovação de prática no 
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exercício da profissão.
Apesar de possuir espaço físico definido, nada impede a mobilidade dos 

Centros para atuação em área com demandas específicas. Servindo-se, nessas 
oportunidades, de estruturas públicas ou particulares, devidamente adaptadas 
para propiciar realização de reuniões com o objetivo de encontro de soluções 
de conflitos.

Assevera-se que os Centros de Solução de Conflitos devem atender aos Juí-
zos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, previden-
ciária, de família, conforme dispõe o art. 8º, da Resolução nº 125/10. 

Insta mencionar, no que tange ao procedimento a ser adotado pelo “núcleo”, 
que cada unidade deverá, obrigatoriamente, abranger setor de solução de con-
flitos pré-processual (antes da distribuição da ação e despacho pelo magistra-
do), setor de solução de conflitos processual (processos já distribuídos e despa-
chados pelo magistrado) e setor de cidadania (art. 10 da resolução nº125/2010).

O setor pré-processual poderá recepcionar casos que versem sobre direitos 
disponíveis. Já o setor de solução de conflitos processual receberá processos já 
distribuídos, caso não seja obtido o acordo dar-se-á prosseguimento dos trâmi-
tes processuais normais. 

Todavia, o setor de cidadania consiste na prestação de serviços voltados à 
informação, orientação jurídica, emissão de documentos, serviços psicológicos 
e de assistência social, entre outros.

A administração dos Centros contará com um juiz coordenador e, se neces-
sário, com um adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação 
de acordos, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. 
Os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo 
Presidente de cada Tribunal, dentre aqueles que realizaram treinamento, segun-
do o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I desta Resolução. (Art. 
9º resolução nº125/10, redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) (BRASIL, 
2013).

No Maranhão, o Tribunal de Justiça, com a edição da Resolução nº 10 de 
16 de março de 2011, criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos, que iniciou suas ações de Política Judiciária de tratamento 
de conflitos, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura 
de pacificação social.

A estrutura do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos está configurada da seguinte forma atualmente: Presidente do Núcleo: 
Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida; Coordenador do Núcleo Alexan-
dre Lopes de Abreu – Juízes de Direito – Dr. Nelson Melo de Moraes Rêgo, Dr. 
Antonio Luiz de Almeida Silva; e Coordenadora dos Juizados Especiais: Dra. 
Marcia Cristina Coêlho Chaves.

A meta vislumbrada pelos coordenadores e seguindo os preceitos normativos 
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da Resolução nº 125/2010 era instalar pelo menos um CEJUSCs em todas as 
Comarcas com mais de uma Vara. 

Atualmente, existem em São Luís 07 (sete) CEJUSCs em pleno exercício, e 
cerca de 10 (dez) centros no interior do Maranhão, sendo 02 núcleos em Baca-
bal, Imperatriz e Caxias e os demais em Balsas, Chapadinha, Timon.

No entanto, alguns centros em São Luís foram formalizados e posteriormente 
descredenciados pelo NUPECON por não se adequarem as normas do Con-
selho Nacional de Justiça, tal processo vem ocorrendo também no interior do 
Estado.

O Centro de Solução de Conflitos do Fórum Desembargador Sarney Costa 
foi o primeiro implementado no Estado e embora a lei que autoriza a sua criação 
date de agosto de 2013 (Lei 9.893 de 23/08/2013), iniciou suas atividades em 
outubro de 2012, passando a atuar nas resoluções de lide tanto de forma pré-
-processual como processual.

Nesta perspectiva, para efetivar o acesso da população aos Centros, o Coor-
denador do Núcleo vem traçando diversos convênios com entidades e empresas 
privadas, a fim de expandir a sua atuação, que resultou na implantação do CE-
JUSC para resolver as lides exclusivamente empresarial que funciona junto a 
Federação de Comércio para gestão de conflitos de micro e pequenas empresas.

5 METODOLOGIA

A pesquisa se baseia em um estudo de caso no CEJUSC, localizado no Fórum 
de São Luís, que segundo Gil (1991), “é caracterizado pelo estudo exaustivo em 
profundidade de poucos objetos, de forma a permitir conhecimento amplo e es-
pecífico do mesmo; tarefa praticamente impossível mediante os outros delinea-
mentos considerados”. Mas, de forma geral, o estudo de caso visa proporcionar 
certa vivência da realidade, tendo por base a discussão, a análise e a busca de 
solução de um determinado problema extraído da vida real, in casu, buscou-se 
verificar se os centros são instrumentos auxiliares ao acesso à justiça, como 
funcionam e se suas soluções são satisfativas aos conflitantes.

Neste tipo de estudo o pesquisador, geralmente, utiliza como técnicas de 
observação, a entrevista e dados documentais. A técnica da observação tem 
um papel essencial e, frequentemente, é combinada com a entrevista, essa re-
alizada junto ao conciliador Washington Coelho através de questionário com 
algumas perguntas pré-formuladas. No entanto, apesar de um roteiro de ques-
tionamentos, a conversa baseou-se em técnicas de abordagem livre, de forma 
que, os pesquisadores pudessem fazer outras perguntas no transcorrer do “bate 
papo” como forma de ampliar as informações recebidas, não tendo assim uma 
obrigatoriedade em seguir o rol de questões previamente estabelecidas.

Ademais, procurou-se, de forma geral, organizar e analisar todo o material 
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obtido, a fim de se compreender uma dada realidade, identificando o perfil da 
demanda, as matérias litigadas e o grau de satisfação dos demandantes em 
relação às reuniões ocorridas no Centro.

Para essa pesquisa utilizou-se o método hipotético-dedutivo proposto por 
Karl Popper (GIL, 1991, p. 12), que consiste na adoção da seguinte linha de 
raciocínio:

(...) quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assun-
to são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o pro-
blema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, 
são formula das conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 
deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. 
Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipó-
teses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar 
a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se 
evidências empíricas para derrubá-la. 

Adotou-se, a partir de então, os conhecimentos disponíveis sobre determi-
nado assunto, neste caso, o acesso à justiça e aos métodos de resolução de 
conflitos, sendo estes insuficientes para explicar um fenômeno, surgindo, assim, 
o problema. Em seguida, como forma de explicar este problema, foi criada con-
jectura. Da hipótese formulada, qual seja: se os CEJUSCs são realmente um 
instrumento que auxiliam o Poder Judiciário na composição das demandas para 
obtenção de soluções satisfativas facilitando o acesso à Justiça, foram feitas de-
duções das consequências, as quais foram testadas ou falseadas, passando por 
uma fase de observação. Na fase seguinte, foi utilizado questionários para fazer 
o prognóstico da matéria, culminando na coleta dos resultados, para, enfim, 
chegar às considerações do problema, apresentando-se refutações ou mesmo 
corroboração à matéria pesquisada.

No que tange à tipologia da pesquisa é tanto qualitativa quanto quantitati-
va, por que busca aprofundar e abranger as ações e as relações humanas, 
observando os fenômenos sociais de maneira intensiva e quantitativa vez que 
trabalhou com a coleta de dados, que foram organizados e analisados de forma 
numérica e estatística.

Ademais, foi feita uma visita in loco, no CEJUSC São Luís, localizado no 
Fórum Desembargador Sarney Costa, para analisar o perfil das demandas, as 
matérias e as qualidades dos acordos realizados. Para tanto, foram disponibi-
lizados questionários de satisfação que eram distribuídos aleatoriamente aos 
litigantes após sessões de conciliação, divididos em 02 (duas) partes, sendo que 
na primeira encontram-se os dados de qualificação pessoal dos demandantes 
e na segunda parte havia 08 (oito) perguntas mescladas, em objetivas e subje-
tivas, as quais foram relacionadas aos aspectos satisfativos da tutela resolvidas 
nos Centros de Conciliação. Aplicação dos questionários ocorreu no período de 
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28 de março a 29 de abril, atingindo um total de 30 demandantes entrevistados.

6 RESULTADOS

6.1 Aspectos gerais e estrutura organizacional

As atividades dos CEJUSC’s, conforme supracitado visam consolidar a po-
lítica de tratamento de conflito de forma a promover o efetivo acesso à justiça, 
através do atendimento e orientação ao público e promoção da resolução con-
sensual dos conflitos por intermédio da mediação e conciliação para assegurar 
o direito do cidadão.

Sobre este aspecto, no Maranhão, qualquer pessoa poderá ter acesso a eles, 
o interessado pode procurá-los, pessoalmente, por intermédio de comunicação 
eletrônica (www.tjma.jus.br) ou pelo número de telefone 0800-707-1581. Frisa-
-se que a solicitação pode ocorrer anterior a qualquer processo judicial, ou mes-
mo de forma incidental por repasse do Juiz ou por vontade das partes, como já 
fora mencionado.

Reconhecida a possibilidade de conciliação para solução da celeuma, é mar-
cada uma data para audiência de conciliação, sem prejuízo do seguimento do 
processo judicial. O CEJUSC encaminha uma carta convidando a outra parte 
para reunião com intuito de realizar uma composição. Ocorrendo o entendimen-
to, o acordo será encaminhado para homologação pelo Juiz do processo, em 
caso de ser pré-processual será homologado pelo Juiz Presidente do Núcleo 
(NUPECON), tendo valor de sentença judicial, resolvendo em definitivo o confli-
to. Na eventualidade de não ocorrência de acordo, o Juiz do feito será comuni-
cado da tentativa de conciliação, mantendo o seguimento regular do processo, 
caso este já exista.

Destaca-se que os CEJUSC Fórum contam com 02 (dois) conciliadores fixos 
do quadro de servidores e 06 (seis) conciliadores voluntários treinados pelos 
Cursos de Formação de Conciliadores e Mediadores.

Cada centro deve conter um juiz diretor, responsável pela homologação dos 
acordos extrajudiciais, já os acordos de processo em curso são homologados 
pelos juízes da vara de origem.

O “núcleo” pesquisado possui oito salas de conciliação/mediação, uma re-
cepção e uma sala de apoio e consonância com a resolução nº 125/10 possui 
demandas pré e pós processuais, no entanto, não possui o setor de Cidadania.

Tem seu funcionamento de segunda a sexta-feira, durante 08 (oito) horas diá-
rias, sem fechar na hora do almoço e para realização da pauta de acordo ocorre 
nos seguintes períodos: das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.
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6.2 Dos Conciliadores

Com dito a cima, o CEJUSC do fórum é formado atualmente por 08 (oito) 
conciliadores e em sua maioria são voluntários geralmente advindos através dos 
cursos de Formação de Conciliadores e Mediadores, que prevê 60h (sessenta 
horas) de estágio e alguns optam por continuar como facilitador para obter cer-
tidão de prática jurídica, que serve, ainda, para pontuação em concurso público, 
sendo necessária a atuação de, no mínimo, 01 (um) ano, e pelo menos 16h 
(dezesseis horas) por mês.

Os conciliadores estagiários são submetidos a processos orientados, deven-
do ser assíduos e responsáveis pelo direcionamento dos acordos. Para obten-
ção do certificado de qualificação devem elaborar um relatório das atividades 
desempenhas.

Verifica-se que a voluntariedade é uma marca dos trabalhos dos conciliado-
res, sendo a falta de remuneração um entrave ao bom funcionamento do siste-
ma. Isto porque a remuneração é fundamental para assegurar a qualidade e a 
continuidade do serviço prestado, propiciando aos terceiros facilitadores motiva-
ção, inclusive, para aprimorar seus conhecimentos.

Assevera-se que foi instituído por resolução interna do Tribunal de Justiça do 
Maranhão um cadastro de conciliadores. No entanto, este não possui efetivida-
de, por uma questão de gestão, vez que, o setor de informática do órgão ainda 
não conseguiu implementar o sistema, o que dificulta na identificação dos con-
ciliadores já formados e quais deles estão disponíveis no mercado para realizar 
as reuniões compositivas. Segundo Washington Coelho, o funcionamento do 
sistema poderia fomentar o agendamento de reuniões, uma vez que, poderiam, 
dessa forma, ter acesso ao banco de informações de todos os conciliadores 
disponíveis para atuação, com seus respectivos horários.

Os conciliadores são geralmente estudantes de direito, servidores públicos e 
recentemente houve um crescente interesse dos funcionários de cartório, tendo 
em vista que a legislação expandiu o leque de atuação dos serviços notariais.

Nessa perspectiva, o estudo de caso realizado apontou que em relação ao 
conhecimento e preparo dos facilitadores 63,33% (sessenta e três vírgula trinta 
e três por cento) dos demandantes estavam satisfeitos e desses 36,66% (trinta 
e seis vírgula sessenta e seis por cento) encontravam se muito satisfeitos, ou 
seja, a maioria dos usuários aprova a atuação dos conciliadores/mediadores e 
reconhece que os mesmo estão devidamente qualificados para a função.

Talvez uma das justificativas para o alto índice de desempenho dos contende-
dores esteja exatamente no processo de qualificação, vez que o curso de prepa-
ração é rígido. Em linhas gerais, o CNJ sugeriu inicialmente, que o curso básico 
de formação de condutores deveria ter 40 (quarenta) horas teóricas e 100 (cem) 
horas práticas, nos termos do Anexo I da Resolução nº125 do CNJ, que ainda 
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prevê módulos específicos de acordo com o cargo ocupado pelo mediador.
O conteúdo programático compreende: definição e epistemologia da media-

ção de conflitos, questões éticas e códigos de conduta, conhecimentos mínimos 
em direito, fundamentos legais da mediação, contextualização da mediação, 
teoria do conflito, do sujeito, da linguagem, da comunicação coerente com os 
modelos de mediação e suas ferramentas, ferramentas informadas por essas 
teorias: escuta, co-mediação, uso de vocabulários, diálogo/conversação, ato de 
perguntar, reflexão, escalas de necessidades entre outras, pluralidade de mode-
los de mediação. 

A nível local, além dos cursos privados realizados para formação de facilita-
dores, a Escola de Magistrado do Maranhão – ESMAM e o CEJUSCs Fórum 
São Luís, são responsáveis pela instrumentalização dos servidores, universitá-
rios e notários na área de Conciliação e Mediação. Com relação à quantidade de 
conciliadores formados nos últimos anos, analisa-se o Gráfico 01:
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392
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Gráfico 01 – Quantidade de conciliadores formados pelos Cursos de Formação 
no Maranhão, entre os anos de 2012 e 2015

Fonte: CEJUSC/fórum/2016

O gráfico 01 mostra que, em 2012, o Centro de Conciliação formou apenas 
40 (quarenta) facilitadores. Em 2013, houve uma estagnação no oferecimento 
das qualificações, devido ao processo de reestruturação do curso e do próprio 
TJMA. No entanto, em 2014 as instituições juntas ofereceram 11 (onze) cursos, 
alcançando um público de 392 (trezentos e noventa e dois) conciliadores.O au-
mento na capacitação se deu pela abertura de diversos CEJUSC no interior 
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do Estado e o crescimento da legislação que consolidou a Política Nacional de 
Solução de Conflitos. Em 2015, foram ofertados 12 (doze) treinamentos e capa-
citados 383 (trezentos e oitenta e três) facilitadores, sendo 223 (duzentos e vinte 
e três) servidores ligados ao Tribunal de Justiça do Maranhão, 137 (cento e trinta 
e sete) universitários e 23 (vinte e três) notários e registro.

Nota-se que, apesar da quantidade de conciliadores formados, há um número 
ainda limitado de CEJUSC atuando em todo o Estado, e mesmo quando há re-
cursos humanos qualificados na localidade, muitos não estão atuando. Algumas 
das possíveis causas apontadas para esse fato são a falta de remuneração e a 
falta de reconhecimento da profissão, que não é vista como carreira fim.

Por conseguinte, o mediador deve possuir conhecimentos aprofundados so-
bre comunicação, técnicas pacificadoras, perspectiva holística e visão ampla da 
controvérsia, buscando promover a legitimação das partes na capacidade de 
solução do conflito, beneficiando-se mutuamente.

Ademais, é incomensurável a importância do papel do facilitador, sendo re-
levante que este tenha uma considerável preparação para exercer seu mister, 
através de uma preparação árdua de um curso intensivo e rigoroso aliado à pas-
sagem por um período de estágio obrigatório.O bom conciliador é identificado 
como aquele que, além do domínio das técnicas, procura aliar a sua formação 
ao contínuo aperfeiçoamento, aprimorando seus saberes através do contato e 
da troca de experiências com os participantes da mediação, baseando sua prá-
tica nos princípios éticos e na justiça.

6.3 Da demanda

No que consiste ao perfil da demanda a investigação apurou os seguintes 
dados:

Tabela 01 – Perfil da demanda investigada

SEXO % Escolaridade % Estado Civil %
Femenino 46,66 Nenhum  0 Solteiro 16,66
Masculino 53,33 Alfabetizado 3,33 Casado 53,33

IDADE % Fundamental 
completo  6,66 Viúvo 0

-  18 anos 0 Fundamental 
incompleto 0 Divorciado 10

18 a 25 anos         16,66 Médio com-
pleto 36,66 União Estável 16,66
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25 a 35 anos                    46,66 Médio in-
completo 3,33 Outros 3,33

40 a 65 anos    33,33 Superior 
completo 43,33

maior 70 
anos 0 Superior 

incompleto 0

Outros 6,66
Fonte: TJMA – elaborado pelo autor

Diante do exposto, constata-se que os conflitantes são compostos em sua 
maioria por representantes do sexo feminino (53,33%). No que consiste à faixa 
etária, a maior parte encontra-se compreendida entre 25 (vinte e cinco) a 35 
(trinta e cinco) anos, correspondendo a 46,66% (quarenta e seis vírgula sessen-
ta e seis por cento).

Em relação ao grau de escolaridade, verifica-se que entre os litigantes 43,33% 
(quarenta e três vírgula trinta e três por cento) possui superior completo, seguido 
36,66% (trinta e seis vírgula sessenta e seis por cento) com médio completo. No 
quesito sobre estado civil, os casados representam 53,33% (cinquenta e três 
vírgula trinta e três por cento) dos pesquisados.

Os dados levantados são pioneiros para caracterizar o perfil das pessoas que 
buscam o Centro, pois a nível local não existe qualquer tipo de ferramenta que 
permita mensurar a quantidade de demanda, acordos e as principais matérias 
litigadas.

Assim, todos os dados obtidos inicialmente são resultado da vivência do con-
ciliador Washington Coelho, servidor do CEJUSC desde sua inauguração, que 
foram confrontados com análise da pesquisa de campo.

Por conseguinte, segundo o entrevistado, de acordo com sua visão empírica, 
o Centro de Conciliação do Fórum inicialmente era caracterizado por demandas 
pré-processuais nas matérias de família e consumidor e as demandas proces-
suais foram depois surgindo através da sensibilização, realizada entre final de 
2014 e 2015, junto às varas, tendo como precursor o Dr. Alexandre Lopes (coor-
denador do núcleo) e juiz da 15ª Vara.

Segundo Washington Coelho as lide familiares são as maiores demandas do 
centro e alcançam cerca de 90% (noventa por cento), enquanto as demandas 
civis, em sua maioria, são causas consumerista e as resoluções por conciliação 
possuem uma margem de 20% (vinte por cento).

Tal visão é corroborada pela pesquisa de campo realizada, uma vez que os 
resultados apontaram que 53,33% (cinquenta e três vírgula trinta e três por cen-
to) das lides são conflitos parental, 40% (quarenta por cento) matérias cíveis 
e apenas 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) causas advindas da 
relação de consumo.
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Os dados revelam que 80% (oitenta por cento) das celeumas foram resolvi-
das e 90% (noventa por cento) se mostraram satisfeitos e muito satisfeitos com 
a composição obtida.

O elevado nível de acordos obtidos nos centros não é um mérito apenas a 
nível local, pois os dados estatísticos nacionais revelam que os CEJUSC’s pos-
suem alta capacidade de negociação, tendo em vista que são responsáveis, ain-
da, pela extração do aspecto positivo do conflito, vez que os resultados obtidos 
se pautam na satisfação, no diálogo dos agentes, no empoderamentoe levando 
a compreensão do outro.

Segundo portal do CNJ, os Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e 
Cidadania evitaram, somente no ano de 2015, a entrada de pelo menos 270 mil 
processos no Judiciário brasileiro esses dados referem-se a oito estados brasi-
leiros, o site relata que só em São Paulo, foram 138 mil casos finalizados com 
o apoio de conciliadores, magistrados, servidores e instituições envolvidas nas 
audiências de conciliação. (BANDEIRA, 2016)

Por conseguinte, é notório que os Centros, quando bem estruturados servem 
como importante instrumento para auxiliar o acesso à justiça e ajudar o Poder 
Judiciário a “enxugar” excesso da demanda, como se podem observar nos da-
dos abaixo:

Gráfico 02 – Demandas Processuais e Acordos realizados, durante o ano de 
2015, em três estados da Federação

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

São Paulo

DEMANDAS PROCESSUAIS X ACORDOS REALIZADOS

Minas Gerais

Distrito Federal

Demandas Processuais Acordos Realizados

Fonte: BANDEIRA, 2016

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) conta com o maior 
número de CEJUSC’s instalados no país, são 153 (cento e cinquenta e três) 
unidades, sendo 07 (sete) na capital e 146 (cento e quarenta e seis) no interior. 
Os centros paulistas têm alcançado importantes índices de sucesso na área 
da conciliação, principalmente no que tange as demandas pré-processuais, o 
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número de acordos corresponde a 67% (sessenta e sete por cento), das 122 
(cento e vinte duas) mil sessões de tentativas de conciliação, houve resultado 
positivo em 82 (oitenta e duas) mil. 

Na área processual das 113 (centro e treze) mil reuniões, 56 (cinqüenta e 
seis) mil foram positivas, alcançando 49% (quarenta e nove por cento) de conci-
liações. Em Minas Gerais, os centros realizaram 33 (trinta e três) mil audiências 
e obtiveram acordos em 14 (catorze) mil (42%). Já o Distrito Federal atenderam 
mais de 68 (sessenta e oito) mil pessoas em 24 (vinte e quatro) mil audiências 
de conciliação, tendo conseguido acordo em mais de 7 (sete) mil delas. (BAN-
DEIRA, 2016)

Analisando os resultados obtidos dos CEJUSCs, verifica-se a eficácia des-
tes Centros na resolução dos conflitos, esses números deixam claro o enorme 
êxito dos métodos alternativos de solução de conflitos, ainda que aplicado em 
apenas duas áreas da atuação jurisdicional, qual seja: família e cível, essas se 
bem aplicadas, certamente propiciarão uma melhor distribuição da justiça a toda 
a sociedade.

Atualmente, o CEJUSC Fórum passa por uma situação sui generi com im-
plantação do Novo Código de Processo Civil. Houve um aumento das remes-
sas judiciais e há uma perspectiva de que o centro se torne especializado em 
demanda processual, ou seja, na contramão da resolução nº 125/2010, que 
exige que os centros possuam demandas pré e pós processuais e o setor de 
cidadania. Nesse contexto as demandas pré-processuais serão direcionadas ao 
CEJUSC localizado na Rua do Egito. Tal perspectiva passará por discussões 
em meados de abril e maio de 2016 manterão as audiências pré-processuais 
agendadas.

Ressalta-se que o aumento dos processos judiciais tem colocado em xeque a 
qualidade dos atendimentos e dos acordos, pois a atual estrutura, para atender 
16 (dezesseis) varas cíveis e 07 (sete) varas de família é insuficiente, ocasio-
nando um número excessivo de audiências em relação à quantidade de facilita-
dores. 

A estratégia utilizada para não ferir os preceitos normativos do CNJ, e manter 
o mínimo de demandas pré processual, foi a implantação do projeto “Pai Pre-
sente”, no qual o centro poderá reconhecer a paternidade espontânea e os por 
DNA assim não excluirá totalmente estes tipos de demandas.

Em relação este projeto a iniciativa para seu fortalecimento acontecerá nos 
dias 27, 30 e 31 de maio do ano corrente, no qual acontecerão audiências re-
conhecimento de paternidade voluntária, divórcio consensual, reconhecimento 
e dissolução de união estável, pensão alimentícia e partilha de bens, no qual 
serão abertas 50 (cinquenta) audiências por dia.
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6.4 Dos Problemas

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), ins-
talados no Maranhão, têm demonstrado que a utilização da conciliação e da 
mediação são caminhos eficazes para uma a solução mais rápida, eficiente e 
econômica aos conflitos dos cidadãos.

A contribuição dessa modalidade de justiça fraterna reside não apenas em 
ser uma relevante alternativa de evitar a judicialização, mas também de promo-
ver a paz. A maior vantagem é que as partes conhecem o poder de solucionar 
os seus próprios problemas, fazendo concessões em prol de um bem maior que 
é a pacificação do conflito. É preciso levar em consideração ainda a melhora a 
significativa na situação psicológica das partes que estão em disputa.

No Estado do Maranhão apesar de muitos avanços não só nos aspectos es-
truturais (a instalação de centro e formação de recursos humanos), como tam-
bém na sensibilização da comunidade e dos operadores do direito, percebe-se 
que muitos desses núcleos implantados não estão efetivamente funcionando, 
inclusive sofrendo com processo de descredenciamento junto ao NUPECON e 
CNJ, pois não estão cumprindo com os preceitos normativos.

Outro problema enfrentado pelos centros é a falta de conciliadores para pres-
tar serviço voluntário, a inexistência de remuneração é um obstáculo para o 
crescimento e expansão da função, agrega-se, ainda, a ausência do sistema de 
cadastro local dos facilitadores capacitados, embora o cadastro nacional tenha 
sido regulamentado pelo novo CPC e também pela Emenda nº. 02, que atuali-
zou a Resolução CNJ nº. 125/2010, adequando o Judiciário às novas leis que 
consolidam o tema no país. A adoção do cadastro não é obrigatória aos tribu-
nais, que deverão elaborar cadastro próprio de mediadores, a nível local existe 
o projeto do cadastro, porém não implantado ainda.

Apurou-se, ainda que o NUPECON não possui recursos humanos suficiente 
para realizar seu trabalho de fiscalização e orientação, função repassadas para 
os conciliadores/servidores que além das sessões de conciliação, são respon-
sáveis pelo treinamento de novos multiplicadores, convênios, confecção de re-
gimentos e resoluções internas, ou seja, sobrecarregado-os.

Por fim, ausência de indicadores caracteriza mais um aspecto a ser melhora-
do, pois se faz necessário para facilitar a compreensão das atividades e fluxos 
operacionais, bem como para identificar os aspectos que devem ser trabalha-
dos. Não existe um setor estatístico ou qualquer questionário de satisfação e 
instrumento que possa contabilizar as atividades dos Núcleos, o que se vê são 
algumas reportagens que contabilizam dados momentâneos ou empíricos dos 
entrevistados durante as ações do CEJUSC.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inevitável crise da jurisdição caracterizada pela morosidade, custos ele-
vados e, consequente, inchaço de demandas, fez surgir os chamados equiva-
lentes jurisdicionais, também conhecidos, dentre outras denominações, como 
formas adequadas de solução de conflitos, representados pela arbitragem, pela 
negociação, pela conciliação e pela mediação, que passaram ganhar maior ex-
pressividade e importância no cenário processual contemporâneo.

Pelo exposto, salienta-se que, embora, ainda hoje, a jurisdição seja a forma 
mais utilizada para a solução de celeuma, é preciso que os processualistas, 
além de aceitarem os equivalentes jurisdicionais como formas justas, eficazes, 
céleres e econômicas de solução dos conflitos, também passem a incentivar a 
realização de composições amigáveis mediante a mediação.

Como forma de instucionalização dos métodos adequados de solução de 
conflitos, o CNJ editou a resolução nº 125/2010, que consolida a Política Judi-
ciária Nacional de Tratamento adequado de Conflitos, na busca de propagar a 
cultura da composição na perspectiva de criar um NOVO Poder Judiciário.

Destarte, é interessante esclarecer que a mediação e a conciliação, embora 
possuam diferenças latentes, principalmente no que tange a figurada do inter-
mediador. O processo realizado é a conciliação com preceitos e cuidados da 
mediação.

Esclarece-se que a Política de tratamento adequado de conflitos promove 
uma conciliação com base no diálogo entre as partes, trabalhando para que 
demandantes construam junto uma solução para problema, em sessões relati-
vamente rápidas, onde o facilitador estimula e opina na resposta final, o que se 
pretende deixar para trás é a celebração de conciliação com base apenas na fa-
mosa pergunta: “tem proposta de acordo?”, pois tal composição não se coaduna 
com uma construção satisfativa de solução.

O que se percebe com o estudo é que as RAD’s são uma tentativa de divulgar 
ou mesmo criar uma nova cultura na sociedade. Busca-se uma quebra de para-
digma, tencionando que os cidadãos possam ser mais tolerantes e busquem no 
diálogo para evitar ou solucionar os conflitos.

Destaca-se que mediação ou conciliação, como forma de composição do 
conflito, possui limites, em especial, direitos indisponíveis, conflitos nos quais 
o Estado faça parte como jus imperii e que versem sobre menores, importante 
mencionar que, embora seja possível trabalhar na esfera criminal (justiça res-
taurativa) a nível local, os CEJUSC’s não atuam nestas demandas.

Nesta senda, importa elucidar que as decisões promovidas em sede de RADs 
são denominadas de solução (fim do conflito), ou seja, ocorre pela construção 
conjunta dos mediados, uma vez que no processo judicial a sentença é uma 
imposição do Juiz, revelando-se um jogo de ganhar ou perder, que pode gerar 
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desconfortos e descontentamentos, reitera o fim do processo, mas nem sempre 
o fim do conflito.

Asseveram-se, ainda, outras diferenças relevantes na construção de solução 
pela mediação em relação ao processo judicial, citam-se: flexibilidade versus 
rigor processual, soluções democráticas versus autocráticas; no que tange ao 
pedido da inicial, o juiz fica adstrito; e, no que concerne a mediação, ocorre a 
possibilidade de transacionar melhores soluções.

Diante do exposto, percebe-se que CEJUSCs, em nível de Maranhão, encon-
tra-se em processo de expansão. Em São Luís, embora já existam 07 centros 
consolidados, há muito ainda a caminhar, tendo em vista que realizam mais a 
conciliação, deixando a mediação em segundo plano e inexiste o setor de cida-
dania. Ademais, o CEJUSC fórum vem passando por uma reestruturação e terá 
um enfoque na forma processual, quando o primordial seria evitar a iniciativa de 
que demandas simples chegassem até o judiciário.

Nota-se que o CEJUCS Fórum vem demonstrando uma capacidade de criar 
e aperfeiçoar mecanismos que sejam mais céleres e eficientes de solução das 
celeumas, ou seja, comprovando o objetivo desta pesquisa, sendo um verdadei-
ro instrumento auxiliar de acesso à justiça junto ao Poder Judiciário e o cidadão. 
Sem dúvida a conciliação e mediação são ótimas formas de se atingir esse 
objetivo. Os bons resultados apresentados no estudo de caso é um exemplo da 
força dos mecanismos alternativos que vem se consolidando em uma praxe em 
todo o território nacional.

Por fim, o crescimento das soluções apropriadas de disputas poderá diminuir 
o descrédito da sociedade no Poder Judiciário, já que, com a rápida solução das 
demandas mais simples, haverá mais tempo para análise de demandas mais 
complexas, cuja intervenção jurisdicional direta seja imprescindível. Inaugura-se 
uma nova era da justiça no país e o comprometimento de todos, principalmente 
dos operadores do direito, é crucial nessa fase de transição.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Regina. Conciliação: mais de 270 mil processos deixaram de 
entrar na Justiça em 2015. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cn-
j/81709-conciliacao-mais-de-270-mil-processos-deixaram-de-entrar-na-justica-
-em-2015>Acesso em 17, maio, 2016.

BRASIL. Corregedoria Nacional de Justiça. Programa de acesso a justiça: 
conciliador e mediador. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-
-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/conciliador-e-mediador>Acesso em 15 dez, 
2015.



37ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

BRASIL. Ministério da Justiça. Manual de Mediação Judicial: manual de 
orientação. 4. ed. Brasília:.Ministério da Justiça, 2013. 

BRASIL. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interes-
ses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resoluco-
es/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010.>Acesso em 10 dez, 
2015.

BRASIL. Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Plano 
de Capacitação em Mediação. Disponível em:<http://www.conima.org.br/pla-
no_med->Acesso em: 16, jan, 2016.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen 
Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1988.

CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 3. ed.. Niterói: Impetus, 2009.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRA-
GEM. Disponível em: <http://www.conima.org.br/inst_filia>Acesso 19, fev, 2016.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. ed. 14 . 
São Paulo: Malheiros, 2013.

FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos 
Júlio Olivé. Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: 
Atlas, 2008.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1991.

LEVY,Fernanda et al. Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: 
Leitura comentada. Disponível em: <http://www.foname.com.br/wp-content/
uploads/2011/10/MEDIACAO-CNJ-RESOLUCAO-GUIA-PRATICO-final.pdf>, 
acesso em: 6.janeiro, 2016.



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 201638

MARANHÃO. Corregedoria Nacional de Justiça. Centros de so-
lução de conflito serão instalados em São Luís (MA) pelo Po-
der Judiciário. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=18825:centros-de-solucao-de-con-
flito-serao-instalados-em-sao-luis-ma-pelo-poder-judiciario&catid=224:judicia-
rio&Itemid=584>Acesso em: 15 janeiro, 2016.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed.. São Paulo: Atlas, 
2007.

MOREIRA, Sandra Mara Vale. Mediação e democracia: uma abordagem 
contemporânea da resolução de conflitos. 2007.118f Dissertação (Mestrado em 
Direito Constitucional)- Universidade Federal de Fortaleza – UNIFOR, Fortale-
za, 2007.

NASCIMENTO, André Luis et al. Guia de mediação popular.Salvador:Juspo-
puli, 2007.

SALLES, Carlos Alberto de.; LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes; SILVA, 
Paulo, Eduardo Alves da.(Coord.) Mediação e arbitragem :curso básico para 
programas de gradação em direito.Rio de Janeiro:Forense; São Paulo:Méto-
dos, 2012.

SILVA, Adriana Santos. Acesso à justiça e arbitragem: um caminho para 
crise do judiciário.Baureri, SP: Manole, 2005.
SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Solução de controvérsias: métodos adequa-
dos para resultados possíveis e métodos possíveis para o resultados.In: 
RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A Prática da mediação e o acesso à 
justiça. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007.

TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo:Métodos, 2008.

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e práticas
Restaurativas: modelos, processos, ética e aplicações. São Paulo. Editora 
Método. 2008.



39ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

O PREGÃO ELETRÔNICO E
PRESENCIAL NO ÂMBITO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO

André de Sousa Moreno
Allyson Frank Gouveia Costa

Resumo

O presente trabalho buscar demonstrar as vantagens do Pregão Eletrônico em 
relação ao Pregão Presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão. A análise de dados e informações realizadas no Órgão são oriundas 
do ano 2014 e 2015. Atendem precipuamente aos princípios fundamentais 
da Administração Pública, bem como as normas da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 
10.520/02. Pretende-se, então, com a realização da pesquisa e a partir dos 
resultados obtidos, que o Gestor Público possa atender com mais celeridade e 
de forma mais transparente todo o processo de compras e prestação de serviços 
que lhe é demandado, atuando, portanto, com eficiência e eficácia na realização 
de suas ações.

Palavras-Chave: Vantagens, Princípios, Administração Pública
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo se destina a estudar a modalidade licitatória denominada pregão e 
as vantagens e desvantagens de sua forma eletrônica em relação à presencial. 
Trata-se de uma modalidade de licitação que vem se destacando ao longo dos 
anos como a mais importante e a mais utilizada pelos órgãos públicos para 
aquisição de bens e contratação de serviços. Contudo, é importante destacar 
alguns aspectos relevantes que contribuem para a superioridade do uso da 
forma eletrônica em relação à presencial. 

Para entender tais formas de realização do pregão é preciso verificar, de 
modo apartado, alguns pontos mais específicos e seus respectivos diferenciais. 
Tal medida visa facilitar a compreensão desses institutos que são em muito 
diferentes. Existem diversas características nessas duas formas, o que torna 
o seu debate um assunto de extrema relevância a ser tratado em trabalhos 
científicos sobre as contratações públicas.

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo identificar as vantagens 
e desvantagens do pregão eletrônico em comparação ao presencial quando 
da aquisição de bens e contratação de serviços, fundamentado nas normas e 
procedimentos legais que regem as compras públicas.

Para isso, serão revisados os princípios mais importantes que regem as 
licitações públicas previstos na Constituição Federal de 1988, tais como 
legalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, publicidade e 
julgamento objetivo. Também será contextualizado o surgimento do pregão ao 
momento em que o país se encontrava e a partir de quando começou a ser 
utilizado, bem como as principais normas que regem a modalidade em âmbito 
nacional e regional. 

A Administração Pública busca o menor custo e o maior benefício por meio 
da proposta mais vantajosa, apresentada por procedimentos estabelecidos 
na licitação para o contrato de seu interesse. Assim, busca-se identificar 
as diferenças entre as formas do pregão, mostrando diversos aspectos e 
características referentes a cada uma dessas formas, especialmente aqueles 
voltados para o preço e a celeridade para conclusão de um certame licitatório.

O pregão tem mostrado que possui diversas vantagens em relação às outras 
modalidades, sendo a que oferece mais rapidez, maior segurança e menores 
preços em uma licitação, especialmente quando se faz uso da forma eletrônica. 
Então, procura-se neste artigo reforçar a importância e justificar a propagação 
da utilização dessa modalidade dentro da Administração Pública Nacional, 
com foco especial no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), 
objetivando maximizar o desempenho dos gastos públicos, com a contratação 
mais vantajosa.

Pode-se afirmar ainda, que o Pregão, forma Eletrônica, implementou diversos 



41ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

avanços nas compras para a Administração Pública, porém ainda há muito a 
ser feito nessa modalidade licitatória, com o fim de melhorar as contratações 
públicas e estimular o uso eficiente do Pregão Eletrônico.

Para tanto, realizou-se este estudo, demonstrando dados e informações 
necessários, que constatem as vantagens e desvantagens da forma eletrônica em 
comparação à presencial da modalidade pregão nos processos de contratação 
do TJMA no biênio 2014-2015, notadamente em relação ao preço ofertado, 
celeridade e quantidade de pregões por forma de realização.

O presente trabalho está estruturado em cinco sessões, além desta 
introdução. Na segunda, são apresentados aspectos gerais sobre licitações e 
seus princípios basilares. Na terceira, são descritos aspectos sobre a história, 
conceito e normas do pregão. Na quarta, os procedimentos metodológicos. Na 
quinta, demonstra-se a coleta e análise dos dados. Por fim, na última seção 
apresentam-se as principais conclusões do trabalho.

2 LICITAÇÕES

A Licitação considerada como um procedimento é capaz de selecionar entre 
várias propostas, a mais vantajosa e que melhor atende a Administração. De 
acordo com o Tribunal de Contas da União – TCU (2006) a licitação é definida como 
o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, 
mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na 
apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviço.

Consoante a Constituição Federal art. 37, inciso XXI, a Administração Pública, 
deverá licitar, ou seja, deverá comprar e adquirir determinado bem ou produto 
obedecendo e de acordo com os critérios estabelecidos na lei:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(BRASIL, 2016)
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Além da referida regra geral com todas as suas exigências e restrições, 
tem-se ainda a Lei nº 10.520/02, que em seu art. 1º trata da mesma forma de 
aquisições de bens e produtos considerados comuns:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. (BRASIL, 2016)

Destaca-se como de suma importância o entendimento de que a licitação 
é um instrumento legal que visa atender precipuamente à necessidade do 
interesse público em contratar com a Administração. A partir daí, o Poder Público 
poderá realizar qualquer tipo de aquisição de bens ou a contratação de obras 
ou serviços, seguindo um rito processual em consonância com os princípios 
norteadores e normas fundamentais da Lei nº 8.666/93.

2.1 Princípio da Legalidade

Este princípio pode ser considerado como um dos principais da Administração 
Pública. Em se tratando de procedimento licitatório, tanto na forma eletrônica 
como na forma presencial, é previsto e disposto que todos os atos que envolvem 
o certame deverão ser conforme preconizam as normas, seja a Lei nº 8.666/93 
ou a Lei nº 10.520/02.

O princípio da legalidade determina que as atividades administrativas deverão 
se resumir aos limites fixados pelas leis. Meirelles (2009) define este princípio da 
seguinte maneira:

A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar 
ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso. (MEIRELLES, 2009)

Nas relações entre particulares sabe-se que o princípio aplicado é o da 
autonomia da vontade, pelo qual as partes ficam livres para fazer tudo o que 
não for contrário à lei.  Já nas relações em que participa o Poder Público, a 
Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. (DI PIETRO, 2015)
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No mesmo sentido, Meirelles (2009) destaca:

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei 
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o 
administrador público significa “deve fazer assim”. (MEIRELLES, 2009)

A obediência ao Princípio da Legalidade na Administração Pública tem como 
escopo atender aos preceitos legais, assegurando, portanto, um procedimento 
licitatório que garanta maior segurança jurídica a todos, inclusive aos agentes 
públicos.

2.2 Princípio da Igualdade (Isonomia)

Segundo a Constituição Federal, art. 5º caput, dispõe que todos são iguais 
perante a lei. Isso quer dizer que não haverá tratamento desigual para quem 
quer que seja. Igualmente, a assertiva de não privilégios ou vantagens para uns 
em detrimento de outros.

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 
cidadãos. Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio 
da isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de 
todo assimilado pelos sistemas normativos vigentes. (MELLO, 2009)

O princípio da igualdade visa além da escolha da melhor proposta, assegurar 
aos interessados em contratar com a Administração Pública igualdade de 
direitos, proibindo a concessão de preferências e privilégios a determinados 
licitantes, conforme exposto por Di Pietro (2015) no seguinte trecho:

Ademais, constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que 
esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor 
proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os 
interessados em contratar. Esse princípio que hoje está expresso no 
artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições 
que implique preferência em favor de determinados licitantes em 
detrimento dos demais. (DI PIETRO, 2015)

A partir do exposto, nota-se claramente que a Administração não pode e 
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não deve agir com distinções que venham a prejudicar os envolvidos em um 
processo licitatório, por exemplo.

2.3 Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório

O Edital após publicado segue como regra entre a partes tanto para a 
Administração Pública como para a licitante participante no certame, vinculando 
ambos na disciplina e condução do certame. Como preleciona Mello (2009), 
assevera que este princípio vincula a Administração Pública a seguir de forma 
estrita todas as regras que tenham sido previamente estipuladas para disciplinar 
e conduzir o certame, conforme pode-se observar no art. 41 da Lei nº 8666/1993.

A vinculação ao edital constitui a “lei interna da licitação” e, por isso, vincula aos 
seus termos tanto a Administração como os particulares. Trata-se de princípio 
essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. (PIETRO, 2015) 

É, no dizer de Hely Lopes, o “princípio básico de toda licitação”. E continua o 
ilustre Professor:

Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma 
e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento 
ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou 
admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. 
(MEIRELLES, 2009)

Este princípio está mencionado de forma explicita no art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
que dispõe que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, 
até a respectiva abertura.

2.4 Princípio da Publicidade

O Princípio da Publicidade dispõe que todos os atos da Administração Pública 
terão publicidade, tornando-os públicos a todos, independentemente de que 
fase se encontre o procedimento licitatório. Isso faz com que seja mais fácil a 
fiscalização da legalidade dos atos que atinem à licitação pública. 

Seu fim é permitir, além da participação de todos os interessados, que se 
fiscalizem os atos de licitação. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades 
e pedir instauração de investigações administrativas no sentido de apurar se 
a atividade licitatória está de acordo com as leis. Ela é obrigatória como meio 
conferido de eficácia da atividade administrativa.
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O art. 7º, § 8º da Lei de Licitações, garante a qualquer cidadão o acesso ao 
procedimento licitatório para tomar conhecimento dos quantitativos das compras 
e/ou serviços bem como de seus preços. Dessa forma, a publicidade existe 
como meio de transparência dos atos praticados pelo gestor público, visando 
uma efetiva contratação que atenda e obedeça aos requisitos legais desde a 
abertura até o encerramento do certame.

2.5 Princípio do Julgamento Objetivo

Com obediência a este princípio, deverão ser obedecidos os critérios 
objetivos que serão definidos no edital de licitação para um melhor julgamento 
das propostas e da habilitação apresentada no certame. A subjetividade, nesse 
caso, não pode estar intrinsecamente ligada à Administração ainda que seja 
melhor e mais vantajoso.

Serão apenas admitidas as diferenciações já estabelecidas no edital, que 
são aquelas necessárias à seleção das qualidades subjetivas e objetivas 
consideradas ao atendimento do interesse público.

O princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do anterior. Impõe-
se que a análise das propostas se faça com base no critério indicado no ato 
convocatório e nos termos específicos das mesmas. Por esse princípio, obriga-
se a Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o 
subjetivismo no julgamento. Está substancialmente reafirmado nos arts. 44 e 45 
do Estatuto Federal Licitatório, que assim determinam:

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, 
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos 
por esta Lei.

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão 
de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade 
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelo 
órgão de controle. (BRASIL, 2016)

Segundo Mello (2009), o que se almeja é impedir que a licitação seja decidida 
sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais 
dos membros da comissão julgadora.
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3 PREGÃO: HISTÓRIA E CONCEITO

O pregão tem seu surgimento na Idade Média, nos Estados medievais da 
Europa, onde usou-se o sistema denominado “vela e pregão”, que consistia 
em apregoar-se a obra desejada e, enquanto ardia uma vela os construtores 
interessados faziam suas ofertas. Quando extinguia a chama, adjudicava-se a 
obra a quem houvesse oferecido o melhor preço. (MEIRELLES, 2009)

No Brasil, o Pregão surgiu inicialmente como uma modalidade de licitação 
para ser utilizada exclusivamente no âmbito da ANATEL (Agência Nacional 
de Telecomunicações) para as contratações que não tratassem de obras ou 
serviços de engenharia, dando um norte do que se enquadraria no conceito de 
Pregão, quando das licitações pelo Poder Público. Para tanto, em 16 de julho 
de 1997 foi criada a Lei n° 9.472, chamada de Lei Geral das Telecomunicações, 
que dispôs sobre a organização dos serviços de telecomunicações, criação e 
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, prevendo 
nos seus artigos 54 e 56 o pregão e a consulta como modalidades de licitação. 
(MELO, 2010)

O Regulamento Geral de Contratações da própria ANATEL, previsto no 
caput do art. 55 da Lei n° 9.472/97 e regulamentado pela Resolução n° 005/98, 
regrou em detalhes essa nova modalidade de licitação, com suas características 
conceituais, entre as quais, destacam-se: a) destinar-se a licitações cujos objetos 
sejam comuns; b) inversão do procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 23 de 
junho de 1993 (Lei Geral de Licitações); e, c) divisão da fase de julgamento em 
duas etapas, permitindo a renovação delas pelos licitantes inicialmente mais 
bem classificados. (NIEBUHR, 2015)

Como se verificou em primeiro momento, as vantagens do pregão eram 
visíveis e factuais, dando surgimento a outra Lei Federal n° 9.986/00, tratando 
acerca da gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras, ampliando 
assim, o âmbito de utilização do pregão para as demais agências, conforme 
previsto no art. 37 desta lei.

O Governo Federal diante do que o pregão poderia proporcionar em 
benefícios e agilidade nas contratações da Administração Pública, expandiu a 
nova modalidade à União, por meio da Medida Provisória n° 2.026, de 04 de 
maio de 2000, expedida pelo Presidente da República. Essa medida provisória 
foi reeditada diversas vezes, tendo sofrido algumas modificações substanciais, 
até que foi renumerada e passou a apresentar-se sob o n° 2.182/01. (NIEBUHR, 
2015)

As Medidas Provisórias nos 2.026 e 2.182 foram muito discutidas, uma vez que 
apresentavam duas questões bastante polêmicas: sua inconstitucionalidade, 
pois a criação de uma nova modalidade de licitação não se compadece por meio 
de medida provisória; e, sua abrangência, restrita aos órgãos federais, negando 
incidência na órbita dos Estado, Distrito Federal e Municípios.
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A medida provisória do pregão foi regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 
08 de agosto de 2000. Posteriormente, esse decreto foi alterado pelos Decretos 
n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e n° 3.784, de 06 de abril de 2001, e 
alguns anos depois pelo Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010.

Em meio a isso, o Presidente da República expediu o Decreto n° 3.697, de 21 
de dezembro de 2000, que institui o pregão eletrônico. Esse decreto federal foi 
revogado pelo Decreto Federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que passou a 
disciplinar o pregão eletrônico no âmbito da União. (NIEBUHR, 2015)

Por fim, em 17 de julho de 2002, a Medida Provisória n° 2.182, foi convertida 
na Lei Federal n° 10.520, e com a criação dessa lei, foi possível estender a 
modalidade pregão aos demais entes federativos.

Para Maia (2010), é importante frisar que no Brasil o aparecimento do pregão 
veio atrelado a outras medidas instituídas com o escopo de aperfeiçoar a gestão 
fiscal então existente no país, baseada em arcaicas estruturas administrativas, 
representadas pelo patrimonialismo. Um marco da boa governança a ser citado 
é Lei Complementar n° 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF.

No âmbito do TJMA o pregão, especialmente a forma eletrônica, começou a 
ser utilizado a partir de 2006, onde até o final do ano de 2015 foram realizados 
485 pregões eletrônicos, trazendo diversas vantagens para a administração 
do Tribunal. Com a implantação das licitações no formato eletrônico, o Poder 
Judiciário estadual economizou mais tempo na conclusão dos certames e 
conseguiu alcançar, em alguns casos, mais de 50% de economia para o erário 
público. (ASCOM, 2016)

3.1 Normas Legais do Pregão

A lei regente do pregão é a de n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resultado da 
conversão das Medidas Provisórias de nos 2.026 e 2.182. Essa lei é composta 
por treze artigos, divididos em vários parágrafos e incisos, que prescrevem 
as principais normas a serem aplicadas para as licitações realizadas sob a 
modalidade pregão. (NIEBUHR, 2015)

Com a criação dessa lei foi possível sanar defeitos graves acerca da incidência 
da modalidade pregão no âmbito dos demais entes da federação. Alexandrino e 
Paulo (2013) afirmam que a Lei n° 10.520/02 expressamente estendeu o pregão 
a todas as esferas da Federação.

Com o advento da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão), o vício de 
inconstitucionalidade cogitado pela doutrina perdeu seu objeto, pois, 
diferentemente da Medida Provisória 2.026/2000 e suas reedições, a Lei do 
Pregão estendeu a aplicabilidade do pregão aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. (BORGES; SÁ, 2015)
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No entanto, a Lei do Pregão é bem resumida, ou seja, ela não é completa, 
não traz todas as soluções necessárias acerca das licitações públicas. Segundo 
Niebuhr (2015), o próprio legislador reconheceu que a Lei n° 10.520/02 não 
dispõe sobre todas as normas necessárias para a condução de um processo 
de licitação pública, nem sequer na modalidade pregão. Por isso, o artigo 9° da 
referida lei assinala, com objetividade, que se aplicam subsidiariamente, para a 
modalidade pregão, as normas da Lei n° 8.666/93.

Pereira Júnior (2000, p. 638), em comentários sobre a medida provisória que 
antecedeu a Lei n° 10.520/02, elucida alguns aspectos acerca do que deve 
entender por aplicação subsidiária. Para o referido autor, o pregão estará sujeito 
a todas as normas da Lei n° 8.666/93 que se mostrarem necessárias para 
viabilizar-lhe a aplicação, nos aspectos em que a medida não se ocupou ou de 
que tratou insuficientemente.

A Lei n° 8.666/93 deve se ocupar estritamente das omissões da Lei n° 
10.520/02, pois esta é a norma regente da modalidade pregão, sendo aquela 
aplicada somente de forma supletiva ou complementar. A Lei Geral de Licitações 
possui uma estrutura bastante formalista, possuindo enormes desvantagens em 
relação ao pregão, que somente terá uso completo de todas as suas vantagens 
se os intérpretes e aplicadores da norma se libertarem e romperem com a 
8.666/93.

3.2 Lei Complementar n° 123/06 sobre o Pregão

A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, é outra norma legal 
que deve ser aplicada nas licitações realizadas na modalidade pregão. Trata-se 
do Estatuto das Microempresas (ME’s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP’s) 
que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 
ser dispensado às empresas que se enquadrarem como tal, conforme exigências 
estabelecidas na referida lei complementar.

Tais benesses se deu em decorrência das alterações promovidas pela 
conhecida “Reforma Tributária” (Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro 
de 2003), de onde adveio a possibilidade de estabelecer-se tratamento tributário 
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de 
legislação complementar, conforme art. 146, inciso III, alínea “d” da Constituição 
Federal. (ARAÚJO, 2010)

Entre os benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/06 têm-se: o regime 
tributário diferenciado e favorecido; desburocratização na legislação societária; 
simplificação das obrigações trabalhistas e no acesso ao Poder Judiciário; e 
privilégios para participação no processo de aquisições públicas.

Entre os principais benefícios colocados à disposição das ME’s e EPP’s nas 
licitações, conforme previsto nos artigos 42 a 49 da LC n° 123/06, apresentam-
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se: prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação fiscal, 
em caso de pendência; desempate de propostas em caso de empate ficto, com 
preferência às propostas apresentadas por ME’s e EPP’s com percentual igual 
ou até 10% da proposta mais bem classificada, e no caso de pregão, até 5% em 
relação ao melhor preço; certames licitatórios exclusivos para ME’s e EPP’s em 
caso de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e, a 
Administração Pública deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens 
de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (BRASIL, 2016)

3.3 Decretos e Regulamentos

O conceito de decreto, no caso das licitações o Decreto Regulamentar, está 
ligado à fiel execução das leis. Trata-se de ato administrativo de hierarquia 
infralegal, de competência de Chefe do Executivo Federal, Estadual ou Municipal, 
para, precipuamente, regulamentar a aplicação das leis. (ALEXANDRINO; 
PAULO, 2013)

Os decretos do Presidente da República, dos governadores ou dos prefeitos 
estão sempre abaixo das leis, servem apenas para dizer como elas devem 
ser cumpridas, operacionalizadas pela Administração Pública. Esses decretos 
não criam direitos, apenas dizem como as leis devem ser executadas pela 
Administração Pública, e, no máximo, determinam como os cidadãos devem 
cumprir as suas obrigações, criadas por lei, perante a mesma Administração 
Pública. (NIEBUHR, 2015)

A Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93 prescrevem normas gerais ou nacionais 
acerca de licitações públicas, e devem incidir sobre todos os entes políticos 
componentes da Federação. Assim, são obrigatórias para a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios.

Diferentemente das normas gerais de licitação que possuem aplicabilidade 
nacional, foram questões outras atinentes aos regulamentos do pregão que 
surgiram em permeio ao instituto. Claro exemplo reside nas possíveis dúvidas 
acerca da extensão e aplicabilidade dos regulamentos do Presidente da 
República atinentes ao pregão. (SANTANA, 2009)

Tais regulamentos referidos anteriormente são o Decreto n° 3.555/00, que 
trata do pregão presencial, e o Decreto n° 5.450/05, relativo ao pregão eletrônico. 
Estes, enquanto ato regulamentar do Chefe do Executivo Federal, vigoram tão-
somente no âmbito da competência desta autoridade.

Importante destacar que ainda dentro do âmbito da União existem dúvidas 
quanto abrangência e aplicabilidade dos decretos expedidos pelo Presidente 
da República. O parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 3.555/00 prescreve 
o seguinte: “Subordinam-se ao regime deste decreto, além dos órgãos da 
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Administração federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União”.

Na opinião de Niebuhr (2015), importa assinalar, em sentido contrário ao 
prescrito no supracitado dispositivo, que as entidades da Administração indireta, 
compreendendo as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União 
não se subordinam às ordens do Presidente da República, que sobre eles não 
exerce qualquer ascendência de caráter hierárquico, na medida em que gozam 
de autonomia administrativa. Ou seja, tais entidades não devem qualquer 
espécie de obediência a decretos baixados pelo Chefe do Executivo Federal, 
entre os quais o Decreto Federal n° 3.555/00.

Da mesma forma, percebe-se do texto do parágrafo único do artigo 1° do 
Decreto n° 3.555/00 que o próprio Presidente da República foi claro ao enunciar 
que o decreto expedido por ele incide sobre os órgãos ou entidades federais, 
sem se estender para os órgãos ou entidades de Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Como tais entes políticos gozam de autonomia administrativa, cada 
qual dispõe de competência para determinar como devem cumprir as prescrições 
de caráter nacional, tal qual ocorre com a Lei n° 10.520/02, desde que não 
incompatíveis com a norma geral. (SANTANA, 2009)

Verificados tais pontos relativos ao Decreto n° 3.555/00, volta-se a atenção para 
a Lei n° 10.520/02 que, como lei, é autoaplicável, sendo permitido aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios adotarem o pregão imediatamente, sem 
que seja necessário, a exemplo do que fez o Presidente da República, expedir 
decretos para efeito de regulamentá-la, como feito com o pregão presencial.

Segundo Niebuhr (2015), situação diversa ocorre com o pregão eletrônico, 
que não foi efetivamente disciplinado pela Lei do Pregão, cujo §1° do artigo 
2° remete à regulamentação. Portanto, pela sistemática da Lei n° 10.520/02, 
o pregão eletrônico depende de decreto, existente no plano federal e em 
expressiva parte dos demais entes federativos. Sem decreto próprio, os demais 
entes federativos não podem adotar o pregão eletrônico.

No âmbito do Estado do Maranhão o Decreto n° 24.629, de 03 de outubro de 
2008 trata do Pregão Presencial e o Decreto n° 28.906, de 05 de março de 2013 
trata do Pregão Eletrônico, que a exemplo dos demais órgãos da Administração 
Direta e Indireta, é uma cópia dos decretos federais, mudando pouco sua 
redação em relação à norma federal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a modalidade pregão utiliza 
os Decretos nos 24.629/08 e 28.906/13, pois o órgão faz parte da Administração 
Direta Estadual, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1º dos decretos 
citados, subordinando-se, assim, aos regimes destes regulamentos.
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4 CAMINHOS TRILHADOS

Para Vergara (2011), há diversas taxonomias de tipos de pesquisa, conforme 
os critérios utilizados pelos autores. A autora propõe dois critérios de classificação: 
quantos aos fins e quanto aos meios. De forma semelhante, Gil (2002) apresenta 
duas formas de classificação, sendo uma baseada nos objetivos gerais de 
estudo, e a outra, com base nos procedimentos técnicos adotados.

Desse modo, de acordo com a classificação sugerida por Vergara (2011), 
quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, uma vez que 
se pretende identificar as vantagens e desvantagens do pregão eletrônico em 
relação ao presencial quando da aquisição de bens e contratação de serviços. 
Segundo a autora, a pesquisa descritiva expõe características de determinada 
população ou de determinado fenômeno, e pode também estabelecer correlações 
entre variáveis e definir sua natureza.

Quanto aos meios de investigação para este trabalho, foram utilizadas as 
análises bibliográficas, documental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica 
foi empregada na definição dos conceitos utilizados neste estudo, bem como na 
consulta a outros estudos sobre pregão e a teoria das licitações públicas. Para 
isso, foram realizadas consultas em livros, teses, jornais, revistas especializadas, 
sites, doutrinas e jurisprudências dos tribunais de controle, todos disponíveis 
para consulta pública.

No que se refere à pesquisa documental, foi realizada uma busca nos 
documentos, físicos e eletrônicos, assim como na base de dados do Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e na base de dados das 
licitações do TJMA, referentes aos processos licitatórios realizados no biênio 
2014-2015. Foram utilizados documentos como atas de pregões, processos de 
licitação, planilhas de controle e outros documentos pertinentes com o objeto do 
estudo. Segundo Vergara (2011), a investigação documental é aquela realizada 
em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de 
qualquer natureza, ou com pessoas.

A investigação documental, segundo Gil (2002), assemelha-se muito à 
bibliográfica, contudo, ao contrário desta, a pesquisa documental baseia-se em 
materiais que ainda não sofreram tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reorganizados de acordo com os propósitos do estudo.

A pesquisa é, ainda, estudo de caso, pois foi analisado um caso particular de 
uso da modalidade pregão, que visa identificar as vantagens e desvantagens do 
pregão eletrônico em comparação ao presencial quando da aquisição de bens e 
contratação de serviços pelo TJMA, possuindo como intuito detalhar essa questão 
no órgão pesquisado. Vergara (2011), ensina que estudo de caso é aquele 
circunscrito a uma ou a poucas unidades, entendidas essas como pessoa, família, 
produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país. Tem caráter de 
profundidade e detalhamento, e pode ou não ser realizado no campo.
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5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Para a coleta de dados foram utilizadas duas estratégias. A primeira foi acessar 
a base de dados das licitações do TJMA, a fim de verificar as modalidades de 
licitação utilizadas pelo órgão no período de 2014-2015, assim como o vulto das 
licitações, por modalidade, realizadas nesse período.

Outra fonte foi a base de dados do SIASG, acessado através do sistema 
Comprasnet para coleta de dados referentes ao uso do pregão eletrônico, a fim 
de verificar as informações junto à base de dados do TJMA.

No levantamento dos dados foram consideradas somente aquelas licitações 
efetivamente finalizadas, levando em conta para isso, a homologação do certame 
pela autoridade competente. Assim, excluem-se da contagem as licitações 
desertas, fracassadas, revogadas e anuladas por medida judicial ou decisão da 
autoridade competente, tendo em vista que tais certames não tiveram nenhum 
valor contratado pelo órgão.

Os dados foram concatenados em uma planilha do aplicativo Excel 2013 para 
facilitar sua visualização, onde foram demonstradas as vantagens do pregão 
eletrônico em relação ao presencial, notadamente em relação aos preços 
praticados nessas duas formas da modalidade. Em seguida, esses dados 
receberam tratamento estatístico com a elaboração de figuras e tabelas para 
facilitar a sua análise.

A interpretação e a análise dos dados obtidos passaram por um processo 
analítico criterioso, e a sua compreensão constitui o núcleo central da pesquisa. 
Esses dados levantados e trabalhados pelo estudo trazem reflexões sobre 
as vantagens e desvantagens do pregão eletrônico em relação ao presencial 
quando da aquisição de bens e contratação de serviços pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, fundamentado nas normas e procedimentos legais que 
regem as compras públicas.

Na pesquisa, constatou-se um número de 47 licitações no ano de 2014 e 
47 no ano de 2015. Dessas 94 licitações realizadas nestes dois anos, 80 delas 
foram feitas por meio da modalidade pregão e 14 na modalidade concorrência, 
conforme se verifica na Tabela 01 esses quantitativos por modalidade de licitação, 
referentes ao total de certames ocorridos nos anos 2014-2015.

Tabela 01: Quantitativos e valores dos certames 2014-2015

Ano
2014 2015 Totais

Pregões Eletrônicos - PE’s 32 38 70
Pregões Presenciais - PP’s 4 6 10

Total Pregões 36 44 80
Concorrências 11 3 14
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Total Licitações 47 47 94

Estimado PE’s R$ 110.060.255,79 R$ 94.911.255,53 R$ 204.971.511,32
Estimado PP’s R$ 740.394,73 R$ 3.884.906,64 R$ 4.625.301,37

Estimado - Pregão R$ 110.800.650,52 R$ 98.796.162,17 R$ 209.596.812,69
Estimado - Concorrência R$ 107.673.764,41 R$ 3.027.457,19 R$ 110.701.221,60

Total Estimado R$ 218.474.414,93 R$ 101.823.619,36 R$ 320.298.034,29

Contratado PE’s R$ 50.931.953,60 R$ 67.999.254,38 R$ 118.931.207,98
Contratado PP’s R$ 539.984,20 R$ 2.633.218,08 R$ 3.173.202,28

Contratado - Pregão R$ 51.471.937,80 R$ 70.632.472,46 R$ 122.104.410,26
Contratado - Concorrência R$ 106.852.497,30 R$ 2.715.708,80 R$ 109.568.206,10

Total Contratado R$ 158.324.435,10 R$ 73.348.181,26 R$ 231.672.616,36

Fonte: Elaborado pelos autores

Pelos números apresentados na Tabela 01, a quantidade de pregões é 
visivelmente superior à outra modalidade, e comparando as formas eletrônica 
e presencial do pregão, percebe-se que a primeira possui uma quantidade sete 
vezes maior em relação ao número de presenciais. A Figura 01 a seguir mostra, 
em termos percentuais, esses quantitativos por modalidade.

Figura 01: Proporção das modalidades em relação ao total

Pregões Eletrônicos

Pregões Presenciais

Concorrências

Fonte: Elaborado pelos autores

Esse número elevado de pregões eletrônicos se deve aos tipos de objetos que 
a Administração do TJMA contratou no período, que em sua maioria foram bens 
e serviços comuns, sendo o uso do pregão, preferencialmente o eletrônico, a 
forma mais utilizada. Não obstante, o Decreto nº 5.450/05, art. 4º, dispõe que para 
esse tipo de aquisição será obrigatória a modalidade pregão, preferencialmente 
a utilização da forma eletrônica. Trata-se de um dever da Administração utilizar 
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essa forma, sendo dispensado seu uso nos casos de comprovada inviabilidade, a 
ser justificada pela autoridade competente. (DECRETO nº 5.450/05, art. 4º, §2º)

O pregão eletrônico é processado por meio da internet, sendo o Comprasnet, 
um sistema cedido pelo Governo Federal utilizado pelo TJMA para a realização 
das sessões online de licitação. Por utilizar recursos de tecnologia da informação, 
também apresenta vantagens em relação ao pregão presencial.

Niebuhr (2015) explica que num futuro bem próximo, quase a totalidade 
das licitações será processada pela internet, cujas vantagens são notórias, 
especialmente em relação à ampliação da competitividade. O pregão eletrônico 
é a primeira experiência nacional nesse sentido e deve se alargar com relação 
às outras modalidades.

A forma eletrônica por ser implementada nesse ambiente virtual, não faz uso 
de muito papel como ocorre no pregão presencial. Isso representa para o órgão 
uma redução de despesas com material de expediente, além de outras reduções 
com despesas operacionais. As propostas e quase todos os atos pertinentes 
são enviados e recebidos por meio da internet, o que sem sombra de dúvidas, 
acaba com várias formalidades e burocracia. (NIEBUHR, 2015)

Ainda analisando a Tabela 1, os valores totais estimados e contratados de todas 
as licitações realizadas no período revelam que o órgão obteve uma redução total 
de 27,67% em relação aos preços inicialmente previstos, sendo que desse valor 
total de economia obtida, 98,72% corresponde à modalidade pregão, e somente 
1,28% corresponde aos descontos obtidos com o uso modalidade concorrência. 
A Tabela 02 a seguir apresenta o valor total de economia em moeda nacional e 
os percentuais para cada modalidade. 

Tabela 02: Percentuais de economia nas licitações 2014-2015

Economia das licitações 
em R$ Modalidades Economia por 

modalidade

R$ 88.625.417,93
Pregão 98,72%

Concorrência 1,28%

Fonte: Elaborado pelos autores

A maioria das licitações realizadas pelo TJMA se destina à aquisição de bens 
e contratação de serviços comuns, sendo esses certames realizados por meio 
de pregão, em detrimento das demais modalidades tradicionais previstas na 
Lei nº 8.666/93. Proporcionalmente, verifica-se que se a modalidade tradicional 
concorrência fosse utilizada, o percentual de redução seria menor, levando em 
conta o modus operandi dessa modalidade.

Para Niebuhr (2015), o pregão é a modalidade reconhecidamente mais 
vantajosa do que as da Lei nº 8.666/93, somente sendo preterida diante de 
razão subsistente, cujo teor evidencie que o uso dela importaria alguma espécie 
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de inconveniência para o interesse público.
Os valores totais para o pregão presentes nas Tabelas 01 e 02 possibilitam 

ainda verificar que a forma eletrônica da modalidade proporcionou uma economia 
de 98,34%, enquanto a economia, usando a forma presencial, representou 
somente 1,66% de redução, conforme mostrado na Tabela 03.

Tabela 03: Percentuais de economia nos pregões 2014-2015

Economia dos
Pregões em R$ Formas Economia por 

modalidade

R$ 87.492.402,43
Eletrônica 98,34%
Presencial 1,66%

Fonte: Elaborado pelos autores

Fernandes (2011), em estudo realizado com base em dados disponíveis em 
www.comprasnet.gov.br, constatou que nos últimos 08 anos a economia gerada 
para os cofres públicos com o uso do pregão eletrônico foi de R$ 19,6 bi, como 
resultado da diferença entre o valor de referência do que a Administração pretendia 
contratar e o que foi efetivamente pago pelos cofres públicos. Corroborando 
com a pesquisa desse autor, Niebuhr (2015) afirma que o pregão eletrônico 
maximiza a eficiência nos processos de licitação, especialmente sob o prisma 
da economicidade. Como mais empresas participam do pregão eletrônico, a 
Administração recebe mais propostas, tendo mais chances de escolher aquela 
que melhor satisfaça o interesse público, aquela que apresente melhor preço. 
Isto é, a forma eletrônica do pregão, por ampliar a competitividade, importa em 
redução substancial dos valores despendidos pela Administração.

O pregão eletrônico possui inúmeras vantagens, mas também apresenta 
algumas limitações, especialmente para certos tipos de contratações pretendidas 
pela Administração. No órgão estudo de caso, tais limitações se restringiram 
às licitações para aquisição de mobiliário planejado, contratação de caminhão-
pipa, fornecimento de materiais odontológicos e serviços de hotelaria, que foram 
realizadas presencialmente. Para Niebuhr (2015), algumas contratações de bens 
e serviços, conquanto qualificados como comuns, por vezes, demandam análise 
mais rigorosa, e o pregão eletrônico nesses casos é desfavorável, pois aqui 
tudo é feito pela internet e o poder de intervenção e persuasão do pregoeiro é 
bem reduzido, e essas licitações que já são sabidamente problemáticas, difíceis 
de serem realizadas, exige-se intervenção ativa do pregoeiro para produzir as 
benesses necessárias ao interesse público.

Essas eventuais limitações que o pregão eletrônico possui em relação à 
contratação de determinados objetos não impede que ele seja a modalidade 
licitatória mais célere de que dispõe a Administração Pública. Coutinho et al. 
(2013) realizaram um estudo utilizando dados do sistema Licitações-e do Banco 
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do Brasil, onde ficou comprovada a eficiência do pregão eletrônico em relação 
a todas as demais modalidades previstas na legislação utilizadas pela entidade, 
conforme Figura 02 abaixo.

Figura 02: Prazos Médios
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Fonte: Coutinho et al. (2013)

A Figura 02 revela o princípio da celeridade do pregão eletrônico em relação 
às demais modalidades, o que envolve o tempo necessário para realizar a 
licitação, que deve ser o mais breve possível. (NIEBUHR, 2015)

Com efeito, as modalidades previstas na Lei n° 8.666/93 costumam ser 
criticadas porque, segundo os críticos, induzem a processos licitatórios 
ineficientes. A modalidade pregão traz inovações de monta, cujos propósitos 
são, justamente, propiciar tal eficiência, especialmente em relação aos aspectos 
preço e celeridade.

Na Figura 03 a seguir mostra-se a média do prazo, em número de dias e 
por modalidade, das licitações do Tribunal de Justiça nos anos de 2014-2015, 
considerando-se a fase externa do procedimento licitatório, publicação do aviso 
de licitação na imprensa oficial até a data de homologação do certame pela 
autoridade competente.

Figura 03: Prazos médios das licitações por modalidade – TJMA 2014-2015
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Para que seja percebida a celeridade dos processos de licitação, no pregão 
ocorre a inversão de fases do processo, tal qual dispostas na Lei n° 8.666/93. 
Nela, antes de analisar as propostas, analisam-se os documentos de habilitação, 
isto é, se os licitantes são ou não aptos para cumprirem o objeto licitado. No 
pregão, diferentemente, primeiro julgam-se as propostas. Verificado o licitante 
autor da melhor proposta, passa-se à análise dos documentos de habilitação 
dele e somente dele.

No órgão pesquisado, constatou-se que o uso do pregão eletrônico garantiu 
ganho de tempo e rapidez nas contratações, desburocratizando os processos 
licitatórios, bem como houve uma redução significativa dos preços pagos pela 
Administração, evitando assim que ela arcasse com preços superfaturados, 
acima do praticado pelo mercado.

Em suma, o pregão eletrônico é a mais rápida e barata modalidade licitatória que 
dispõe a Administração, contribuindo para a desburocratização e coadunando-
se com o princípio constitucional da eficiência. Além disso, indiscutivelmente, dá-
se maior transparência aos gastos feitos pela Administração, possibilitando um 
maior controle popular dos gastos públicos, uma vez que as sessões podem ser 
acompanhadas de forma online através do site www.comprasgovernamentais.
gov.br, podendo resultar na prestação de um serviço público de maior qualidade, 
passível de atingir os objetivos sociais constitucionais programáticos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permite compreender a partir da contratação de bens e 
serviços que o Pregão Eletrônico detém todas as características que demonstram 
maiores vantagens a serem alcançadas pela Administração Pública. Sua utilização 
é constatada em grande parte do território nacional, alcançando diversas esferas 
de governo, pois utiliza recursos de tecnologia da informação, ampliando, assim, 
a concorrência com a participação de diversas empresas de diferentes regiões 
do país. A partir daí, tem-se uma verdadeira economia aos cofres públicos, a 
exemplo do que ocorreu com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde 
constatou-se uma redução de gastos considerada satisfatória para a instituição. 

É notório que, a partir dos dados demonstrados uma das vantagens essenciais 
do Pregão Eletrônico é essa grande abrangência de participantes em uma 
sessão. Como resultado positivo, temos uma redução significativa em se tratando 
do preço estimado da licitação ao preço contratado pelo participante/fornecedor. 
Também é fato que tanto o Pregão Eletrônico como o Presencial seguem regras e 
princípios que buscam sempre alcançar a melhor proposta para a Administração. 
A diferença, portanto, existe na forma de condução de cada uma. A eletrônica, 
basta o acesso à internet para se realizar toda a sessão, sem a presença física 
dos licitantes. Por outro lado, a forma presencial já necessita dessa presença, de 
certas formalidades e por fim, de um ritual inerente ao procedimento.

O cerne mais importante da pesquisa feita está relacionado com o resultado 
obtido, pois o Pregão Eletrônico consegue alcançar com bastante margem de folga 
números expressivos, tanto na forma de economia, em se tratando de valores, 
como também na rapidez e agilidade de conclusão dos processos requeridos e 
abertos pelos setores do órgão pesquisado. Deste modo, atinge-se com bastante 
êxito dois princípios fundamentais da Administração Pública, quais sejam, o 
Princípio da Economicidade e o da Eficiência, haja vista os valores contratados no 
biênio 2014-2015 terem uma redução significativa, com percentuais de economia 
bastante elevados. Além disso, finaliza-se mais rapidamente os certames 
licitatórios com o uso do Pregão Eletrônico, corroborando com o que grande parte 
da doutrina ensina a respeito do assunto. O Pregão Eletrônico quando comparado 
ao Presencial, atinge índices incontestáveis na conclusão dos procedimentos 
licitatórios.

Diante disso, percebe-se que a Administração do TJMA vem alcançando 
resultados satisfatórios com a utilização do Pregão Eletrônico e age em 
consonância com os princípios basilares da licitação. Obedece ainda, de forma 
objetiva e plena ao regramento imposto pelas leis que são atinentes ao tema. 
Sendo necessário portanto, alguns ajustes e um melhor planejamento por parte 
do gestor para que se tenha e continue alcançando resultados positivos como 
o demostrado no presente trabalho, haja vista inúmeras vantagens obtidas pela 
adoção da forma eletrônica em detrimento da forma presencial.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo geral refletir acerca do papel do servidor 
público na melhoria da prestação de serviços de uma unidade judicial do Estado 
do Maranhão. Como objetivos específicos: demonstrar a importância do papel 
desse servidor público; identificar a existência de um sentimento de orgulho 
e de atribuição de sucesso em ser um servidor público; identificar os fatores 
motivacionais e nível de satisfação com o trabalho; descrever os aspectos 
de melhoria no ambiente de trabalho desse órgão público. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva com enfoque qualitativo. Foram aplicados 19 questionários 
com perguntas abertas e fechadas que remetessem ao tema proposto. Como 
resultados tem-se uma percepção positiva acerca do papel do servidor público 
na prestação de serviço de qualidade e eficiência, existência de fatores 
motivacionais considerados intrínsecos e extrínsecos, bom nível de satisfação 
com o local de trabalho, sugestões relacionadas às condições e organização do 
trabalho, sentimentos de orgulho e de responsabilidade pelo sucesso no âmbito 
do serviço público.  

Palavras-chaves: Administração Pública. Reflexão. Papel. Servidores Públicos. 
Poder Judiciário.
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1 INTRODUÇÃO

O tema nova administração pública tem ocupado um lugar de destaque nas 
discussões acadêmicas e profissionais, incluindo aspectos ligados à motivação 
e o papel do servidor público.

Segundo Seabra (2001) um conjunto de ideias administrativas rotulados 
por muitos autores como nova administração pública (NAP), vem provocando 
mudanças no âmbito do setor público em muitos países ao redor do mundo. 
No que tange às mudanças intra-organizacionais, a principal tônica da NAP 
tem sido o restabelecimento da primazia de princípios gerenciais, baseados 
em conceitos modernos de administração de setor privado, sobre o modelo 
burocrático tradicional.

Observou-se que nas instituições públicas, os servidores possuíam um 
papel de grande importância tanto para a organização quanto para a sociedade 
em geral. Estes trabalhadores deviam desempenhar seu papel para que 
sejam alcançadas as metas, a missão, a visão e os objetivos da instituição 
desmitificando a imagem negativa a eles atribuída. Por essa razão o interesse 
dos pesquisadores em estudar este tema.

 Assim, o tema escolhido nova administração pública e o papel do servidor 
público se justificou pelo fato de se conhecer a responsabilidade do Estado em 
melhorar a qualidade do funcionalismo, promovendo um desenvolvimento do 
servidor e aprimoramento da prestação de serviços e da necessidade de um 
profissional que atendia aos interesses da sociedade de forma comprometida e 
que, ao mesmo tempo, sentia-se satisfeito no exercício de sua função. 

Segundo Bortolozo (2001 apud CARVALHO, et al. 2013, p. 27) a motivação 
humana tem sido apontada como um dos maiores desafios e preocupações das 
organizações modernas. Este tema tem, inclusive, despertado o interesse de 
pesquisadores, os quais tentava explicar e entender o sentido dessa força que 
faz com que as pessoas ajam e atinjam seus objetivos.

Diante da necessidade da melhoria da prestação de serviços no âmbito do 
Poder Judiciário Maranhense, buscou-se por meio deste trabalho, refletir sobre 
o papel do servidor público atual, priorizando o modelo da nova administração 
pública como também tratou sobre o servidor público e a importância da 
motivação profissional em seu ambiente de trabalho. 

Logo, o objetivo principal deste estudo era refletir acerca do papel do servidor 
público na melhoria da prestação de serviços de uma unidade judicial do 
estado do Maranhão. Como objetivos específicos buscaram-se demonstrar a 
importância do papel do servidor público na prestação de seus serviços com 
qualidade; identificar a existência de um sentimento de orgulho e de atribuição 
de sucesso em ser um servidor público; identificar os fatores motivacionais 
e nível de satisfação com o trabalho; descrever os aspectos de melhoria no 
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ambiente de trabalho de servidores públicos de uma unidade judicial. Por esse 
motivo questionou-se: Qual o papel do servidor público para o aprimoramento 
da nova administração pública na Comarca de Codó-MA?

Este estudo dividiu-se em cinco capítulos. No primeiro constou a justificativa 
para escolha do tema, os objetivos e o problema de pesquisa. No segundo capítulo 
apresentou-se a fundamentação teórica com sua divisão em três subtópicos, 
a saber: Breve Histórico: da Administração Patrimonialista à Administração 
Gerencial; Princípios da Administração Pública e Os Fatores Motivacionais do 
Servidor Público e sua Relação com o Desempenho Profissional no Âmbito do 
Serviço Público. No terceiro capítulo são delineados os aspectos metodológicos. 
No quarto capítulo os dados são apresentados e discutidos à luz da literatura 
escolhida. No quinto capítulo são realizados os apontamentos finais deste 
estudo, incluindo as limitações e sugestões para novas pesquisas.

2 BREVE HISTÓRICO: DA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIALISTA À 
ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL

Na evolução da administração pública tivemos três fases: a administração 
patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. Esses 
modelos evoluíram ao longo da história político-social brasileira sem que 
nenhuma dessas tenha sido totalmente desconsiderada.

A administração pública é concebida a partir da junção entre os órgãos públicos 
e servidores sustentados a partir de recursos públicos que são responsáveis pelo 
processo de decisão e implementação de um regimento necessário para o bem-
estar social e melhor administração do que é público. A administração pública 
evolui com o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à sociedade 
em geral e pode ser definida em três modelos: administração pública patrimonial, 
administração burocrática e administração pública gerencial. Cada um desses 
modelos surge como forma de suprir alguma limitação do anterior, acrescentando-
se conceitos novos ou alterando conceitos considerados prejudiciais ao Estado 
(SILVA, 2013). A seguir são expostas as principais características de cada fase 
da administração pública.

A administração patrimonialista advém do Estado Absolutista Europeu do 
século XVIII, onde o Estado era atrelado ao administrador público, sendo uma 
extensão do poder que este possuía e os servidores da época recebiam este 
título a partir da indicação do governante. Assim, criava-se um vínculo de gratidão 
entre o governante e o servidor, como forma de manter interesses particulares. 
Existia uma confusão entre o que era público e privado, pois os governantes 
concebiam o Estado como patrimônio individual (SILVA, 2013). 

Para Ferreira (2013) o adjetivo “patrimonial” qualifica uma forma específica 
de dominação tradicional, caracterizada pela cessão de terras. O soberano 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 201666

mantinha a manutenção do poder mesmo em locais distantes, a partir da 
influência que exercia sobre os indivíduos leais a ele. Este modelo era marcado 
pela arbitrariedade e imprevisibilidade nas ações, sem distinção entre as esferas 
públicas e privadas. Dessa forma, a administração patrimonialista, é aquela onde 
o patrimônio público e o privado tinha sua utilização desvirtuada.     

É com a Revolução Francesa que os ideais democráticos passaram a 
ganhar força para que alguns princípios constitucionais fossem respeitados e 
começassem a fazer parte da administração pública. Este movimento atrelado 
ao crescimento do capitalismo da sociedade e da abertura do mercado forçou 
a separar o Estado do abuso do poder dos soberanos. A administração 
patrimonialista torna-se inadmissível e impraticável para os novos requisitos 
sociais e econômicos (SILVA, 2013). Ressalta-se mais uma vez a necessidade 
em separar o privado do público. 

Desta forma, surge outro modelo de administração conhecido como 
burocrática. Segundo Silva (2013, p. 3) esta tem por princípios: “a impessoalidade, 
a hierarquia funcional, a ideia de carreira pública e a profissionalização do 
servidor”. FERREIRA (2013) esclarece que o modelo burocrático fundamentado 
nos princípios da dominação racional-legal contrapõe-se a um dos principais 
vícios da administração patrimonialista, seja ele o da arbitrariedade. Na sua 
concepção inicial deveria promover a impessoalidade e eficiência. No entanto, 
com o transcorrer do tempo a impessoalidade esbarrou nos interesses da elite 
burocrática frente aos direitos dos cidadãos. A eficiência foi descaracterizada 
e transformada em morosidade e formalismo. E, por isso, nos dias atuais a 
burocracia é concebida como o inverso da qual se propunha.    

Por fim, a administração pública gerencial também denominada de nova 
administração pública caracteriza-se por um modelo de gestão da coisa publica 
de forma mais racional. “Trata-se de um conjunto de medidas direcionadas 
para o aumento da eficiência e a elevação da produtividade das organizações 
estatais, valendo-se, para tanto, de mecanismos e técnicas já consagrados na 
gestão empresarial” (FERREIRA, 2013, p. 39).

De acordo com Bresser Pereira (1998, p. 7 apud FERREIRA, 2013, p. 45):

A administração pública gerencial, também conhecida como Nova 
Administração Pública parte do pressuposto de que o estado não deve 
ser um simples instrumento para garantir a propriedade de contratos. 
Ao contrário devem formular e implantar políticas públicas estrangeiras 
para a sociedade, tanto na área social quanto científica e tecnológica.

Corroborando a afirmação acima Guimarães (2000, p. 127) diz que “no 
setor público, o desafio que se coloca para a nova administração pública é 
como transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um 
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processo de insulamento em organizações flexíveis e empreendedoras”. Deste 
modo, a administração gerencial caracteriza-se como um modelo mais moderno 
de gestão capaz de responder adequadamente às demandas organizacionais 
e da sociedade. Trata-se de incorporar conceitos como qualidade e eficiência 
no serviço público tal como acontece nas organizações privadas, sem perder 
de vista sua finalidade social. A seguir serão apresentados os princípios da 
Administração Pública.

3 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os princípios que regem a Administração Pública brasileira encontram-se 
consagrados pelo Direito Público. Segundo Coelho (2009) são cinco princípios: 
1) Legalidade; 2) Impessoalidade; 3) Moralidade; 4) Publicidade; 5) Eficiência.

Estes princípios condicionam as ações dos servidores públicos no interior da 
Administração Pública. Por isso, cabe destacar a observância de cada um deles.

O princípio da legalidade é o que estabelece a supremacia da lei escrita, 
condição sem a qual não poderia existir o Estado Democrático de Direito. O 
objetivo principal deste princípio é evitar o arbítrio dos governantes. De acordo 
com Coelho (2009, p. 53-55) 

“O princípio da legalidade, toda ação estatal deverá, necessariamente, 
estar respaldada em lei, e esta, por sua vez, tem que estar ancorada 
no texto constitucional. Além disso, a garantia da legalidade na ação 
do poder público depende ainda da qualidade das leis, que devem 
ser elaboradas de acordo com as normas e técnicas legislativas 
consagradas pelo Direito”. 

Este princípio requer ainda precisão e clareza na redação da lei, evitando 
formulações confusas e obscuras, de forma a permitir que qualquer pessoa 
identifique, sem dificuldade, o conteúdo, o sentido e as implicações da lei a 
que se encontra submetida. Sendo este princípio fundamental para a defesa do 
Estado Democrático de Direito, entretanto, não garante, a legitimidade e justiça 
das normas.

Segundo o mesmo autor (2009, p. 57) “o princípio da impessoalidade 
encontra-se expressa nos atos administrativos na forma pelo qual são editados. 
Não apenas nos atos externos da Administração, mas também nos internos, a 
impessoalidade deve ser observada”. Isso significa que as pessoas devem ser 
tratadas de forma idênticas em situações iguais independente de possuírem 
algum vínculo afetivo ou não com o servidor público ou de alguém que esteja 
em alguma função pública, ou seja, não pode existir favorecimento em função 
de ligações pessoais.   
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Enquanto que o princípio da moralidade, contrariamente ao da impessoalidade, 
que é decorrência da legalidade, é atributo direto do agente público. De acordo 
com Coelho (2009) o princípio da moralidade diz respeito à exigência da 
probidade e honestidade de conduta daqueles que atuam na Administração 
Pública, sendo uma responsabilidade não apenas por serem servidores, mas 
principalmente enquanto cidadãos. “Exige-se também a lealdade à instituição 
que servem e o cumprimento das normas e regulamentos, além das ordens 
superiores, sempre - é claro - que estas não forem ilegais, pois ninguém está 
obrigado a cumprir uma ordem ilegal” (p. 58).

O princípio da publicidade aponta essencialmente para a clareza e visibilidade 
social que devem envolver os atos da Administração. Para Coelho (2009) o 
princípio da publicidade diz respeito da necessidade de conhecimento público, 
com exceção de decisões que necessitam sigilo para que tenham eficácia e 
algumas partes de processos que também carecem ser guardadas. De modo 
geral, é exigida dos atos públicos a publicidade, enquanto que o sigilo deriva 
da seguinte motivação: “garantir que as decisões que envolvem os interesses 
dos cidadãos sejam tomadas em condições favoráveis à realização do interesse 
público, evitando sua captura pelo interesse privado” (p. 59).

Segundo o mesmo autor (2009) último princípio, o da eficiência, está 
relacionado à racionalidade econômica implicada no trabalho desenvolvido 
na Administração Pública. As atividades administrativas custeadas por meio 
dos tributos pagos pelos cidadãos além de serem realizadas de forma legal, 
impessoal, moral, pública devem ser eficiente a fim de proporcionar a melhor 
relação custo-benefício. Logo a seguir são definidos os conceitos relacionados 
à motivação e sua relação com o trabalho.  

4 OS FATORES MOTIVACIONAIS DO SERVIDOR PÚBLICO E SUA RELAÇÃO 
COM O DESEMPENHO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO

Os servidores públicos são agentes do poder público que segundo 
Coelho (2009, p. 40) “são pessoas físicas incumbidas de exercer as funções 
administrativas que cabem ao Estado e que ocupam cargo ou funções na 
Administração Pública”. Cabe destacar que, cargo ou funções pertencem ao 
Estado, e não aos agentes que os exercem, razão pelo qual o Estado pode 
discrionariamente, suprimi-los ou alterá-los. Os cargos são os lugares criados por 
lei na estrutura da Administração Pública para serem providos por agentes, que 
exercerão suas funções na forma lei. É o cargo que integra o órgão, enquanto o 
agente como pessoa física, o ocupa na condição de titular. A função é o encargo 
legalmente atribuído aos órgãos, cargos e seus agentes. 

Coelho (2009, p. 40) realiza esta distinção de cargo público e função:
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Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, 
com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas 
e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, 
na forma estabelecida em lei. Função é a atribuição ou o conjunto de 
atribuições que a administração confere a cada categoria profissional 
ou comete individualmente a determinados servidores para a execução 
de serviços eventuais. 

De acordo com Ribeiro e Macebo (2013) existem três grupos de distintos: o 
primeiro, dos servidores estatutários, titulares de cargo públicos, submetidos em 
lei a regulamentos estabelecidos pelas unidades da Federação; o segundo dos 
empregados públicos subordinados a CLT e ocupantes de emprego público, e o 
último grupo, dos servidores temporários contratados para exercer funções por 
prazo determinados. Convêm destacar que o sentido dado ao termo servidor 
público está restrito aos servidores ocupantes de cargo público. Sendo que, 
a maioria dos agentes é investida por meio de concurso público e após o 
cumprimento e aprovação no estágio probatório, tornam-se agentes efetivos, 
adquirindo estabilidade no serviço público.

Existe ainda a investidura por comissão, que é sempre de natureza transitória, 
para provimentos de cargos de direção, chefia e assessoramento. Os agentes 
investidos em cargo de comissão podem ser exonerados a qualquer momento, 
já que são cargos de livre nomeação e da confiança dos agentes públicos 
hierarquicamente superiores.

Sendo que tanto o servidor público efetivo quanto o comissionado 
desempenham um papel fundamental no serviço público e vários são os fatores 
motivacionais destes colaboradores numa organização, dentre os principais 
encontram-se a remuneração, os benefícios sociais, as condições físicas e 
psicológicas do trabalho e a segurança no ambiente laboral.

Cabe destacar que SILVA (2015, p. 453) define a motivação como 

“fenômeno de natureza psicossocial e pressupões escolhas ou 
decisões que, ancoradas em capacidades e esforços, são expressas 
em comportamentos. A motivação pode ainda ser definida como 
ação, cujo potencial propulsor são as necessidades e as expectativas 
internas, as quais também se refletem nos comportamentos”.

Observa-se que a motivação é uma força interna que impulsiona o indivíduo a 
querer atingir seus objetivos independentes de fatores externos. Assim, segundo 
Delgado (2011) existem dois tipos de motivação: a intrínseca e a extrínseca.

A motivação intrínseca está ligada ao que queremos da vida, é um conceito 
abstrato e tem sentido apenas individualmente. É algo endógeno, originado. 
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Nesse sentido, estar motivado é sentir-se bem com aquilo que é realizado, o prazer 
obtido na atividade. Sendo este processo que se configura a cada momento. 
Cabendo as organizações estimularem, incentivar, provocar a motivação, criar 
um clima em que as pessoas se sintam motivadas a empreender e fazer o 
necessário (DELGADO, 2011).

Enquanto que a motivação extrínseca está presente no ambiente externo 
ao indivíduo. É concebida por meio de estímulos que promovem, incentivam, 
estimulam a motivação. Dito de outra maneira, a diferença entre a verdadeira 
motivação e estímulo é que a primeira está dentro do indivíduo e o segundo, fora 
(DELGADO, 2011).

Segundo Bergamini (1998) as pesquisas feitas sobre o comportamento 
motivacional revelam que não somente os objetivos que cada um procura atingir 
são diferentes daqueles que outros almejam, mas também que as fontes de 
energia responsáveis por disparar esse tipo de comportamento são diferentes. 
Assim sendo, o estudo da motivação humana diz respeito à descoberta do por 
que as pessoas se movimentam e qual a fonte de energia que estão usando 
para tanto.

Cabe ressaltar que, estar motivado no trabalho envolve a organização e o 
indivíduo, levando em consideração a estrutura e os processos organizacionais 
que são os referenciais importantes no delineamento do sentido que se dá 
ao comportamento motivacional e qualquer tentativa de se falar em gestão 
motivacional está ligada tanto as práticas organizacionais quanto às expectativas 
daquelas pessoas nelas envolvidas (BERGAMINI, 1998).

E que os servidores motivados em seu ambiente de trabalho são capazes 
de produzir mais as atividades propostas e os desafios do dia a dia, sendo que 
não levam em consideração apenas, a remuneração e os seus benefícios. Mas 
buscam desempenhar bem o seu papel de servidor público procurando atingir 
suas metas e traçando objetivos para que se possa desempenhar cada vez mais 
sua função, contribuindo para a produtividade da organização.

 Em seguida serão apresentados os aspectos metodológicos traçados 
para o alcance dos objetivos deste estudo. 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

5.1 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva com enfoque qualitativo 
e quantitativo. De acordo com Gil (2010, p. 27) este tipo de pesquisa visa 
a “descrição das características de determinada população. Podem ser 
elaboradas também com a finalidade de identificar relações entre variáveis”. 
Neste tipo de pesquisa estão incluídas ainda os estudos que desejam levantar 
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opiniões, atitudes e crenças de um grupo.  Barros (2007) explica que a pesquisa 
descritiva pode ser do tipo pesquisa bibliográfica e/ou documental e pesquisa 
de campo. Esta última se utiliza de observação que pode ser participante ou 
não, entrevistas, questionários, coleta de depoimentos e estudos de casos para 
obter os dados necessários para conhecimento do objeto de estudo. Logo, este 
estudo é definido com uma pesquisa descritiva do tipo pesquisa de campo.  

No que se refere à abordagem qualitativa esta pode ser considerada, segundo 
Kauark (2010, p. 26) como “uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
que não pode ser traduzido em números”. Como características da abordagem 
qualitativa tem-se a interpretação dos fenômenos, atribuição de significados, 
dispensa do uso de métodos e técnicas estatísticas, coleta de dados em seu 
ambiente natural, descrição dos dados como ocorrem, dentre outras. 

 Enquanto que a abordagem quantitativa 

“caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades 
de coleta de informações, quanto no tratamento dos dados, por meio 
de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, 
média, desvio-padrão, até as mais complexas como coeficiente de 
correlação, análise de regressão, dentre outras” (RICHARDSON, et 
al., 1999, p. 70).  

5.2 Amostra

Esta pesquisa foi desenvolvida com os servidores efetivos da Comarca de 
Codó que adquiriam sua estabilidade e os que estão em estágio probatório, 
sendo que ambos deveriam estar há pelo menos 01 (um) ano de atuação na 
referida Comarca. Os questionários foram distribuídos entre 29 servidores aptos 
a participar da pesquisa das unidades judiciais da referida Comarca, no qual se 
obteve a devolutiva de 19 questionários, compondo como amostra do estudo 
este quantitativo de servidores. 

  
5.3 Ambiente de Pesquisa

A pesquisa foi realizada no Fórum da Comarca de Codó, sendo esta 
considerada de entrância intermediária, com três varas e um Juizado Especial 
Cível e Criminal. No Fórum de Codó há também, a Distribuição que distribui 
os processos, as Secretarias Judiciais e uma Diretoria do Fórum que trata de 
assuntos administrativos. Cada vara tem um papel judicante, a 1ª Vara trata de 
questões cíveis, comércio, crime, fazenda e saúde pública e Habeas Corpus. A 
2ª Vara trata de questões cíveis, comércio, crime, registros públicos, fundações, 
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provedorias e Habeas Corpus. Enquanto que a 3ª Vara trata de questões de 
famílias, casamento, sucessões, tutela, curatela e ausência, infância e juventude, 
crime e Habeas Corpus.

5.4 Instrumento e procedimentos de coleta de dados

Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário com perguntas 
abertas e fechadas que abarcasse a temática proposta neste estudo, elaborado 
pelos próprios autores. Foram estabelecidas as seguintes proposições 
norteadoras que compuseram as questões do questionário:
	 Percepção do papel do servidor público;
	 Sentimento de orgulho em ser um servidor público;
	 Fatores que motivam a trabalhar em um órgão público;
	 Nível de satisfação com o trabalho; 
	 Aspectos a serem melhorados no ambiente de trabalho; 
	 Atribuição do sucesso ao servidor público.
Foram averiguadas ainda questões relacionadas ao perfil do participante, 

sendo considerados os seguintes aspectos: sexo, faixa etária, escolaridade, 
cargo e tempo de serviço. 

A pesquisadora entregou os questionários aos servidores estabelecendo uma 
data de devolução. O período de coleta ocorreu durante o mês de março de 2016. 

5.5  Análises de dados

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo. De acordo com Richardson et al. (1999) esta análise é utilizada para 
estudar material de tipo qualitativo. Pela sua natureza científica, a análise de 
conteúdo deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor 
um discurso, de aprofundar suas características importantes. Portanto, deve 
basear-se em teorias relevantes que sirvam de marco de explicação para as 
descobertas do pesquisador. Assim, os dados foram analisados mediante 
as categorias consideradas a priori na elaboração do questionário, citadas 
anteriormente. Algumas falas dos entrevistados são utilizadas para representar 
a análise qualitativa, considerando a repetição de respostas ou divergência de 
respostas. 

A questão sobre o nível de satisfação com o trabalho foi tabulada utilizando 
parâmetros estatísticos (percentual), além da caracterização da amostra. 
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5.6  Aspectos éticos

Para a realização deste estudo procedeu-se com uma solicitação de 
autorização assinado pelo representante legal da instituição para realização da 
pesquisa naquela unidade judicial, solicitou-se de cada participante a assinatura 
de um Termo de Livre Consentimento e Esclarecido e os pesquisadores 
assinaram um termo de confiabilidade se responsabilizando pelo tratamento 
adequado dos dados, prezando pelo sigilo dos participantes e a divulgação dos 
resultados em meios científicos apropriados para esta finalidade. A seguir os 
resultados encontrados com esta pesquisa.

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta pesquisa teve o intuito refletir acerca do papel do servidor público 
na melhoria da prestação de serviços de uma unidade judicial do estado do 
Maranhão Os dados obtidos foram divididos da seguinte forma: análise do perfil 
sociodemográfico e análise das seis proposições norteadoras elaboradas por 
meio do questionário.

 Primeiramente foi feito um levantamento do perfil sociodemográfico dos 
respondentes, conforme disposto pela Tabela 01.

Tabela 01 - Perfil Sociodemográfico

Variáveis Entrevistados Frequência % Válido

Sexo
Feminino 4 21%
Masculino 15 79%

Total 19 100%

Faixa Etária

18 - 30 anos 8 42%
31 - 40 anos 8 42%
41 - 50 anos 3 16%
51 - 60 anos 0 0%

61 anos ou mais 0 0%
Total 19 100%
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Escolaridade

Ensino Fundamental 0 0%
Ensino Médio 1 5%

Ensino Superior Completo 9 47,5%
Ensino Superior Incompleto 0 0%

Especialização 9 47,5%
Mestrado 0 0%

Doutorado 0 0%
Total 19 100%

Cargo

Técnico Judicial 3 16%
Analista Judicial 10 53%
Oficial de Justiça 2 10%

Auxiliar Judiciário 4 21%
Total 19 100%

01 a 04 anos 12 63%
Tempo de Serviço Mais de 04 anos 7 37%

Total 19 100%

Fonte: dados da pesquisa

Observa-se que o sexo preponderante dos respondentes é o masculino com 
79%. Quanto à faixa etária da amostra tem-se um percentual igual de 42% entre 
os servidores de 18 a 30 anos e de 31 a 40 anos. A escolaridade também se 
manteve igual (47,5%) entre aqueles com nível superior e especialização. O 
cargo predominante dos respondentes foi o de Analista Judicial (53%) seguido 
do de Auxiliar Judiciário (21%). Os servidores com menor tempo de serviço 1 a 
4 anos foram os mais atingidos pela pesquisa (63%). 

6.1 Percepção do papel do servidor público

Ao serem questionados sobre sua visão em relação ao papel do servidor 
público para a Comarca de Codó, os entrevistados sinalizaram dois aspectos 
principais, podendo dividi-los em dois grupos.

O primeiro grupo que apresentou a visão de que um dos papéis é prestar um 
serviço de qualidade, conforme expuseram alguns dos entrevistados. 

“Prestar um serviço tendo como meta a qualidade primando por 
um atendimento que responda aos anseios dos jurisdicionados, a 
resolução das demandas oriundas da sociedade/jurisdicional” (E1).

“O servidor público tem como papel prestar serviços de qualidade 
para a Comarca, tendo como diretrizes a ética, a responsabilidade e 
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o compromisso social, contribuindo com o bem estar dos sujeitos e da 
coletividade’’ (E5).

“O servidor público atua em nome do Estado e, como tal, deve 
garantir a prestação de serviço em conformidade com os princípios 
constitucionais que norteiam nossa atuação. Desta forma, o servidor 
público é para a Comarca de Codó, bem como para a sociedade, 
um agente de melhorias e instrumento de alcance das finalidades do 
Estado” (E16).

Enquanto que o segundo grupo dos entrevistados respondeu que o servidor 
tem um papel de prestar um serviço eficiente, de acordo com outros entrevistados: 

“Para a Comarca de Codó, o papel do servidor é desempenhar suas 
atividades da forma mais eficiente possível” (E7).

“O servidor tem o papel de dentro de suas atribuições garantir e 
contribuir para uma prestação jurisdicional célere, eficiente e com 
responsabilidade. Além disso, o servidor tem seu papel social, 
prestando auxílio as camadas sociais que precisam de apoio moral. 
Nesse sentido,  a sociedade, requer do servidor um aprimoramento e 
dedicação no exercício dessas atividades” (E6).

“O servidor público tem o papel de contribuir para o desenvolvimento 
da Comarca realizando suas funções com dedicação e urbanidade. 
Este deve ser um instrumento para o desempenho eficaz das funções 
estatais, a fim de satisfazer os anseios da sociedade” (E14).

Diante das falas expostas observa-se que os servidores sabem da importância 
do seu papel enquanto profissionais que devem priorizar pela qualidade e 
eficiência, contribuindo para o desenvolvimento institucional e para a satisfação 
da sociedade. Segundo Ribeiro e Macebo (2013) já virou senso comum atribuir 
aos servidores públicos o papel de ineficientes e obsoletos. A mídia em especial 
divulga a imagem de que o servidor ganha muito para pouco fazer e que seu 
interesse maior é na estabilidade proporcionada pelo serviço público. 

No entanto, ainda segundo as autoras no contexto atual de transformação, pelo 
qual passa o mundo do trabalho, espera-se do servidor público características 
relacionadas à flexibilidade, criatividade, abertura à mudança, facilidade de 
adaptação, dentre outras. 

Assim, é notório que os entrevistados parecem lutar contra o estereótipo do 
servidor público acomodado, pois estes se veem como agentes de mudança,  
que prestam um trabalho de qualidade e com eficiência, ocupando um lugar 
importante na sociedade. Além de serem falas que se aproximam da definição da 
nova administração pública, em que se busca eficiência e eficácia na prestação 
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de serviços por parte dos órgãos públicos tal como ocorre na iniciativa privada, 
sem, no entanto objetivar o lucro.     

Segundo Guimarães (2000, p. 127) 

As tentativas de inovação na administração pública significam a busca 
da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos. Para 
tanto, são necessários o rompimento com os modelos tradicionais de 
administrar os recursos públicos e a introdução de uma nova cultura 
de gestão.

 
6.2 Sentimento de orgulho em ser um servidor público

Observou–se que a maioria dos participantes se sente orgulhosos de ser 
servidor público conforme fala dos entrevistados abaixo. 

“Me sinto recompensando por uma vida acadêmica dedicada aos 
estudos, o que culminou com  aprovação no concurso do TJMA e 
consequente lotação na Comarca de Codó” (E5).

“Sim, pela eficiência com a qual o serviço jurisdicional é prestado nesta 
Comarca” (E15). 

“Sim. pois busco realizar minhas funções com esmero e contribuir para 
a prestação de um serviço público de qualidade para a população” 
(E14).

“Sim. Sinto-me feliz em poder realizar um trabalho que subsidiará o 
juiz na formulação de uma decisão que irá repercutir na vida familiar e 
comunitária do jurisdicionado” (E1).

Em contrapartida existem aqueles que não se sentem orgulhosos por acharem 
“um trabalho como qualquer outro” tal como esclarece E2.

Ribeiro e Macebo (2013, p. 205) afirmam que “não se pode ignorar que 
trabalhar é mais do que vender sua força em troca de um salário garantido. Há 
uma remuneração social embutida nesse processo”. Deste modo, o trabalho tem 
um lugar de destaque na vida dos indivíduos, não apenas por proporcionar uma 
remuneração, mas também porque os inserem em um contexto psicossocial, 
pois permite a elevação da autoestima, sentimento de pertencimento a um 
grupo, sentido de vida, reconhecimento, autorrealização, dentre outros fatores. 
Apesar de uma imagem negativa em relação ao servidor público, observa-se 
que grande parte dos entrevistados se sentem orgulhosos em fazer parte dessa 
classe de trabalhadores.
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6.3 Fatores que motivam a trabalhar em um órgão público

Outro questionamento foi a respeito dos principais fatores que motivam o 
servidor a trabalhar na Comarca de Codó. A maioria dos entrevistados apontou 
três fatores: residir na cidade onde se localiza a Comarca de Codó, estabilidade 
do serviço público e o bom ambiente de trabalho, a exemplo disso, tem-se as 
falas dos entrevistados:

“Bom ambiente de trabalho, excelentes colegas, ótimo relacionamento 
com o superior hierárquico” (E12).

“Está trabalhando na Comarca em que moro, realizando um trabalho 
de cunho social e interventivo face às demandas que surgem no 
cotidiano do trabalho, além da equipe excelente de trabalho” (E1).

“O principal fator que me motiva é o fato de eu ser natural da Comarca 
de Codó, onde sempre morei e posso ficar perto da minha família” 
(E13).

“São vários os fatores, mas os principais são: a cidade onde estão 
todos os meus familiares; salário; bom trabalho; oportunidades; 
estabilidade; etc...” (E18).

“Já me sinto suficientemente motivada a produzir nas circunstâncias 
em que me encontro atualmente” (E14).

Lacombe (2012) destaca que um dos mecanismos da organização para 
motivar seus trabalhadores refere-se à cultura. Faz-se necessário a criação de 
uma cultura que promova o espírito de equipe, a coletividade, a cooperação, 
a colaboração, a abertura e amizade. Assim, observa-se a importância que os 
servidores entrevistados deram a esse aspecto das relações socioprofissionais 
amigáveis como um fator motivador corroborando o que defende o referido autor.  

No que se refere à estabilidade Ribeiro e Macebo (2013, p. 201) afirmam 
que “um vínculo empregatício estável constitui um dos maiores atrativos para o 
ingresso e permanência no serviço público”. No entanto, apenas ter estabilidade 
não é o suficiente para manter aquele indivíduo motivado. Faz-se necessário que 
esses trabalhadores desenvolvam mecanismos voltados para sua motivação 
intrínseca e que a instituição também desenvolva uma política de valorização 
do servidor, incentivando a utilização de suas capacidades intelectuais, 
autonomia, participação, busca pela autorrealização e com isso torne aquele 
servidor motivado independente das condições externas, que muitas vezes são 
desfavoráveis no serviço público.

Ribeiro e Macebo (2013) enfatizam ainda a necessidade de se avaliar 
como os servidores públicos se sentem diante da afirmativa de que buscam 
apenas a estabilidade, sofrendo preconceito por parte da sociedade, em virtude 
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principalmente de administradores que “vendem a ideia de que o trabalhador ideal 
é o empreendedor, alguém avesso a vínculos estáveis, que não se acomoda, 
ou mais exatamente, não se fixa por muito tempo em um mesmo lugar” (p. 202). 

6.4  Nível de satisfação com o trabalho

Complementando a questão acima os participantes da pesquisa puderam 
avaliar seu grau de satisfação com vários aspectos inerentes ao seu trabalho, tais 
como: o ambiente, possibilidade de conciliar vida laboral e familiar, as condições 
de trabalho e segurança, equipamentos de informática disponível, oportunidade 
de desenvolver competências, recompensas e remuneração recebidas, tipo de 
tarefa e organização do trabalho e reconhecimento pela chefia, conforme dados 
demonstrados pela Tabela 02.

Tabela 02 – Grau de satisfação dos servidores da Comarca de Codó com relação ao 
trabalho

Grau de Satisfação Totalmente 
Insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Bastante 

Satisfeito
Plenamente 

Satisfeito

O ambiente de trabalho 0% 0% 42% 28% 28%

A possibilidade de conciliar o 
trabalho com a vida familiar e 

assuntos pessoais
0% 16% 47% 16% 21%

Os equipamentos de informática 
disponíveis 0% 5% 53% 26% 16%

As condições de higiene e 
segurança 0% 0% 63% 21% 16%

As oportunidades para 
desenvolver novas competências 5% 21% 52% 11% 11%

O espírito de equipe 0% 10% 37% 21% 32%

A organização do seu trabalho 0% 11% 37% 32% 20%

A remuneração que recebe 5% 38% 47% 5% 5%

As tarefas que lhe são atribuídas 5% 5% 58% 16% 16%

O reconhecimento do seu chefe nas 
tarefas que executa 0% 5% 58% 11% 26%

As recompensas dadas 
(compensação de horário, 
flexibilidade de horário)

0% 5% 27% 47% 21%

Fonte: dados da pesquisa
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De modo geral observa-se que os servidores consideram-se satisfeitos com 
grande parte dos itens avaliados. No critério recompensas dadas o percentual 
foi maior entre aqueles que se dizem bastante satisfeito (47%). Isso porque no 
Tribunal de Justiça a jornada de trabalho é de 30 horas. O servidor também pode 
compensar seu horário caso tenha feito horas extras no mês e se o servidor 
desejar trabalhar as oito horas por dia poderá ser concedido a Gratificação 
por Atividade Judiciária (GAJ). Nota-se que o aspecto remuneração teve um 
percentual um pouco maior de insatisfeitos (38%) se comparado aos demais 
itens que no geral se apresentaram baixo nesse quesito. Mas ainda assim é um 
aspecto em que a maior parte da amostra está satisfeita. 

É importante ressaltar que o nível de satisfação revela os sentimentos 
dos trabalhadores nas suas relações e situações de trabalho quanto ao 
atendimento total ou parcial de suas necessidades. Em diversas concepções 
teóricas é considerada como uma variável antecedente, explicando conceitos 
como a motivação que por sua vez impacta no desempenho, produtividade e 
baixo absenteísmo (SILVA, 2015). Por isso, avaliar o grau de satisfação é um 
complemento para o entendimento da motivação e no presente estudo auxilia 
para discutir as questões motivacionais específicas do serviço público. 

6.5 Aspectos a serem melhorados no ambiente de trabalho

Apesar de demonstrarem um bom nível de satisfação com seu trabalho, 
conforme verificado anteriormente, os participantes puderam exemplificar vários 
aspectos de melhoria do seu ambiente de trabalho, de acordo com os relatos a 
seguir:

“Organização mais ordenada das atividades de expediente,reuniões 
periódicas para análise dos acertos e erros, assim como para cada 
qual expor suas opiniões sobre o que pode ser feito para melhorar as 
atividades das serventias” (E6).

“A convocação de servidores para uma maior efetividade na prestação 
jurisdicional” (E16).

“[...] e um investimento maior do TJMA em treinamento direcionado 
para as principais demandas que surgem e para novas demandas...” 
(E5).

“Deve-se estabelecer produtividade remunerada mensalmente para 
todos os servidores (não somente para os oficiais de justiça)” (E8).

A partir das falas destes servidores observa-se que as necessidades de 
melhoria dos seus locais de trabalho remetem-se às questões relacionadas 
à organização dos procedimentos de trabalho, ampliação do quantitativo de 
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funcionários com a finalidade de prestação de serviços com mais eficiência, 
realização de treinamentos de servidores para atender às demandas de forma 
adequada, reuniões periódicas a fim de discutir os problemas e as soluções, 
priorizando a participação dos servidores.   

Houve também demandas relacionadas às condições de trabalho, como 
espaço físico maior, disponibilidade de mais materiais de expediente, instalação 
de um sistema Home Office e de um refeitório destinado aos servidores. E, 
ainda, sugestão de aumento do salário.

No entanto, teve relatos de uma servidora que se diz plenamente motivada 
independente de aspectos presentes no ambiente de trabalho, conforme aponta 
E12: “me sinto totalmente motivada e não tenho nada a acrescentar ou mudar 
em meu ambiente de trabalho”. Neste último caso, percebe-se a existência de 
uma motivação intrínseca, relacionada a um conceito estritamente subjetivo e 
individual, de origem interna, no qual o sujeito busca alcançar seus objetivos 
pessoais por si mesmo, sem a interferência de fatores externos (DELGADO, 
2011).  

6.6 Atribuição do sucesso ao servidor público

Os participantes foram indagados sobre a responsabilidade dos servidores 
públicos pelo “sucesso” da Comarca de Codó. A grande maioria dos entrevistados 
respondeu positivamente, conforme demonstrado nas falas a seguir.   

“Sim, pois o servidor público é a unidade responsável por suas 
atribuições e competências, sendo que, desenvolvidas em conjunto 
com os demais servidores locais, podem alcançar o sucesso no 
trabalho, e para isso, atuarem para melhoria e desenvolvimento na 
prestação jurisdicional” (E18).

“Sim, a produtividade do fórum se deve ao trabalho integrado de todos 
os servidores” (E7).

“Sim, pois é o servidor que estará apresentando o Estado em sua 
atuação perante a sociedade .Assim, como agente de mudanças, é 
sim o servidor responsável pelo “sucesso” ou possível “fracasso” da 
Comarca de Codó” (E16).

“Sim, pois é deste que a prestação do serviço público se efetiva, ou 
seja, o servidor público é o elo entre o Estado e a sociedade” (E14).

“Sim. Acrescento que este “sucesso” deve estar aliado a outros fatores 
que motivem o servidor a sentir-se motivado e feliz em exercer com 
afinco o seu trabalho, valorização funcional, salarial e outros” (E1).
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Uma pequena parcela dos entrevistados disse que o servidor público não é o 
único responsável pelo sucesso da Comarca de Codó, pois depende de outros 
profissionais, da própria instituição e dos usuários para desenvolverem suas 
atividades. O entrevistado (E6) que diz que: 

“[...] o servidor não é o principal, podemos dizer um dos pilares, pois 
tanto o servidor (magistrado e serventuário), bem como as partes, 
advogados, sociedade, bem como a administração do Poder Judiciário, 
tem uma parcela de contribuição que somados, serão os responsáveis 
pelo sucesso da prestação jurisdicional da Comarca”.

Diante do exposto, verifica-se que os servidores se sentem responsáveis 
pelo sucesso da instituição, ainda que seja necessária a participação de outros 
atores profissionais e sociais. 

7 CONCLUSÃO

A nova administração pública traz conceitos importantes como qualidade e 
eficiência para serem inseridos no âmbito do serviço público, tal como acontece 
no setor privado, mas sem perder de vista a sua finalidade principal que é o 
de cunho social. Estereótipos que atrelam ociosidade, preguiça, acomodação, 
ineficiência à imagem do servidor público devem ser combatidos, pois a realidade 
em muitos órgãos públicos é bem diferente e as pessoas que trabalham nesses 
locais não se reconhecem desempenhando tais papéis. 

Diante de tanto descrédito em torno do serviço público, torna-se fundamental 
abrir espaço para que esse trabalhador fale de seus sentimentos, percepções, 
das vivências diárias e dos desafios enfrentados. Além disso, entender o que 
motiva esse trabalhador em permanecer desenvolvendo suas atividades em 
um órgão público, que fatores devem ser modificados a fim de atender as 
expectativas desse servidor. 

Por isso, o intuito deste trabalho em refletir acerca do papel do servidor público 
na melhoria da prestação de serviços de uma unidade judicial do estado do 
Maranhão. Traçou-se como objetivos específicos: demonstrar a importância do 
papel do servidor público na prestação de seus serviços de qualidade; identificar 
a existência de um sentimento de orgulho e de atribuição de sucesso em ser 
um servidor público; identificar os fatores motivacionais e nível de satisfação 
com o trabalho; descrever os aspectos de melhoria no ambiente de trabalho de 
servidores públicos de uma unidade judicial.

Para tanto aplicou-se um questionário em 19 servidores públicos do poder 
judiciário da Comarca de Codó. As perguntas abertas e fechadas foram 
direcionadas para atender aos objetivos estabelecidos, sendo elas: Percepção 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 201682

do papel do servidor público; Sentimento de orgulho em ser um servidor público; 
Fatores que motivam a trabalhar em um órgão público; Nível de satisfação com 
o trabalho;  Aspectos a serem melhorados no ambiente de trabalho e Atribuição 
do sucesso ao servidor público.

Verificou-se que os servidores públicos da unidade judicial analisada possuem 
uma percepção positiva acerca do seu papel, enquanto profissional que almeja 
desenvolver seu trabalho com qualidade e eficiência, tal como preconiza a 
nova administração pública. Apresentaram fatores motivacionais considerados 
extrínsecos e intrínsecos, o que é comum ocorrer, pois cada indivíduo é diferente 
e possui motivações diferenciadas. Consideraram-se satisfeitos em relação 
aos vários aspectos do seu local de trabalho. Colocaram suas sugestões de 
melhoria do ambiente de trabalho, como forma de se manterem motivados. As 
principais demandas relacionaram-se às condições de trabalho, participação em 
reuniões, realização de treinamentos, aumento salarial e contratação de novos 
servidores. Também, compareceu a existência dos sentimentos de orgulho e de 
responsabilidade pelo sucesso do trabalho desenvolvido na Comarca de Codó.     

Como apontamentos finais ressalta-se a importância da realização deste 
estudo em outras unidades judiciais do Estado do Maranhão a fim de conhecer a 
percepção dos demais servidores acerca do assunto. Além disso, em virtude do 
pouco tempo para a realização da pesquisa teve-se que escolher uma unidade 
judicial, sendo esta escolhida em virtude da acessibilidade aos servidores, visto 
que os pesquisadores residem e trabalham nessa localidade.  
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RESUMO 

O presente artigo pretende investigar a implementação e evolução do portal da 
transparência do Tribunal de Justiça do Maranhão, sua adequação à Constituição 
Federal de 1988, à Lei de Acesso à Informação n° 12.527/2011 e Resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça, bem como sua função enquanto ferramenta 
de controle social dos gastos públicos. Para tanto, elegeu-se como metodologia 
a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, com supedâneo nos estudos e 
pesquisas referentes à gestão nas organizações públicas e normas do direito 
administrativo, financeiro e economia pública. Foram realizadas comparações 
entre as funcionalidades dos portais da transparência dos Tribunais de Justiça 
Estaduais da Região Nordeste, com o objetivo de avaliar a clareza, o detalhamento, 
a facilidade, o conteúdo, a fidelidade e o tempo das informações disponibilizadas. 
O portal da transparência constitui elemento essencial ao exercício da cidadania, 
pois dele advém o direito da sociedade exercer o controle social sobre os gastos 
públicos, bem como de acompanhar, opinar e questionar os atos administrativos. 
Neste esteio, o portal da transparência surge como ferramenta eficaz da gestão 
pública atual, capaz de impedir a malversação ou desvio do erário público, no 
instante em que possibilita à sociedade e aos Órgãos de Controle e Fiscalização, 
verificar a destinação dos recursos. 

Palavras-Chave: Transparência. Informação. Portal das Finanças Online. Atos 
Públicos. Controle Social.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa propõe-se a acompanhar a Evolução da Transparência 
no Tribunal de Justiça do Maranhão, notadamente através do estudo do Portal 
das Finanças Online.

Após a Constituição de 1988, acentuou-se no Setor Público uma preocupação 
consistente e evolutiva no intuito de prestar contas à sociedade sobre as 
realizações governamentais, devido aos anseios da sociedade e as exigências 
da própria legislação.

Na esteira do artigo 5º, XXXIII, da CF/88, aduz Di Pietro (2006, p. 75): 

[...] o que é importante assinalar é que o dispositivo assegura o 
direito à informação não só para os assuntos de interesse particular, 
mas também de interesse coletivo ou geral, com o que se amplia a 
possibilidade de controle popular da administração. 

O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 2000, 
e que teve como principal objetivo formular regras de finanças públicas para 
a responsabilidade da gestão fiscal, com planejamento e transparência como 
seus pilares, no intuito de controlar o gasto público e expô-lo ao cidadão, entre 
outros pontos, definiu que a gestão fiscal deveria ter ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público, o que contribuiu também para a 
implementação do Portal das Finanças Online.

A Lei Complementar 131, promulgada em 2009 e que entrou em vigor a partir 
de maio de 2010, ao determinar a disponibilização em tempo real de informações 
pormenorizadas sobre a execução financeira e orçamentária da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2009), consubstanciou 
a necessidade de otimizar as informações disponibilizadas no portal das 
transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sobretudo para 
garantir à sociedade e aos Órgãos de Controle e Fiscalização, dados atualizados 
em larga escala e nível de detalhamento diariamente.

Neste espeque, o advento da Resolução n° 121/2010, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), combinada com a Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de 
Acesso a Informação, solidificou a imperiosa necessidade dos Órgãos Públicos, 
prestarem contas em tempo real à sociedade, fazendo com que o Tribunal de 
Justiça do Maranhão ampliasse ainda mais o detalhamento de suas ações 
(BRASIL, 2010, 2011).

O presente artigo foi organizado de forma a demonstrar a fundamentação da 
publicidade e transparência, a evolução da transparência no Tribunal de Justiça 
do Maranhão, a integração do portal da transparência com os sistemas oficiais 
execução financeira do Estado do Maranhão, a implantação e o aperfeiçoamento 
do portal das finanças on line do Tribunal de Justiça do Maranhão e os resultados 
da pesquisa.
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Como parâmetros para analisar a evolução do portal das finanças online, 
utilizar-se-á pesquisa bibliográfica, centrada nas ferramentas utilizadas nos 
Portais da Transparência dos Tribunais de Justiça da Região Nordeste, bem 
como nas funcionalidades dos sistemas e no tipo e qualidade da informação 
disponível, considerando o nível de detalhamento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A ideia de mecanismos de controle do poder nasce com o desenvolvimento 
do Estado e se fortalece com a forma de governo democrática.

Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, segundo Carbari 
(2004, p. 110)

[...] elegeu a transparência como um de seus pilares, a qual não é 
praticada pela mera disponibilização de informações, mas pela 
disponibilização de informações que possam ser compreendidas 
pelo cidadão mediano. É necessário que exista compatibilidade 
entre a linguagem adotada para informar, com a linguagem usual 
do destinatário da informação, do contrário, torna-se impossível o 
exercício do controle. Essa Lei também obriga a participação popular 
no processo de elaboração dos orçamentos. 

A LRF foi um marco no processo de transparência e responsabilização 
dos atos públicos no Brasil. Campos, Paiva e Gomes (2013) enxergam a Lei 
como um instrumento de accountability que prevê a transparência, entre outras 
regras, na disponibilização das contas públicas, e, em diversos dispositivos a Lei 
determina que as informações apuradas sejam divulgadas em meio eletrônico, 
promovendo a ampliação do acesso dos cidadãos, mediante o acesso à Internet.

A Lei Complementar nº 131/2009, também contribuiu e incentivou o controle 
social e a transparência publica.

Além dos normativos legais, para uma boa relação entre Estado e Sociedade, 
é importante a compreensão de três conceitos básicos: Accountability, 
Transparência e Publicidade.

2.1 Accountability

De origem no sistema anglo- saxão, o conceito de Accountalility perpassa as 
discussões a respeito do controle social, referindo-se ao dever da Administração 
Pública de prestar contas perante a sociedade, bem como ao direito da sociedade 
de controlar a ação do governo (LIRA et al., 2003).

De acordo com O’Donnel (1998), accountability é uma prática presente em 
democracias avançadas, que tem cidadãos mais participantes e mecanismos que 
compelem os detentores de cargos públicos a prestarem contas de seus atos. 
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Logo, o Accountability, representa uma responsabilidade mútua entre 
sociedade e governo, permitindo ao Estado ser um instrumento, uma organização 
para possibilitar o bem-estar dos seus cidadãos. É o modo como sociedade 
e governo podem produzir um verdadeiro Estado de bem-estar social. Os 
gestores públicos devem implementar a prática do exercício permanente da 
accountability e do controle social a fim de melhorar a governança. Para tanto, 
faz-se necessário a utilização de mecanismos que aproximem a sociedade dos 
atos públicos, a exemplo da ferramenta portal da transparência, instrumento 
criado para fornecer a quaisquer interessados informações atualizadas sobre os 
atos praticados pelos gestores públicos.

No Brasil, a palavra accountability é considerada sinônimo de ‘responsabilização’. 
É, pois, o processo de prestação de contas dos atos públicos com a sociedade, 
que neste desiderato exerce o controle social.

Insta mencionar que o accountability não se limita a dar publicidade aos atos do 
governo e ao final do exercício prestar contas em veículos oficiais de comunicação, 
demonstrando que a gestão pública cumpriu todas as determinações legais e 
seus gestores foram honestos na aplicação dos recursos públicos. Tampouco 
restringe-se à troca dos controles formais pela fiscalização direta da sociedade. 
O accountability é a integração de todos os meios de controle – formais e 
informais – aliada a uma superexposição da administração, que passa a exibir 
suas contas não mais uma vez ao ano e em linguagem hermeticamente técnica, 
mas diariamente e por meio de demonstrativos capazes de ampliar cada vez 
mais o número de controladores (OLIVEIRA, 2002). 

2.2 Princípio da transparência

O principio da Transparência consiste no fornecimento de informações pelo 
setor público à sociedade. Surgiu a partir da necessidade da sociedade conhecer 
como foram utilizados os recursos que ela transferiu ao Estado para que este 
gerisse a máquina pública.

Transparência consiste em traduzir ou demonstrar ao cidadão os benefícios e 
resultados produzidos por determinada ação ou atividade governamental.

Assim, esclarece Souza (2009, p. 12):

A transparência nos atos da Administração Pública tem como desígnio 
impedir ações impróprias e eventuais, como o uso indevido dos bens 
públicos, por parte dos governantes e administradores. Alargando o 
acesso dos cidadãos às informações públicas, em todas as esferas, 
a fim da edificação de um país mais democrático, onde todos os 
segmentos da sociedade possam desempenhar com êxito o controle 
social, ajudando na efetivação de uma gestão mais eficaz e eficiente. 
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Alguns autores, como Moraes (1999) interligam o princípio da Transparência 
com o princípio constitucional da eficiência, visto que a expressão transparência 
não é referenciada na Constituição Federal.

A Transparência não deve ser concebida apenas como obrigação formal, mas 
como uma necessidade para dar legitimidade às decisões do administrador. 
Maior do que a publicidade do ato, que se resume à publicação de atos do poder 
público no veículo oficial de imprensa, o princípio da transparência diz respeito 
à abertura e compartilhamento de informações, que torna o público capaz de 
decidir e fazer as escolhas políticas, aumenta a accountability e reduz o âmbito 
da corrupção.

Acompanhando esse pensamento, jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sinaliza neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DIREITO DE 
ACESSO À INFORMAÇÕES. ART. 5o., XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. LEI 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). 
DADOS RELATIVOS A GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVO DO 
GOVERNO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS 
DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PARECER MINISTERIAL 
PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não 
fornecimento dos documentos e informações a respeito dos gastos 
efetuados com cartão corporativo do Governo Federal, com os 
detalhamentos solicitados, constitui ilegal violação ao direito líquido 
e certo do impetrante, de acesso à informação de interesse coletivo, 
assegurando pelo art. 5o., inciso XXXIII da Constituição Federal e 
regulamentado pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 2. 
Inexiste justificativa para manter em sigilo as informações solicitadas, 
pois não se evidencia que a publicidade de tais questões atente 
contra à segurança do Presidente e Vice-Presidente da República 
ou de suas famílias e nem isso restou evidenciado nas informações 
da digna Autoridade. 3. A transparência das ações e das condutas 
governamentais não deve ser apenas um flatus vocis, mas sim um 
comportamento constante e uniforme; de outro lado, a divulgação 
dessas informações seguramente contribui para evitar episódios 
lesivos e prejudicantes; também nessa matéria tem aplicação 
a parêmia consagrada pela secular sabedoria do povo, segundo 
a qual é melhor prevenir, do que remediar. 4. Ordem concedida 
para determinar a prestação das informações, relativas aos gastos 
efetuados com o cartão corporativo do Governo Federal, utilizado 
por Rosemary Nóvoa de Noronha, com as discriminações de tipo, 
data, valor das transações e CNPJ/Razão social dos fornecedores 
(BRASIL, 2014a, não paginado).
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O acesso à informação é de grande importância para a sociedade e está 
insculpido na Constituição Federal em seu art. 5º, XXXIII:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, não paginado).

Assim, a disponibilização de dados à sociedade torna-se mais viável, 
através do portal das finanças Online, o qual se caracteriza como ferramenta 
basilar para um melhor gerenciamento dos atos públicos do Tribunal de 
Justiça do Maranhão. 

O acesso às informações disponibilizadas no portal das finanças online, 
contribuem para mitigação de erros, corrupção praticadas por agentes 
públicos, desvios de finalidade com o erário público e para que os gestores 
externem claramente as intenções e a forma de governar. Assumindo assim 
um compromisso com a sociedade, facilitando o controle social por parte dos 
cidadãos e dos Órgãos de Fiscalização e Controle Externo, uma vez que os 
dados são atualizados de forma automática. 

Vale destacar que o principio da transparência está elencando na Lei 
Complementar n° 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).

Assim, para Pires (2011, p. 61),

A participação social visa a pressionar as instituições a serem 
mais ágeis e transparentes e também a propiciar um suporte de 
legitimidade às decisões de direção. Trata-se de instância política 
da comunidade de usuários de um serviço público.

A transparência aproxima o cidadão de seus agentes públicos, contribui 
para uma análise crítica da administração pública. Neste sentido, o Tribunal 
de Justiça através do portal das finanças online tem orientado para aumentar e 
disponibilizar cada vez mais a transparência de suas despesas com material, 
pessoal, contratos licitatórios, diárias entre outros, buscando assim, uma 
maior aproximação com a sociedade, que ao acessar o site, verifica os gastos 
públicos realizados pelos gestores.

2.3 Princípio da publicidade

A publicidade é tida como o anúncio de início ou fim, de uma ação que 
atende a um preceito de ordem legal, seu objetivo é dar a sociedade uma 
satisfação dos atos praticados pelos seus gestores. Um excelente exemplo 
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é a publicidade dos gastos públicos, onde suas unidades administrativas são 
obrigadas a divulgar suas ações para sociedade, colaborando com o acesso 
à informação e contribuindo para que seus gestores fiquem impedidos de 
ocultar informações, cair em vícios, e assim, respeitar a legalidade.

O princípio da publicidade está expressamente previsto na Constituição 
Federal, em seu artigo 37, caput, e refere-se à publicação oficial dos atos 
administrativos, a fim de que estes produzam efeitos externos (BRASIL, 1988).

Assim, Meirelles (2006, p. 94) leciona que

[...] publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento 
público e início de seus efeitos externos. Daí por que as leis, atos 
e contratos administrativos que produzem consequências jurídicas 
fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem 
validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.

É comum a concepção de publicidade e transparência como lados opostos 
da mesma moeda, porém, há de se ressaltar que, apesar de se completarem, 
possuem naturezas distintas.

A fim de determinar a publicidade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
foi recentemente alterada pela Lei Complementar n.º 131, de 27/05/2009. 
Neste diapasão, o Portal de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão buscou implementar as orientações legais, com vistas a facilitar o 
acesso das informações.

Nas lições de Silva (2000, p. 653):

A publicidade sempre foi tida como um princípio administrativo, 
porque se entende que o Poder Público, por ser público, deve agir 
com a maior transparência possível, a fim de que os administrados 
tenham, a toda hora, conhecimento do que os administradores 
estão fazendo.

Di Pietro (2006, p. 68) ressalta

[...] a importância de assegurar constitucionalmente o direito de 
informação do cidadão, com base no art. 5º, incisos XIV e XXXIII 
da CF/88, não só em face de interesse particular, mas, igualmente 
em face dos interesses coletivos ou gerais, de modo a operar uma 
forma mais eficiente de controle popular da administração pública.

Neste sentido é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
conforme segue:
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL. ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS 
E CONTROLE. ATO COATOR: PORTARIA INTERMINISTERIAL 
233/2012. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO 
RECEBIDO POR OCUPANTE DE CARGO, POSTO, GRADUAÇÃO, 
FUNÇÃO E EMPREGO PÚBLICO. LEGALIDADE. LEI DE ACESSO 
À INFORMAÇÃO. LEI 12.527/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 
À INTIMIDADE NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato 
Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle contra 
ato comissivo da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da 
União, do Ministro de Estado da Fazenda e do Ministro de Estado da 
Defesa, consistente na edição da Portaria Interministerial 233, de 
25/05/2012, a qual “disciplina, no âmbito do Poder Executivo federal, 
o modo de divulgação da remuneração e subsídio recebidos por 
ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, 
incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras 
vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e 
pensões daqueles que estiverem na ativa, conforme disposto no 
inciso VIdo § 3º do art. 7º,do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 
2012” (art. 1º). 2. A Lei de Acesso à Informação constitui importante 
propulsor da cultura da transparência na Administração Pública 
brasileira, intrinsecamente conectado aos ditames da cidadania e da 
moralidade pública, sendo legítima a divulgação dos vencimentos 
dos cargos, empregos e funções públicas, informações de caráter 
estatal, e sobre as quais o acesso da coletividade é garantido 
constitucionalmente (art. 5º, XXXIII, art. 37, § 3º, II e art. 216, § 2º, da 
CF/88). 3. A divulgação individualizada e nominal das remunerações 
dos servidores públicos no Portal da Transparência do Governo 
Federal, em cumprimento às disposição da Portaria Interministerial 
ora impugnada, apresenta-se como meio de concretizar a publicidade 
administrativa, não se contrapondo aos ditames da Lei 12.527/2011, 
que, ao normatizar o acesso a informações, determinou que todos 
os dados estritamente necessários ao controle e fiscalização, pela 
sociedade, dos gastos públicos sejam obrigatoriamente lançados 
nos meios de comunicação. 4. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal 
Federal já assentou que “Não cabe, no caso, falar de intimidade ou 
de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem 
respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; 
ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo 
‘nessa qualidade’ (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física 
ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro 
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que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação 
nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal 
e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço 
residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço 
que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um 
Estado republicano. 3. A prevalência do princípio da publicidade 
administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros 
modos de concretizar a República enquanto forma de governo” 
(SS 3902 AgR-segundo, Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 
30/09/2011). 5. Ademais, o caso não envolve informações cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, 
ressalva prevista no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. 
6. Segurança denegada (BRASIL, 2014b, não paginado).

Por fim, há de se registrar que os adendos à Lei de Responsabilidade Fiscal 
tratam da publicidade e determinam que os dados sejam disponibilizados 
como concebidos, ou seja, sem tratamentos. Essa nova exigência da LRF 
denota avanços em termos de publicidade na execução do orçamento para 
as três esferas de governo.

Assim, não basta às instâncias governamentais apenas darem publicidade 
de seus atos. As informações colocadas à disposição da sociedade devem 
ser acessíveis, compreensíveis e suficientes ao pleno exercício do controle 
social.

Dentre os vários agentes que ajudam no controle social, as organizações 
não governamentais são instituições que fiscalizam e incentivam o cidadão 
a cobrar dos governantes a publicidade dos seus atos. O Tribunal de Justiça 
do Maranhão através do portal das finanças online disponibiliza em seu site, 
praticamente em tempo, todas as suas despesas e gastos públicos, facilitando 
o acesso a informação e o controle por parte da população.

Um excelente exemplo de publicidade é a divulgação no portal das finanças 
do Relatório de Gestão Anual, onde disponibiliza o planejamento, orçamento, 
gastos por natureza de despesas entre outros.

3 EVOLUÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
MARANHÃO

A reforma tecnológica e a globalização dos meios de comunicação 
impulsionaram, nos últimos anos a difusão e a democratização do 
conhecimento, permitindo ao cidadão e as entidades representativas da 
sociedade exercerem o controle social dos atos públicos. Aos Órgãos 
integrantes da administração pública tornou-se necessário disponibilizar 
informações em vários níveis e formatos, seja por iniciativa própria ou por 
força da legislação. A transparência dos atos públicos do Poder Judiciário 
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do Estado do Maranhão tem sido construída, mediante a disponibilização de 
dados, ações e resultados na internet, tendo como corolário a ampliação da 
publicidade dos atos e contratos administrativos, bem como do planejamento 
e execução orçamentários, erigindo-se como relevantes instrumentos de 
controle popular. 

Trata-se de um processo de construção de uma “cultura” administrativa 
consubstanciada na maximização da transparência, a qual teve como esteio 
a criação do CNJ e o crescente anseio social pela ética e probidade no trato 
da coisa pública. 

Inicialmente, destaca-se a criação, em janeiro de 2006, de um link no sítio 
do Tribunal de Justiça denominado “TRIBUNAL EM NÚMEROS”, no qual 
foram disponibilizados, os dados da execução orçamentária e financeira, 
assim como da folha de pagamento, seguindo-se à publicação mensal dos 
dados concernentes a licitações e contratos. 

No ano de 2007, foi ampliado o acesso às informações publicadas na 
internet com a divulgação de demonstrativos mensais de realização de receita 
e despesa, a proposta orçamentária do judiciário maranhense e a prestação 
de contas anual, consolidando os dados financeiros do Tribunal de Justiça. 

Em 2009, ocorreu a mudança de nomenclatura do sítio e uma evolução 
nos dados disponibilizados no então “PORTAL DAS FINANÇAS”, o qual daria 
publicidade a dados de planejamento e execução orçamentários, e licitação e 
contratos, com atualização apenas diária, haja vista as limitações do Sistema 
Integrado de Administração Financeira (SIAFEM), sistema utilizado por todos 
os Órgãos do Estado do Maranhão para execução orçamentária e financeira.

Além da mudança de nomenclatura, o portal das finanças destacou-se pela 
facilidade no acesso às informações e ao detalhamento de informações, tais 
quais: 

a) Informações do orçamento 
- Ações, naturezas de despesa, fontes de recursos e saldos 
- Resumo, segundo grupos, naturezas e itens de despesa 
- Resumo do orçamento, segundo fontes de recursos 
- Resumo mensal da execução orçamentária e financeira 

b) Informações de empenhos e pagamentos 
- Notas de Empenho e valores realizados 
- Ordens Bancárias e valores realizados 
- Empenhos e pagamentos segundo credores 
- Restos a Pagar e valores realizados 

c) Informações de contratos vigentes 
- Resumo dos Contratos Celebrados Vigentes 
- Informações Detalhadas de Contratos Vigentes 
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d) Informações de contratos encerrados 
- Resumo dos Contratos Celebrados Encerrados 
- Informações Detalhadas de Contratos Encerrados 

Considerando que no ano de 2009, a ideia de transparência não era tão 
difundida como nos dias atuais, suas funcionalidades representaram um 
grande avanço em sede de publicidade de atos no Estado do Maranhão. 

Contudo, a edição da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 
– que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2001), passou a exigir a disponibilização, em tempo real, 
mediante a utilização de meios eletrônicos, de dados detalhados acerca da 
execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração 
Pública, o que impulsionou a criação do “PORTAL DAS FINANÇAS ONLINE”. 

A partir da publicação da Resolução nº 102 do CNJ, de 15 de dezembro 
de 2009, que regulamentou a publicação de informações relativas à gestão 
orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e às respectivas estruturas 
remuneratórias dos tribunais e conselhos em seus sítios da rede mundial 
de computadores, o Tribunal de Justiça do Maranhão oportunizou, ainda 
mais, o acesso da população aos dados gerenciais, disponibilizando o link 
“TRANSPARÊNCIA”, mais amplo que o anterior (Portal das Finanças Online), 
por alcançar dados referentes à gestão de pessoal (BRASIL, 2009a).

A partir de então, as seguintes informações foram liberadas ao pleno 
conhecimento e monitoramento da sociedade, em conformidade com a 
Resolução nº 102/2009 do CNJ, que regulamenta a publicação de informações 
alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e 
respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos (BRASIL, 
2009a):

Anexos integrantes da Resolução CNJ 102/2009:
a) Gestão Orçamentária Financeira 
b) Programação Orçamentária 
c) Estrutura Remuneratória 
- Cargos Efetivos 
- Cargos em Comissão e Funções de Confiança 
- Membros da Magistratura 
d) Quantitativo de Cargos Efetivos 
- Cargos Efetivos 
- Cargos em Comissão e Funções de Confiança 
- Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções 

de Confiança 
- Situação Funcional dos Servidores Ativos 
e) Membros e Agentes Públicos 
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- Magistrados 
- Cargos Efetivos 
- Cargos sem Vínculo Efetivo 
f) Empregados de Empresas Contratadas em Exercício nos Órgãos 
g) Servidores e/ou Empregados não Integrantes do Quadro Próprio em 

Exercício no Órgão sem Exercício de Cargo em Comissão ou Função de 
Confiança, Exceto os Constantes do Anexo VI 

h) Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal 
Ademais, o portal da transparência do TJ-MA, passou a disponibilizar 

acesso à execução orçamentária-financeira, bem como aos empenhos e 
autorizações de pagamento em formato eletrônico diariamente. Essa emissão 
e assinatura eletrônica permitiu agilizar o trâmite de empenhos e pagamentos, 
com possibilidade de assinar documentos em lote e divulgar na internet os 
documentos em tempo real. 

Essa evolução não atende apenas a uma exigência legal, mas a um 
constante propósito de atender o desejo social por transparência e probidade 
dos agentes públicos, que é parte da transformação que se está presenciando 
no trato com a coisa pública. 

A transparência configura-se como uma evolução irreversível, insculpida 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e normatizada pelo CNJ, possui 
o condão de fomentar as boas práticas dos gestores públicos, com o fito de 
preservar o erário público e a sociedade, de atos ilegais.

4 INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS

O portal da transparência do TJ-MA têm como alicerce as informações 
advindas dos sistemas oficiais dos órgãos públicos do Estado do Maranhão, 
a saber:

a) Sistema Informatizado de Planejamento e Orçamento (SIPLAN);
b) Sistema Informatizado de Administração Financeira de Estados e 

Municípios (SIAFEM);
c) Sistema Informatizado de Administração de Contratos e Serviços 

(SIAGEM);
d) Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento (SRH);
e) Sistema de Controle Orçamentário do TJ-MA (SCO).
Os sistemas SIPLAN, SIAFEM E SIAGEM, foram desenvolvidos pelo 

suporte técnico do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 
e funcionamento em plataforma (mainframe), estando implantados também 
em outros Estados da Federação. Essas implantações foram realizadas após 
o surgimento do bem-sucedido Sistema Informatizado de Administração 
Financeira - SIAF do Governo Federal. 

O portal das finanças online é integrado ao Sistema de Controle 
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Orçamentário do TJ-MA (SCO), que por sua vez, recebe as informações dos 
sistemas SIPLAN, SIAFEM e SIAGEM.

5 IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PORTAL DAS FINANÇAS 
ONLINE

É cediço que entre os agentes fiscalizadores dos atos governamentais, 
atualmente, é o cidadão que melhor desempenhar estas funções. A tecnologia 
promoveu uma supervalorização do controle social, imbuídos das funções 
de agentes fiscalizadores de atividades orçamentária/financeira/contábil e 
patrimonial, bem como a imperiosa necessidade de evolução nos sistemas de 
transparência dos entes públicos. Assim, conforme mencionado anteriormente 
o projeto embrionário da transparência do TJ-MA, deu-se em janeiro de 2006 
– com a criação do sítio do Tribunal de Justiça denominado “TRIBUNAL 
EM NÚMEROS”, no qual foram disponibilizados, os dados da execução 
orçamentária e financeira e da folha de pessoal mensalmente. Em que pese 
esta iniciativa tenha sido bem vista numa época em que pouco se falava de 
transparência, o portal carecia de precisão de dados, de mais informações e 
de atualizações mais constantes, haja vista a atualização mensal do portal, 
impossibilitar o reflexo atual da execução orçamentária-financeira do Órgão. 

Num segundo momento, com o avanço da informatização, o primeiro 
passo dado foi a disponibilização do orçamento e o acompanhamento da 
sua execução. Isso foi possível com a implantação do Sistema de Controle 
Orçamentário (SCO), que propiciou o controle do pré-empenho e emissão de 
relatórios gerenciais. 

O ano de 2009 pode ser considerado o divisor de águas na transparência 
do TJ-MA, com o advento do portal das finanças online do TJ-MA , o qual 
destacava-se pelo vasto conteúdo, servindo como uma importante ferramenta 
de divulgação dos gastos públicos.

O orçamento de todas as Unidades Gestoras (UG) do Poder Judiciário está 
disponível no Portal das Finanças, a saber, UG 040101-TJ, 040901-Fundo 
Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário (FERJ), 040902- 
Fundo Especial da Magistratura (FESMAM); 040903- Fundo de Registro 
Civil (FERC), 040904- Fundo de Segurança dos Magistrados (FUNSEC). Os 
números estão disponíveis por exercício financeiro e possibilita a consulta 
dos últimos 12 (doze) anos, 2004 a 2016. No portal, estão disponíveis 
informações relativas à execução orçamentário-financeira, contratos, 
orçamento participativo, precatórios, veículos oficiais, atas de registro de 
preço, contracheque de servidores e magistrados e demais publicações.

Ato contínuo, a implantação do portal do servidor, do sistema de controle de 
contratos, sistema de gerenciamento de diárias, sistema de gerenciamento de 
adiantamentos, dentre outros, agregaram valor ao portal das finanças online, 
otimizando, desta forma, a transparência total alcançada pelo Judiciário 
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Maranhense. 
Atualmente, duas vezes ao dia, em horários programados, o sistema SCO 

importa, “trata” e “carrega” dados do SIAFEM. O carregamento da rotina 
fttp, possibilita a atualização imediata da execução orçamentário-financeira 
no portal das finanças, refletindo diariamente, com exatidão a real situação 
financeira do Poder Judiciário.

Impende mencionar, que o TJ-MA, foi o primeiro Órgão do Maranhão a 
conseguir importar dados dos sistemas oficiais do Estado, possibilitando 
assim, o aperfeiçoamento do portal da transparência. Em seguida, o Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, o Ministério Público do Estado do 
Maranhão e algumas secretarias vinculadas ao Poder Executivo Estadual, 
aderiram também à plataforma de transparência do TJ-MA.

Dentre as melhorias constatadas no portal das finanças do TJ-MA, duas 
ferramentas são preponderantemente importantes, por serem exclusivas do 
judiciário maranhense, por atingir o ápice da transparência e por acarretarem 
em redução de custos e celeridade processual, desburocratizando os processos 
administrativos que envolvam recursos públicos, a nota de empenho online e 
o relatório de ordens bancárias online.

O sistema SCO possui um módulo que possibilita assinar eletronicamente 
os empenhos e ordens bancárias lançados no SIAFEM. Após o carregamento 
dos dados é possível emitir os documentos contábeis em formato PDF, que 
servem de base para gerar os arquivos assinados, os quais ficam disponíveis, 
automaticamente, para download no portal da transparência. 

Um detalhe salutar deste módulo é a segurança das informações disponíveis 
à comunidade, servidores, fornecedores, prestadores de serviços e Órgãos 
de Fiscalização, no instante em que a assinatura dos empenhos e ordens 
bancárias ocorre mediante assinatura eletrônica, advinda de certificação 
digital.

Comparando o portal da transparência do TJ-MA aos demais Tribunais de 
Justiça dos Estados do Nordeste, por exemplo, percebe-se claramente que 
o TJ-MA é o único a fornecer à sociedade e interessados a nota de empenho 
e ordem bancária digital, com possibilidade de aferição da assinatura dos 
signatários no próprio portal. 

Tal funcionalidade, além de proporcionar aos fornecedores e prestadores 
de serviços do TJ-MA, celeridade e segurança das informações, permite à 
sociedade e aos Órgãos de Fiscalização, melhor executarem suas funções de 
controle social e fiscal dos recursos públicos.

Ilustrando a situação, é possível, através da ferramenta nota de empenho 
online, identificar o credor do empenho, valor, serviços a serem prestados ou 
materiais a serem fornecidos. Também é possível verificar a quantidade de 
diárias pagas a um servidor ou magistrado ao longo do ano, bem como o valor 
pago e o local de deslocamento.

Trata-se de um nível de detalhamento minucioso, não percebido nos demais 
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Tribunais de Justiça da região Nordeste, uma vez que o documento “empenho 
online”, não é uma cópia, mas sim o documento contábil original, extraído do 
sistema oficial do Estado – SIAFEM/SIAGEM – de forma digital e assinado 
eletronicamente. Logo, é um documento oficial. 

Destaca-se ainda a facilidade das consultas, oriundas das ferramentas de 
busca, disponíveis no sistema. A partir de 2010, para ter acesso aos empenhos 
emitidos pelo TJ-MA, bastava preencher o campo Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) ou Nome do Favorecido, no link “Empenhos e Pagamentos 
Segundo Favorecidos”. Esta ferramenta apesar de não ser exclusiva do TJ-
MA, ao comparar com os Tribunais de Justiça de outros Estados do Nordeste, 
observa-se que merece destaque pelo filtro e refinamento da busca, no instante 
em que a maioria dos Tribunais opta por não disponibilizar as informações, 
ou disponibilizá-las sem a possibilidade filtros de busca, dificultando assim 
o acesso claro, preciso e imediato às informações. Assim, o portal cumpre a 
determinação legal, mas deixa de cumprir com êxito sua função social, vez que 
a sociedade não encontra simplicidade na colheita dos dados, inviabilizando 
assim o controle social.

No intuito de sempre otimizar a prestação jurisdicional e cientes da 
necessidade da continuidade dos serviços públicos, a atual gestão do TJ-MA, 
eleita para o biênio 2016/2017, vem aprimorando ainda mais as facilidades no 
acesso às informações acerca da execução orçamentária-financeira, como 
forma de prestar contas do erário público. Para tanto, em 2016, desenvolveu-
se outra ferramenta de consulta de empenhos realizados, a qual se somou 
às ferramentas já existentes. Trata-se da consulta geral de credores. Tal 
ferramenta possibilita que a sociedade tenha acesso às notas de empenhos 
emitidas pelo TJ-MA, ainda que não disponham do CNPJ/Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) ou nome do beneficiário. Ao clicar no link “Nota de Empenho 
e Valores Realizados”, o cidadão passa a ter acesso irrestrito a todos os 
credores de empenhos emitidos pelo TJ-MA.

Na figura 1 tem-se a visualização de uma nota de empenho assinada 
eletronicamente com certificação digital. O arquivo assinado tem formato PDF. 

Figura 1: Nota de Empenho online

Fonte: TJ-MA, 2016
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Todos os empenhos emitidos e assinados podem ser acessados pelo Portal 
das Finanças. Os dados de cada empenho podem ser consultados assim 
como pode ser baixado ou acessado o próprio documento empenho com 
assinatura eletrônica e certificação digital. A implantação deste serviço eliminou 
a necessidade de emissão e assinatura de empenhos em papel. 

Outra etapa da execução financeira prevista no artigo 64, da Lei n° 4.320/64 
e retratada fidedignamente no portal da transparência do TJ-MA, são as ordens 
bancárias online, que compõem as relações de pagamento externas (REs). 
Assim como os empenhos, as relações externas de ordens bancárias online são 
assinadas eletronicamente e refletem o próprio documento contábil, pois por 
conter assinatura digital, possui fé pública e goza de garantia de pagamento. 
As REs são assinadas a partir dos arquivos em formato PDF e, assim como 
os empenhos, são disponibilizadas em tempo real para acesso via Portal da 
Transparência. 

A ferramenta relação de ordens bancárias online caracteriza-se por ser 
uma inovação dentre os Tribunais da região Nordeste, pois ao refletir o próprio 
documento contábil, passar a conter nível de detalhamento superior aos demais 
Tribunais, ao fornecer o nome do credor, valor e data de pagamento, agência e 
conta corrente do Órgão executor do pagamento e do beneficiário do pagamento, 
além dos ordenadores de despesa signatários da relação. 

Impende mencionar que, embora poucos Tribunais de Justiça possuam 
este nível de detalhamento em seus portais de transparência, é notória uma 
possibilidade de melhoria neste quesito. Faz-se necessário, além de disponibilizar 
as REs, disponibilizar a própria ordem bancária (OB), documento contábil que 
contem dados relevantes para a otimização da transparência, tais quais, número 
do processo administrativo, número da nota fiscal/fatura paga.

O relatório que contém as ordens bancárias autorizadas para pagamento 
está exemplificado ao lado. O documento é emitido em formato PDF e, após a 
assinatura eletrônica, é publicado imediatamente no Portal das Finanças para 
livre consulta (figura 2).

Figura 2: Relação de Ordens Bancária online

Fonte: TJ-MA, 2016
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Outra ferramenta importante do portal das finanças on line é o detalhamento 
da execução financeira do TJ-MA e a possibilidade de consultas segundo os 
grupos de despesas. Nesta consulta, o visitante do Portal pode comparar 
os investimentos orçados e executados em despesas de pessoal, custeio e 
despesas de capital.

Esta ferramenta permite à sociedade e aos Órgãos de Fiscalização verificar 
a correta destinação dos recursos públicos, impedindo, ou pelo menos 
dificultando o desvio de recursos públicos entre os grupos de despesas por 
parte do gestor público.

O Portal exibe ainda o resumo dos contratos celebrados pelo TJ-MA assim 
como o arquivo digitalizado de cada avença e seus aditivos. Os contratos 
estão organizados em dois tipos de relação: contratos vigentes e contratos 
encerrados.

Em sede de controle social esta ferramenta é de suma importância para 
fiscalização dos atos públicos, pois traz em seu bojo, todas as informações 
contratuais. Logo, o cidadão tem à sua disposição o arquivo digital do contrato 
que subsidia a nota de empenho e a ordem bancária, ou seja, os documentos 
necessários para fiscalização dos gastos públicos. 

O portal das finanças online disponibiliza ainda, consulta de precatórios 
pagos, em cumprimento à Resolução n° 115 do Conselho Nacional de Justiça, 
que dispõe acerca da Gestão de Precatório do âmbito do Poder Judiciário. 
Nesta ferramenta, o interessado pode consultar a listagem de credores de 
precatórios de vários exercícios financeiros, bem como os valores realizados 
(BRASIL, 2010b).

A ferramenta “precatórios”, todavia, não goza da mesma facilidade de 
acesso à informação que as demais ferramentas, isto porque, embora traga 
ao domínio público a listagem de precatórios por competência financeira, 
não é suficientemente preciso em relação aos credores que efetivamente 
receberam os valores, também não disponibiliza os valores recebidos 
individualmente por credor (uma vez que publica apenas o valor geral pago a 
cada grupo de beneficiários) e a data do recebimento, impossibilitando assim 
que o interessado visualize precisamente quem recebeu recurso público 
decorrente de pagamento de precatórios e o montante recebido. Tal situação, 
ilustra a dicotomia atendimento à legislação x anseio social, no instante em 
que a legislação pertinente à matéria está sendo cumprida (Constituição 
Federal, Lei n° 12.527/2011, Resoluções 102 e 115, do CNJ), todavia, dificulta 
o controle social pelo cidadão, vez que não disponibiliza informações claras 
e precisas sobre a matéria.

Com o fito de aperfeiçoar esta ferramenta, o TJ-MA deveria utilizar a 
mesma metodologia aplicada ao demonstrativo de despesa, informando o 
valor individualmente recebido por credor, data de pagamento, com a emissão 
da nota de empenho e relação de ordem bancária, se houver.

O detalhamento do portal das finanças online esmiúça ainda a quantidade 
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de veículos utilizados pelo Poder Judiciário Estadual, em cumprimento 
à Resolução n° 83, do CNJ, classificando-os como veículos de serviço, 
institucional e de representação, inclusive informando o número da placa, 
tipo de frota (se é próprio ou locado), modelo e ano de fabricação do veículo, 
fabricante, cor e o usuário. Ao comparar esta ferramenta com os Tribunais de 
Justiça da região Nordeste, verificou-se que o Tribunal de Justiça do Piauí, e 
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a utilizam, com o mesmo nível 
de detalhamento e igual facilidade de busca.

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na elaboração deste artigo optou-se pela pesquisa bibliográfica, ancorada 
nos estudos e pesquisas alusivas à gestão nas organizações públicas, em 
consonância com as normas de direito administrativo, financeiro e economia 
pública. 

Inicialmente foi realizado um criterioso levantamento de fontes, identificando 
os elementos de caráter primário e secundário com vistas à melhoria das 
funcionalidades do portal das finanças online do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão, a fim de atender não somente à legislação pátria, mas, 
sobretudo ao anseio social.

Após esse levantamento inicial, prosseguiu-se a revisão bibliográfica, 
abrangendo livros, artigos e periódicos. Recorreu-se ainda, sob criteriosa 
seleção, a materiais disponíveis nos meios eletrônicos como jornais, revistas, 
blogs e sites da internet.

Em seguida, utilizou-se a pesquisa documental e análise de conteúdo 
para poder fazer uma análise crítica comparativa entre as funcionalidades 
dos portais da transparência dos Tribunais de Justiça Estaduais da Região 
Nordeste, avaliando clareza, detalhamento, facilidade, conteúdo e tempo das 
informações disponibilizadas. 

Quanto à análise de dados, optou-se pela pesquisa qualitativa, em nível 
descritivo analítico, de modo a proporcionar reflexões acerca da relevância 
do portal da transparência do Tribunal de Justiça Do Estado do Maranhão, 
notadamente o portal das finanças online, enquanto instrumento de cidadania 
e controle social dos recursos públicos.

7 RESULTADOS DE PESQUISA

Diante de tais considerações, o quadro 1 demonstra que o portal das finanças 
online, destaca-se em relação aos demais Tribunais de Justiça Estaduais da 
Região Nordeste, em termos de conteúdo, informações disponibilizadas e 
cumprimento à Constituição Federal de 1988, às Resoluções do CNJ e o disposto 
na Lei n° 12.527/2011.
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Quadro 1: Comparativo do portal das finanças dos tribunais de justiça dos 
estados da região nordeste

DEMONSTRATIVO TJ
MA

TJ
CE*

TJ
PI

TJ
RN

TJ
PB

TJ
PE

TJ
AL

TJ
SE

TJ
BA

ORÇAMENTO X X X X X X X X
FINANÇAS X X X X X X X X

CONTRATOS X X X X X
ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO X

TERMOS 
ADMINISTRATIVOS X

PRECATÓRIOS X X X X
VEÍCULOS X X X X X

ARP X X X X
RES 102 CNJ X X X X X X

EMPENHO ONLINE X
RELATORIO DE OB 

ONLINE X

* Não foi possível identificar o portal das finanças do Tribunal de Justiça do Ceará.
Fonte: Baseado em dados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará (2016), Piauí 

(2016), Rio Grande do Norte (2016), Paraíba (2016), Pernambuco (2016), Alagoas (2016) e 
Bahia (2016)

O gráfico 1 retrata o percentual de assuntos abordados nos portais da 
transparência dos Tribunais de Justiça da Região Nordeste. As informações 
atinentes à execução orçamentária e financeira dos Órgãos estão presentes em 
todos os portais pesquisados, à exceção do Tribunal de Justiça do Ceará, no 
qual não foi identificado. Por outro lado, verifica-se que as informações relativas 
a orçamento participativo, termos administrativos e disponibilização de nota de 
empenho online, são exclusivas do TJ-MA.

Gráfico 1: Percentual do(s) assunto(s) explorado(s) em cada Portal da 
Transparência dos Tribunais de Justiça da Região Nordeste
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* Não foi possível identificar o portal das finanças do Tribunal de Justiça do Ceará.
Fonte: Baseado em dados dos Tribunais de Justiça do Estados do Ceará (2016), Piauí 

(2016), Rio Grande do Norte (2016), Paraíba (2016), Pernambuco (2016), Alagoas (2016) e 
Bahia (2016)

O portal da transparência do TJ-MA é o sítio que possui maior abordagem 
de informações, em relação aos Tribunais da Região Nordeste. Ao todo, o TJ-
MA disponibiliza 11 (onze) opções de consulta em seu portal da transparência, 
permitindo à sociedade e aos Órgãos de Controle e Fiscalização, maior quantidade 
de dados e nível de detalhamento nas consultas. Considerando que o binômio 
quantidade – qualidade de informações, é de suma importância para o controle 
social dos gastos públicos, por permitir extração de dados fidedignos, constatou-
se a eficácia do portal da transparência do TJ-MA neste quesito (gráfico 2).

Gráfico 2: Assunto(s) apresentado(s) em cada Portal da Transparência dos 
Tribunais de Justiça da Região Nordeste
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* Não foi possível identificar o portal das finanças do Tribunal de Justiça do Ceará.
Fonte: Baseado em dados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará (2016), Piauí 

(2016), Rio Grande do Norte (2016), Paraíba (2016), Pernambuco (2016), Alagoas (2016) e 
Bahia (2016)

As ferramentas mais utilizadas nos portais da transparência dos Tribunais de 
Justiça dos Estados da Região Nordeste, são relativas a orçamento e finanças, 
bem como referentes ao quadro de pessoal e estrutura remuneratória do Órgão, 
em cumprimento à Resolução n° 102 do CNJ. Todavia, as informações alusivas 
à parte administrativa dos Tribunais, tais quais, contratos, veículos e termos 
administrativos, ainda precisam ser mais explorados, com o fito de subsidiar 
informação completa ao usuário, tanto da execução financeira, quanto da 
execução contratual (gráfico 3).
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Gráfico 3: Quantidade de ferramentas disponibilizadas por Portal da 
Transparência dos TJs da Região Nordeste
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* Não foi possível identificar o portal das finanças do Tribunal de Justiça do Ceará.
Fonte: Baseado em dados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará (2016), Piauí 

(2016), Rio Grande do Norte (2016), Paraíba (2016), Pernambuco (2016), Alagoas (2016) e 
Bahia (2016)

Conforme demonstrado no quadro comparativo, o portal das finanças 
online do TJ-MA possui um leque bem variado de informações, principalmente 
quando comparado aos demais portais judiciários em nível de Nordeste. 
Desta feita, a sociedade e os Órgãos de Fiscalização tem à disposição uma 
importante ferramenta para o exercício da cidadania, o exercício do controle 
social.

O controle social é um direito do cidadão que deve ser preservado, para 
tanto, quanto mais céleres, fidedignas e simples forem as informações 
disponibilizadas pelos Órgãos Públicos, mais o cidadão terá o seu direito 
resguardado.

Comparando as informações fornecidas pelo portal das finanças online do 
TJ-MA, nível de detalhamento, funcionalidades, facilidade de acesso, com 
os demais Tribunais de Justiça do Nordeste, conclui-se que o Judiciário 
Maranhense, não prima apenas pelo cumprimento da legislação, mas, 
sobretudo, prima pela efetiva prestação de contas com a sociedade, uma vez 
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que as informações disponibilizadas são de fácil acesso, com ferramentas de 
buscas que possibilitam a redução no tempo da pesquisa. 

As ferramentas que mais merecem destaque no portal do TJ-MA, são o 
orçamento participativo, os termos administrativos e os empenhos e ordens 
bancárias online, por serem exclusivas do Maranhão, conforme se verifica no 
quadro comparativo.

Por outro lado, existe a premente necessidade de melhorias em alguns 
pontos. Ao examinar o portal e suas funcionalidades, observou-se que as 
informações são atualizadas diariamente, às 13 horas e às 19 horas, contudo, 
a exigência legal e o interesse social são de atualização em tempo real, ou seja, 
imediata. O intervalo entre os horários de atualização possibilita ocultação 
de informações, induzindo a erro o cidadão ou os órgãos de controle que 
consultam a informação. A título de ilustração, um pagamento realizado a um 
credor no período matutino, ocorrido entre as 8:00 e 12:30 horas, são pode 
ser visualizado pelo interessado depois das 13 horas, quando há atualização 
de rotina do sistema e o gestor realiza a assinatura eletrônica do documento. 
Desta feita, caso a consulta em questão ocorra antes das 13 horas, o 
interessado não conseguirá visualizar a informação, ainda que o pagamento 
efetivamente tenha sido realizado, o que o induz a erro.

Com o fito de satisfazer a legislação pátria e o anseio social, o portal deve 
ser ajustado para fornecer informações no momento em que elas efetivamente 
ocorrem.

Outra ferramenta que necessita de melhoria, conforme exposto na 
seção “implantação e aperfeiçoamento do portal das finanças online” é a 
disponibilização do documento contábil ordem bancária. Atualmente, o portal 
permite apenas a visualização da relação (RE) contendo todas as ordens 
bancárias emitidas no dia, todavia, deixa de exibir o próprio documento. 
Como sugestão de melhoria, a exibição do documento ordem bancária online 
em similaridade à exibição do documento nota de empenho online, seria 
de grande relevância para o próprio portal, para os órgãos de controle e, 
sobretudo para a sociedade, que terão à disposição não apenas uma cópia 
de documento, mas sim o próprio documento contábil.

Considerando que, nem sempre o cidadão possui o conhecimento técnico 
necessário e tempo disponível para exercer o seu papel de “papel de fiscal 
da administração pública”, é imperioso que a evolução tecnológica propicie 
a facilidade na obtenção das informações. Neste quesito, em que pese às 
falhas/dificuldades/necessidades de melhorias, apontadas anteriormente em 
algumas ferramentas, o portal das finanças online atende satisfatoriamente 
seu objetivo legal - estar em consonância com a Constituição Federal, Lei de 
Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal e Resoluções do CNJ – 
e seu objetivo social - ser instrumento de controle dos atos públicos. 

Ademais, a ampla utilização do Portal das Finanças, no passar dos anos, 
tem, num plano mais voltado à eficiência da gestão pública, contribuído 
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de forma significativa na diminuição dos custos da Justiça, seja em razão 
da diminuição de gastos em despesas correntes ou da menor alocação 
de pessoas em atividades meio da TJ-MA. Dentre as principais mudanças 
percebidas têm-se as seguintes:

a) Eliminação da impressão de empenhos e ordens bancárias de 
pagamento, que atualmente são assinadas eletronicamente. Estima-se que 
a economia de papel gire em torno de 30 mil folhas anualmente, assim como 
houve economia nos outros custos de impressão destes documentos;

b) Eliminação do envio via correio do empenho assinado para fornecedores 
com sede em outra cidade, o que gerou economia na fatura mensal dos 
serviços;

c) Diminuição do tempo necessário para finalização de processos de 
contratação e pagamentos, devido à facilidade de acesso aos documentos 
eletrônicos – desburocratização de procedimentos;

d) Disponibilidade de cópia digitalizada dos contratos celebrados, 
poupando assim gastos com fotocopiadoras;

e) Disponibilização de informações orçamentárias precisas que dão maior 
agilidade no trâmite dos processos administrativos;

f) Redução dos custos com telefonia, já que fornecedores e servidores 
possuem a informação na internet praticamente em tempo real, sem a 
necessidade de contato telefônico;

g) Diminuição do tempo de trabalho dedicado para prestar informações 
sobre as contas do TJ-MA, pois informações de todo tipo (orçamentária, 
financeira, patrimonial pessoal, etc.) estão disponíveis na internet;

h) Disponibilização de relatórios gerenciais dinâmicos que possibilitam 
tomadas de decisões mais ágeis;

i) Controle minucioso das despesas públicas que proporciona maior 
eficácia e eficiência na execução orçamentária (a execução da despesa nos 
últimos anos atingiu índices superiores a 95%).

j) Segurança das informações, no instante em que a assinatura eletrônica 
ocorre mediante certificação digital.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo investigou a implementação e evolução do portal 
da transparência do Tribunal de Justiça do Maranhão, sua adequação à 
Constituição Federal de 1988, à Lei de Acesso à Informação n° 12.527/2011 
e Resoluções do CNJ, bem como sua função enquanto ferramenta de 
controle social dos gastos públicos. O portal da transparência constitui 
elemento essencial ao exercício da cidadania, pois dele advém o direito da 
sociedade exercer o controle social sobre os gastos públicos, bem como de 
acompanhar, opinar e questionar os atos administrativos. Neste esteio, o 
portal da transparência surge como ferramenta eficaz da gestão pública atual, 
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capaz de impedir a malversação ou desvio do erário público, no instante em 
que possibilita à sociedade e aos Órgãos de Controle e Fiscalização, verificar 
a destinação dos recursos.

A pesquisa concluiu que o controle social, entendido como a fiscalização 
e o acompanhamento que a própria sociedade realiza na gestão dos gastos 
públicos, constitui elemento básico da cidadania. Para tanto, é dever da 
administração pública, possibilitar à sociedade e aos órgãos de controle e 
fiscalização, o acesso aos atos de gestão. Esta prestação de contas deve 
ser realizada de forma clara, fácil e precisa, propiciando aos interessados 
qualidade e imediatidade nas informações. 

Assim, não é mais aceitável que os entes governamentais apenas deem 
publicidade de seus atos. As informações colocadas à disposição da sociedade 
devem ser acessíveis, compreensíveis e suficientes ao pleno exercício do 
controle social. Neste espeque o portal de finanças online do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão exerce papel de suma importância, enquanto 
ferramenta de controle social da utilização de recursos públicos pelo judiciário 
maranhense, no instante em que disponibiliza em seu sítio uma quantidade 
vasta de informações, primando pela segurança, clareza e qualidade das 
mesmas, inclusive por vezes, realizando inovações com a disponibilização 
de ferramentas que auxiliam o controle social, a exemplo do que ocorre 
com as ferramentas “nota de empenho online” e “ordem bancária online”, as 
quais não configuram cópia, mas sim o próprio documento contábil original 
assinado eletronicamente. O Tribunal de Justiça do Maranhão é pioneiro nesta 
funcionalidade entre os Tribunais de Justiça da região Nordeste, o que denota 
a vontade do gestor público em tornar prático, acessível e mais transparente 
e fidedigno possível as informações.

Além de atender ao anseio social, o portal das finanças online do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão cumpre a legislação pátria que trata 
da matéria transparência, disponibilizando até ferramentas com grau de 
facilidade e detalhamento maior do que solicitado pelas normas, em que pese 
à identificação de certas deficiências apontadas neste estudo, as quais que 
comprometem a divulgação dos dados no portal.

Tais deficiências ou limitações não são exclusivas do portal do judiciário 
maranhense, é afeta também aos demais Tribunais de Justiça da região 
Nordeste, em escala maior ou menor. Constatado pois, que o portal das finanças 
online é instrumento de controle social, entendeu-se que se faz necessário 
uma maior divulgação desta ferramenta para a sociedade maranhense, a fim 
de que tenham ciência que o Poder Judiciário do Maranhão, possui um portal 
que efetivamente permite o acompanhamento da gestão e que seguramente 
figura entre os melhores da região Nordeste, face as suas funcionalidades e 
detalhamento de dados.

A nível de Nordeste constatou-se certa dificuldade em acessar os portais 
da transparência do Poder Judiciário, sobretudo o portal da transparência 
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do TJ-CE, no qual o próprio sítio não foi encontrado. Em relação aos demais 
Estados, verificou-se que embora disponibilizem as informações, estas não 
são completas e algumas não gozam de objetividade, clareza e precisão, 
bem como as ferramentas de busca são limitadas. Estas limitações podem 
ser perfeitamente sanadas, desde que os gestores públicos estejam 
imbuídos no papel de prestação de contas à sociedade, para tanto, faz-se 
necessário otimização dos sítios que apresentaram dificuldades no acesso e 
disponibilização de dados incompletos. 

Conclui-se, que a implementação e evolução do portal das finanças online, 
atendem à legislação pátria e suas funcionalidades ao anseio social, bem como, 
que o avanço tecnológico demanda constantes e frequentes atualizações 
do portal, com vistas a propiciar sempre ao interessado, informações com 
qualidade e precisão.
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INTERVENÇÃO BREVE: DESAFIOS 
DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO, 
JUNTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS, 

NO ÂMBITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL DE SÃO LUÍS - MA

Ana Izaura de Medeiros Regalado Régis Cordeiro
Jayro Lins Cordeiro Júnior 

Lindalva de Nazaré Botão Harache

RESUMO

O desenvolvimento eficaz da Intervenção Breve com os usuários de drogas 
vem se tornando um grande desafio para o Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, em especial para o 3º Juizado Especial Criminal, sobretudo quanto 
à gestão relacionada à estrutura física e aos recursos humanos para ele 
disponibilizados. Esse fato se dá pela propagação imensurável do consumo de 
drogas no Município de São Luis, principalmente na área de abrangência deste 
Juizado, cuja constatação a verificar pela coleta de dados, por meio de pesquisa 
bibliográfica, documental e de pesquisa de campo executável por intermédio de 
visitas in loco, conversação com a equipe psicossocial e uso de questionários 
respondidos por aqueles que fazem jus à utilização desta técnica. De posse dessa 
coletânea de informações temos recursos suficientes e capazes de demonstrar 
a sustentabilidade do trabalho desenvolvido, bem como a forma adequada de 
gestão dirigida pelo Poder Judiciário ao 3º Juizado Especial Criminal, na certeza 
de que encontraremos caminhos e soluções para a exequibilidade de um 
programa que visa uma melhoria e um desenvolvimento eficaz da Intervenção 
Breve junto aos usuários de drogas.

Palavras-Chave: Gestão Pública; Intervenção Breve; Drogas; 3º JECRIM
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1 INTRODUÇÃO

Na conjuntura atual, observa-se um avanço desenfreado do número de 
usuários de drogas no Brasil, principalmente nas capitais brasileiras. É cristalino 
que a dimensão do problema é grande, e que as medidas eficazes para combatê-
lo são um grande desafio para os estados. 

Tomando-se a capital maranhense como exemplo, o que se pode observar é 
que a situação não é diferente do restante do país. 

Frente a essa problemática, e com a vigência da Lei 11343/06, o Tribunal 
de Justiça do Maranhão, através dos Juizados Especiais Criminais, precisou 
adequar-se à nova realidade, passando a utilizar uma técnica conhecida por 
Intervenção Breve. 

Diante disso, sob a gestão do Egrégio Tribunal, o 3º Juizado Especial Criminal 
vem desenvolvendo tal técnica com os recursos humanos e materiais que possui, 
com a intenção de diminuir os efeitos nocivos das drogas aos usuários e, em 
consequência disso, à sociedade como um todo.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a adequação da estrutura 
oferecida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão ao 3º Juizado Especial Criminal 
de São Luís para que sejam desenvolvidos os trabalhos de ressocialização dos 
usuários de drogas por meio da Intervenção Breve, prevista na Lei 11.343/06 e, 
como objetivos específicos: constatar o papel desempenhado pelo 3º Juizado 
Especial Criminal de São Luís, no apoio aos usuários de droga, por meio da 
Intervenção Breve, bem como identificar as limitações do sistema de apoio a 
este público alvo e reconhecer as necessidades para ampliação do apoio aos 
usuários de drogas junto ao 3º Juizado Especial Criminal de São Luís. 

Para conseguir alcançar tais objetivos, foram traçados alguns procedimentos 
metodológicos, como o histórico-dialético, e referenciado por uma pesquisa 
qualitativa, através de um levantamento bibliográfico em livros, revistas e diversos 
materiais disponíveis na internet, além de pesquisa realizada em campo.

O presente artigo aborda temas como “O Estado como Protetor Social”, 
fazendo-se um breve relato histórico sobre drogas e seus tipos, bem como 
o das drogas como elemento de dano e afetação da paz social. Em seguida, 
entra-se na temática da Intervenção Breve como mecanismo de auxílio aos 
usuários de drogas, mostrando-se como funciona essa técnica nos Juizados 
Especiais Criminais. Por último, faz-se um detalhamento dos caminhos trilhados 
para obtenção dos dados que serão apresentados neste estudo, bem como os 
coletados e a análise dos resultados obtidos, e, em seguida, apresenta-se as 
considerações finais.

Em face destas considerações, este trabalho pretende responder à seguinte 
indagação: Qual o papel da Gestão Pública, na pessoa do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, no que diz respeito ao desenvolvimento da Intervenção Breve, 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016114

especialmente no que se refere ao uso dos recursos humanos e estruturais 
disponibilizados aos usuários de drogas que chegam até àquela unidade?

É importante dizer que este artigo se torna relevante no momento em que 
se observa o atual cenário brasileiro, que se apresenta muito conturbado pelos 
crescentes índices da criminalidade em decorrência do uso de drogas e carente 
de políticas públicas eficazes para a diminuição do número de usuários. Este 
estudo, também, contribui para a revisão crítica do papel do Estado como protetor 
social, que neste estudo está representado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão 
através do já mencionado juizado. Logo, este estudo apresenta informações que 
se tornam indispensáveis à sociedade maranhense, operadores do Direito, bem 
como aos estudantes e demais interessados no assunto.

2 O ESTADO COMO PROTETOR SOCIAL

A concepção da proteção social sob a responsabilidade do Estado ocorreu de 
modo bastante lento, tendo em vista que, historicamente, foi uma das formas de 
controle – através da igreja ou organizações religiosas e leigas – sobre a classe 
trabalhadora. 

Contudo, diante da dimensão dos problemas causados pela droga, verdadeira 
epidemia dos tempos modernos, é importante e urgente que o Estado assuma 
de forma clara e direta a responsabilidade perante o problema, dentro de um 
viés protetivo e não somente repressivo, assumindo, desta feita, seu papel como 
protetor social.

A partir de 1998, uma política nacional começou a ser construída, objetivando 
a diminuição da circulação de drogas no Brasil. No mesmo ano, durante a XX 
Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, foram discutidas formas para 
reduzir o fluxo de drogas, com a adesão do Brasil, através do Conselho Federal 
de Entorpecentes (CONFEN) - transformado posteriormente no Conselho 
Nacional Antidrogas (CONAD) – que criou a Secretaria Nacional Antidrogas 
(SENAD), por meio do Decreto Presidencial 4.345, de 26 de agosto de 2002, 
sendo instituída a Política Nacional Antidrogas (PNAD).

Ressalte-se, por necessário, que o ano de 2003 representou um marco com 
relação à Política Nacional de Saúde Mental, sendo sancionada a Política do 
Ministério da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras 
Drogas, unindo o governo e a sociedade no cuidado com o usuário, com a 
integração de ações da sociedade civil organizada, além de dar prioridade à 
prevenção ao uso indevido de drogas (BRASIL, 2003).

Conforme ensina Benevides (1996, p.3), “Democracia é o regime político 
fundado na soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos. [...]”, 
sendo assim, a presença e a participação da população nas políticas públicas se 
mostra de suma relevância, com vistas a ser assegurada a dignidade da pessoa 
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humana, sendo esses alguns dos princípios norteadores da Lei Orgânica da 
Saúde (LOS) de 1990, que se configura como principal fonte da Política de 
Saúde Pública do Brasil, prevendo a atuação do CAPS ad de forma setorizada 
e em conjunto com diversas instituições.

Verifica-se assim, que cidadania e democracia envolvem participação 
política, como fica claro no texto da LOS, na Política do Ministério da Saúde 
para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas, assim como na 
própria Constituição Federal de 1988, que prevê a garantia de bem-estar e justiça 
social através da seguridade social, abarcando as Políticas Públicas de Saúde, 
Previdência e Assistência Social, preconizando em seu artigo 196, o seguinte: 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Como é cediço, a dependência em álcool e outras drogas é questão de 
saúde pública, onde o usuário, enquanto cidadão é amparado pelo Estado, 
abandonando o estereótipo de “criminoso”, imagem que há mais de dez anos 
vem sendo desmitificada, pois a legislação vigente garante o livre acesso e a 
integralidade da assistência a todas as necessidades psicossociais do cidadão.

Para tanto, é necessário desenvolver políticas eficazes não somente no 
combate às drogas, mas, de igual modo, procurar formas de minimizar os danos 
causados às famílias dos usuários e à própria sociedade, através de recursos 
orçamentários para estas políticas, devendo o Estado se pautar em ações 
apoiadas por pesquisas e estudos.

Ainda dentro da concepção do Estado como Protetor Social, começou-se, 
como dito alhures, após o ano de 2003, a montagem de uma agenda nacional 
mais direcionada para reduzir a procura e a oferta de drogas no Brasil.

Pois bem, em 2004 foi realizado o Seminário Internacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas, inclusive com fóruns regionais e com grande participação 
popular, utilizando-se de estudos e dados epidemiológicos, cientificamente 
fundamentados, passando a chamar-se Política Nacional sobre Drogas (PNAD), 
que veio a estabelecer os fundamentos e diretrizes das estratégias necessárias 
ao avanço da demanda e da oferta de drogas, de maneira a ser combatida de 
forma organizada e planejada, o que resultou numa verdadeira transformação 
histórica no que diz respeito à discussão da questão das drogas.

Contudo, o grande salto foi dado em 2006, após a aprovação da Lei 
11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas (SISNAD), ocupando o lugar de uma legislação de trinta anos que já se 
mostrava ultrapassada.
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Sobre o tema, na visão de Duarte e Dalbosco (2011, p.17): 

O Brasil, seguindo tendência mundial, entendeu que usuários e 
dependentes não devem ser penalizados pela Justiça com a privação 
de liberdade. Essa abordagem em relação ao porte de drogas para uso 
pessoal tem sido apoiada por especialistas que apontam resultados 
consistentes de estudos, nos quais a atenção ao usuário/dependente 
deve ser voltada ao oferecimento de oportunidade de reflexão sobre o 
próprio consumo, em vez de encarceramento.

Diante disso, observa-se que a Justiça Retributiva, alicerçada no castigo 
como opção de pena, ganha como substituta a Justiça Restaurativa, que tem 
como objetivo principal a ressocialização através de penas alternativas. 

Dentre as inúmeras inovações, temos a diferenciação entre a imagem do 
traficante e a do usuário/dependente, que ganharam um tratamento diferenciado, 
sendo esse fator de suma importância para a presente abordagem, uma vez que 
a Intervenção Breve se apresenta como o grande diferencial, afinal é um braço 
do Estado que consegue chegar ao usuário de forma direta e sem burocracias.

Diante disso, o Estado como Protetor Social deve assumir posição 
preponderante, tornando-se o principal ator a executar políticas que objetivem 
prevenir o uso de drogas, dar assistência aos que já se encontram inseridos na 
drogadição, bem como minimizar os danos causados à saúde do usuário e à 
sociedade como um todo.

 
3 A DROGA COMO ELEMENTO DE DANO E AFETAÇÃO DA PAZ SOCIAL

A sociedade sempre esteve sujeita manter uma convivência com os mais 
diversos tipos de conflitos, sejam estes de natureza moral, ética, interpessoal, 
dentre outros, que obrigam o cidadão a questionar e buscar alternativas que 
sirvam de solução eficaz para se chegar à paz social. 

O Direito, através das leis, diretrizes e normas, surge como a “arma” delineadora 
da conduta humana, com vistas a tutelar a vida como bem maior. Contudo, vale 
ressaltar, que cada indivíduo concorre para a evolução das normas, com vistas a 
garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, mas, sobretudo o bem estar 
social.

A droga, na contramão desse raciocínio, firma-se como elemento de dano, 
com reflexo em toda a sociedade, face ao crescimento desenfreado do número 
de usuários de drogas ilícitas, afetando sobremaneira a paz social tão almejada 
pela sociedade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem conceituar a droga como sendo 
“qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade 
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de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu 
funcionamento”.

Desde os primórdios da história da humanidade, a existência das drogas é 
detectada, não existindo relatos de onde surgiram, mas as diferentes civilizações, 
tanto no Ocidente como no Oriente, sempre fizeram uso dessas substâncias 
conforme as peculiaridades culturais e costumes de cada povo.

As drogas podem ser classificadas em legais e ilegais, e agem de formas 
diferentes sobre o organismo. Conforme a atividade mental - ou o comportamento 
do usuário - é possível identificar o tipo de droga que foi consumido e, de acordo 
com essa classificação, as drogas podem ser consideradas: depressoras (álcool, 
opióides, solventes ou inalantes, e outros), estimulantes (tabaco, cafeína, 
cocaína, anfetaminas e outros) ou perturbadoras (maconha, alucinógenos, LSD, 
ecstasy e outros). 

Não podemos afirmar que uma droga é boa ou má, por si só, pois, algumas 
espécies podem ser utilizadas para fins medicinais. Porém, a mesma droga que 
é utilizada como medicamento, se administrada de outro modo, pode causar 
danos ao organismo, muitas vezes irreversíveis. 

Excetuando-se as drogas usadas para fins medicinais, as demais nada 
somam à evolução humana, por gerarem riscos à saúde do indivíduo, muitos 
destes irreparáveis. No que concerne aos convívios social e familiar, estes, em 
muitos casos, tornam-se insuportáveis, pois estas drogas causam prejuízos 
difíceis de mensurar, principalmente por desestruturarem os campos emocional 
e o psicológico dos usuários. 

No que diz respeito ao Brasil, em especial ao Brasil Colônia, existiam duas 
drogas de grande destaque: o pau-brasil e o açúcar, sendo importante ressaltar 
que nos séculos XVI e XVII, as especiarias eram drogas comerciais. Naquele 
período, as especiarias exóticas brasileiras eram destinadas ao consumo médico 
e alimentar. Somente a partir do século XX que o Estado passou a intervir na 
questão das drogas, por meio de tratados e convenções internacionais, além de 
legislações específicas a respeito. 

A Conferência Internacional do Ópio, realizada em Haia em 1911, marcou o 
início do controle estatal brasileiro no combate às drogas. Naquela época, essas 
substâncias eram usadas por jovens das classes mais abastadas e seu uso era 
bastante comum e tolerado. 

Contudo, a partir do momento em que essas substâncias caíram no uso de 
classes menos favorecidas, a opinião pública passou a condenar o seu uso, 
demonstrando o fator sociológico que envolve o assunto.

No que tange à legislação brasileira, um longo período foi percorrido pelo 
legislador. A primeira, datada de 1921, regulou o uso do ópio, morfina, heroína 
e cocaína, dispondo que somente por meio de prescrição médica era possível a 
utilização lícita, ficando clarividente a tentativa de adequar à demanda social e 
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à estratégia governamental.
A vedação ao uso das drogas nem de longe se tornou suficiente e capaz 

de obstar sua consumação. Diante disso, visando regulamentar esse crescente 
e desordenado uso de drogas, no ano de 2003, a questão foi novamente 
considerada urgente e incluída na pauta de convocação extraordinária do 
Congresso Nacional para Janeiro de 2004 e, apesar de inúmeros entraves 
legislativos, no dia 23 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.343, entrando 
em vigor no ordenamento jurídico, e passando, a partir de então, a cominar 
apenas medidas educativas aos usuários.

A Lei 11343/06, no parágrafo único do art. 1º, conceitua como drogas as 
substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados 
em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo 
da União.

4 A INTERVENÇÃO BREVE COMO MECANISMO DE AUXILIO AOS USUÁRIOS 
DE DROGAS

Como forma de melhor desenvolver a presente abordagem, firma-se como 
obrigatório apresentar, de modo sucinto, como funcionam os Juizados Especiais 
Criminais, bem como o instituto – Transação Penal - que beneficia o usuário de 
drogas com a medida educativa consistente em comparecimento a programa 
ou curso educativo. Após essa breve explanação, necessário se faz mostrar 
o conceito de Intervenção Breve, bem como os fundamentos em que se fixa 
essa medida utilizada atualmente no Brasil e adotada pela equipe psicossocial 
existente no 3º Juizado Especial Criminal.

4.1 Os Juizados Especiais Criminais e a Transação Penal

Com o advento da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais receberam a 
regulamentação necessária para a sua implantação no ordenamento jurídico, 
passando a funcionar como uma importante “ferramenta” da qual o Judiciário 
vem se utilizando para desafogar a Justiça no tocante a processos existentes 
em virtude da prática de crimes considerados de menor potencial ofensivo.

Os Juizados Especiais Criminais são órgãos do Poder Judiciário que julgam 
todas as contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, 
aqueles cuja gravidade é considerada baixa, segundo o entendimento do legislador. 

Atualmente, são considerados crimes de menor potencial ofensivo todos os que 
possuem pena máxima de até 2 anos, onde se encaixa o uso de entorpecentes.

A criação dos Juizados Especiais Criminais tem sua previsão no inciso I, do 
art. 98 da Constituição Federal de 1988, conforme se verifica no seguinte texto:



119ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 
criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução 
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor 
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Nos Juizados Especiais Criminais, assim como os outros órgãos da Justiça, 
há muitos profissionais envolvidos para que o trabalho seja desempenhado 
de forma eficaz. Dentre estes, destacam-se o Juiz, o Promotor de Justiça e o 
Conciliador.

Adentrando na seara das formas de resolução dos conflitos, destacamos a 
Conciliação como a melhor forma existente para as partes, sendo o Conciliador 
a figura central, mas nos casos em que não há Conciliação, existe a proposta de 
Transação Penal, que é conduzida pelo Promotor de Justiça, sendo um benefício 
que o autor do fato recebe quando o mesmo preenche os requisitos elencados 
pela Lei 9.099/95.

Em alguns casos, onde é possível a Conciliação, se acusado e vítima não 
chegarem a um acordo, que pode ser desde a retratação até o pagamento de 
indenização à vítima pelo dano sofrido, o acusado responde pelo crime, mas ele 
tem a chance de cumprir antecipadamente a pena (termo aqui utilizado para fins 
didáticos), sem ser processado, aceitando a Transação Penal que será proposta 
pelo representante do Ministério Público. 

Ao aceitar a Transação Penal, o acusado não sofre um processo criminal e 
nem tem anotações em sua folha penal e, em consequência disso, não há registro 
de antecedentes criminais em seu nome. Contudo, é importante ressaltar que o 
fato penal praticado pelo mesmo não ficará impune, porque além da obrigação 
assumida, o autor do fato não poderá receber o mesmo benefício por cinco anos. 

Porém, se este não aceitar a transação penal proposta pelo Promotor de 
Justiça, este último oferece a Denúncia e, após, agenda-se uma Audiência de 
Instrução e Julgamento, presidida pelo Juiz, que antes de iniciar a Instrução faz 
nova tentativa de Conciliação, bem como o Promotor de Justiça propõe mais 
uma vez a Transação Penal.

No tocante ao autor do fato/usuário de drogas, não há audiência de 
Conciliação, por se tratar de crime de Ação Penal Pública Incondicionada, sendo 
considerada como bem jurídico a Saúde Pública. Por isso, ao receber um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência da Delegacia, a audiência agendada é a de 
Transação Penal.

O artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006, ao entrar no ordenamento jurídico, 
deu um tratamento diferente aos usuários de drogas, passando a adotar uma 
punição mais branda do que a do artigo 16 da Lei nº 6.368/76, que  punia igual 
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conduta.
Vejamos o que dispõe o artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas 
II - prestação de serviços à comunidade 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo.

A conceituação da conduta de posse de droga para consumo próprio na 
Lei nº 11.343/06 não deixa dúvidas quanto ao entendimento do legislador de 
que a conduta continua sendo considerada criminosa, ou seja, não houve a 
descriminalização, mas, sim, a despenalização. O disposto no artigo 28 ainda 
é considerado um crime, independentemente do que dispõe o art. 1º da Lei 
de Introdução ao Código Penal, podendo-se, desse modo, falar em derrogação 
deste artigo. E, conforme esse entendimento, nasce a possibilidade de punir 
quem comete esse crime com penas alternativas, sendo que esta é uma 
reclamação de muitos críticos da legislação penal brasileira, por observarem a 
carência de outras penas  não privativas da liberdade.

Uma das inovações e que merece destaque é a advertência sobre os efeitos 
das drogas prevista no inciso I do art. 28.

A aplicação dessas penas requer olhar atencioso, para que não haja 
banalização, como já ocorreu com a aplicação generalizada de cestas básicas 
no caso dos crimes de menor potencial ofensivo. Para tanto, é necessário que o 
Judiciário se distancie dos paradigmas a que ainda se encontra amarrado e se 
aproxime do cidadão e das demandas sociais. 

Através da Intervenção Breve e de acordo com o corpo da Lei 11.343/2006, 
essa aproximação ocorre de maneira efetiva. 

4.2 Intervenção Breve
 
Intervir vem do latim “intervenire”, que por sua vez significa intrometer-se, 

estar entre duas partes. Daí o significado de intervenção traduzir-se na ação de 
intervir, mediação. 

A Intervenção Breve possui como traços característicos a intervenção 
estruturada, focal e objetiva, a duração de tempo limitada, a realização por 
meio de profissionais de diferentes tipos de formação (médicos, psicólogos, 
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assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, etc), o direcionamento exclusivo 
para pessoas em situação de risco que necessitam resgatar a autonomia e o 
alcance de eficácia nos resultados apresentados.

Nas palavras conclusivas de Barreto (2012):

Intervenção Breve é uma técnica estruturada, simples e 
comprovadamente eficaz, e vem ajudando de forma efetiva quanto 
aos problemas relacionados ao uso de substâncias, principalmente 
para usuário com padrão de consumo de risco, de forma preventiva, 
modificando suas atitudes/comportamentos e um encaminhamento 
mais estruturado quando se trata de um dependente químico. Os 
profissionais da Saúde, de diferentes formações, podem e devem 
lançar mão desta ferramenta para as primeiras ações de ajuda.

Devido à brevidade, esse método é indicado ao cidadão que possui um 
grau pequeno de comprometimento associado ao uso de drogas, não sendo 
indicada aos que já estão gravemente dependentes do uso dessas substâncias, 
pois estes últimos, geralmente, são mais resistentes a deixá-las, e, por isso, 
devem ser tratados de modo intensivo, o que não se encaixaria no método da 
Intervenção Breve, que utiliza um curto espaço de tempo para a abordagem, o 
que não quer dizer que ela não seja útil para motivá-los.

Como visto, a Intervenção Breve é uma estratégia de atendimento com tempo 
limitado (por demandar a reaplicação no paciente para avaliação do impacto por 
ele suportado), cujo objetivo repousa na mudança de comportamento de uso do 
agente.

Com o crescente uso de drogas, surgiram vários tipos de intervenção, 
com vistas a reduzir os problemas associados à drogadição, contudo, não se 
mostraram eficazes. Essas intervenções consistiam em tratamentos intensivos, 
que não logravam êxito, além de apresentarem altos custos para o Estado.

Diante disso, profissionais de várias áreas se reuniram para decidir sobre o 
melhor tipo de tratamento a ser dado para esse público, principalmente porque o 
que estava sendo utilizado não atingia o efeito esperado e chegaram à conclusão 
de que a Intervenção Breve seria a opção mais acertada e viável, passando a 
utilizá-la nas abordagens feitas aos usuários de álcool e outras drogas.

Miller e Sanchez (1993), estudiosos do assunto, elencaram seis elementos 
essenciais para compor a Intervenção Breve, e os reuniram na abreviação FRAMES. 

Vejamos o que representam na prática esses princípios de forma objetiva.
O feedback é um retrospecto após a etapa de avaliação do usuário de drogas 

que retorna ao encontro com os servidores capacitados para questionamentos 
sobre riscos que envolvem o padrão de consumo.

Advice são informações claras repassadas aos usuários de drogas com 
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estabelecimento de metas, em que se esclarece o que ele pode evitar (pressão 
familiar, risco, situações embaraçosas, etc) e ganhar (maior prazer, controle da 
situação, etc) com moderação.

Menu of option, por seu intermédio busca-se identificar as situações de risco e 
oferece estratégias ao usuário de drogas para o enfrentamento dessas situações.

Empathy é fator determinante para motivação e mudança de comportamento 
do usuário de drogas. Serve de estímulo. É sempre posto de modo empático, 
fazendo com que o mesmo acredite que poderá superar essa fase.

E a self-efficacy que diz respeito à crença do agente em poder realizar 
uma tarefa específica. Estimula-se sempre a sua autoconfiança, por meio de 
afirmações do tipo: ”o mesmo vai conseguir”.

Após o exposto, depreende-se que a Intervenção Breve tem como objetivo 
principal fazer com que os usuários sejam motivados a mudar de comportamento, 
optando pelo abandono das drogas ou passando a procurar maneiras de 
minimizar os efeitos destas. Para a Gestão Pública, a Intervenção Breve firma-
se como mecanismo ideal minimizador dos problemas causados pelas drogas 
aos usuários e, em consequência disso, à sociedade, além do que gera baixos 
gastos ao Estado, devido ao custo desse tipo de tratamento.

5 CAMINHOS TRILHADOS

O presente trabalho, no tocante aos materiais e métodos utilizados nesta 
pesquisa, definiu-se nos seguintes pontos: o tipo da pesquisa, seu universo e 
amostra, a coleta e a análise dos dados. Quanto à finalidade, a pesquisa tem cunho 
“explicativo”, “descritivo” e “intervencionista”, vez que se propõe a demonstrar a 
eficácia da Gestão do Tribunal de Justiça do Maranhão, através do 3º Juizado 
Especial Criminal, no desenvolvimento da Intervenção Breve junto aos usuários 
de drogas, bem como “identificar falhas e apontar possíveis soluções”.

No que diz respeito aos meios de investigação, esse trabalho baseia-se 
em pesquisa bibliográfica e de campo, feita de modo sistemático, tendo como 
referências fontes de acesso ao público em geral, como livros, internet, bem como 
material disponibilizado pelo 3º Juizado Especial Criminal, como ficha cadastral 
de beneficiários, relatórios do setor psicossocial, pareceres do Ministério Público 
e decisões judiciais nos autos dos processos respectivos.

Em relação ao universo e amostra da pesquisa, tem-se que o universo é o 3º 
Juizado Especial Criminal, no período de maio de 2015 a maio de 2016, sendo 
a amostra composta pelos números de usuários de drogas que aceitaram a 
proposta de Transação Penal consistente em medida educativa, com frequência 
em palestras e cursos oferecidos pelo juizado em tela, buscando-se informações 
acerca eficiência da Gestão Pública sobre recursos humanos e materiais 
disponibilizados pelo Tribunal de Justiça àquele juizado para que o corpo de 
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profissionais ali existente possa utilizar a Intervenção Breve de modo eficaz. 
Para embasar o presente estudo, a coleta de dados se deu pela pesquisa de 

campo, realizada através de visitas in loco e entrevista com a Assistente Social e 
a Psicóloga, por meio de questionário, com vistas a obter a opinião das mesmas 
a respeito da Gestão Pública, na figura do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
através do 3º Juizado Especial Criminal, bem como identificar as carências 
relacionadas à ineficiência na gestão e soluções para melhorar essa realidade.

6 COLETA DE DADOS E ANALISE DOS RESULTADOS

Diante da necessidade de uma Justiça mais próxima das demandas sociais, e 
da busca por uma tutela jurídica mais justa e eficaz, uma Gestão Pública efetiva 
se torna indispensável para a sociedade, apresentando-se como um caminho a 
ser trilhado, onde se deve buscar não apenas a resolução do processo em si, 
mas o problema social, através da restauração do indivíduo, com consequências 
favoráveis para a sua família e para a sociedade como um todo.

Os moldes de Gestão Pública no que diz respeito aos Órgãos Públicos, a 
exemplo do que ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça, é um modelo fechado 
e delineado como uma gestão patrimonialista, regido por normas rígidas e, por 
isso somente autorizado a agir dentro da legislação vigente.

Não de hoje que se afloram questionamentos sobre a ideia de que ineficiente 
o modelo tradicional de gestão pública, por ser burocrático, e, em contrapartida, 
por fornecer alternativas flexíveis e horizontalizadas, a ressurgir pensamentos 
voltados para a concretização de que o ideal repousa no modelo de gestão do 
setor privado.

Por que desse introito? Porque diante desta constatação de ineficiência de 
gestão pública, buscou-se aprimorar os princípios que norteavam o modelo de 
gestão do setor privado transmudando-os para o modelo de gestão pública, 
fazendo surgir o novo modelo gerencialista, onde se busca a formalização dos 
objetivos e dos resultados a serem alcançados.

Atualmente esse modelo gerencialista tem sua materialização legal (art. 37, § 8.º, 
da Constituição Federal), onde se zela pelo uso responsável e racional dos recursos 
públicos em programas de gestão com direcionamentos voltados para resultados.

O planejamento que aqui focamos como de essencial necessidade de 
ampliação perante o 3.º Juizado Especial Criminal toma por base esse modelo 
pós-burocrático, onde se programa um desempenho e se controla os resultados 
melhorando a eficiência e a qualidade do serviço público prestado a essas 
pessoas.

Nesse anseio, percebe-se, cada vez mais, uma sociedade consciente de seus 
direitos e um Judiciário mais disposto a alcançar tais expectativas e exigências 
em relação à prestação de um serviço público de qualidade, eficiente, célere e 
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que se apresente com soluções econômicas e com o menor impacto possível 
aos cofres públicos.

Nessa mudança de visão, surgiu a necessidade, no Poder Judiciário, de se 
trilhar o caminho percorrido pelo setor privado, com uma resposta ágil, efetiva, 
mas também econômica, ou seja, além de gerenciar de forma adequada bens e 
recursos que serão disponibilizados, o resultado precisa ser efetivo, com adaptações 
necessárias e dentro de uma estratégia que se mostre, também, inovadora.

 Como é cediço, a tarefa não é simples, tendo em vista que por se tratar de órgão 
público o Tribunal de Justiça muitas vezes se mostra engessado, sendo assim, é 
preciso usar da criatividade e fazer uso de algumas adaptações dentro do que for 
viável e legal, a fim de inovar e fazer as adaptações que se fizerem necessárias.

As práticas administrativas podem variar de organização para organização, 
de acordo com cada estrutura. Dentro da realidade do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, mais especificadamente do 3º Juizado Especial Criminal da Capital, 
essas práticas dependem das metas e objetivos traçados pelo Tribunal e pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O CNJ traça metas a serem alcançadas pelos Tribunais de Justiça dos Estados, 
dentre elas, a meta n.º 1 que tem como proposição julgar mais processos do que 
receber, ou seja, é necessária a resolução de demandas com rapidez e eficiência 
e esse ponto se mostra relevante ao nosso trabalho sobre Gestão Pública, vez 
que a demanda do 3º Juizado Especial Criminal, no que se refere aos crimes 
de drogas, duplicou dentro do período estudado e, por isso, mister se faz uma 
solução rápida, com vistas a diminuir essa incidência e também a reincidência 
pelo uso da droga, para tanto a gestão dos recursos e de logística desenvolvida 
pelo Tribunal de Justiça deve encontrar soluções para tal problemática.

Nesse diapasão é que a implantação deste modelo de gestão junto aos 
usuários de drogas se mostra como um caminho a ser trilhado, tendo em vista 
que, em sendo bem executado o trabalho junto ao usuário diminuirá o número 
de processos não apenas com relação aos crimes que envolvem o consumo 
da droga, mas também no que diz respeito às ocorrências de crimes violentos 
(surgidos em razão do uso de droga), tais como os crimes de ameaça e os de 
lesão corporal, que também impactam e congestionam o judiciário.

Portanto a Gestão do Tribunal de Justiça, em se mostrando eficiente, 
repercutirá diretamente nas metas traçadas pelo CNJ e que cada Tribunal de 
Justiça, através do Planejamento Estratégico, envida esforços no sentido de 
atingir anualmente.

Nesses três anos que o trabalho se desenvolve junto ao 3º Juizado Especial 
Criminal muitas adaptações foram feitas, a primeira e de cunho físico diz respeito 
à própria sala onde os encontros (próprios da Intervenção Breve) ocorrem, pois o 
Tribunal de Justiça não ofereceu um imóvel ou uma sala no prédio onde funciona 
o Fórum da Capital, sendo assim a solução encontrada foi realizar tais eventos 
(que são semanais) no hall de espera do Juizado, para tanto as reuniões são 
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realizadas no turno vespertino, de modo a não coincidir com os horários das 
audiências nem nos horários onde o Juizado tem mais movimento.

Outra adaptação que se mostrou necessária e que foi implementada diz 
respeito ao carro com motorista que o Tribunal de Justiça disponibiliza uma vez 
por semana. A equipe psicossocial faz as visitas por bairros agrupados e agenda 
com o usuário ou membro da família deste, por telefone o dia e hora que a visita 
ocorrerá, de forma a não se deslocar desnecessariamente.

O Tribunal de Justiça não tem nenhuma despesa extra na contratação de 
palestrantes ou profissionais da área médica, vez que esses são solicitados 
através de Oficio assinado pelo Magistrado Titular do Juizado, sendo sempre 
gentilmente atendidos pelas Instituições solicitadas, geralmente Órgãos voltados 
ao combate à drogadição e/ou ligados à saúde pública, numa contrapartida, que 
deveria ser adotada pelos outros setores do Tribunal de Justiça e que funciona da 
seguinte forma: Nos casos em que é aceita a transação penal (em crimes diversos 
do previsto da Lei de Drogas) os autores do fato ao aceitarem a prestação de 
serviços à comunidade são encaminhados a hospitais, escolas e outros órgãos 
do poder público para que nesses locais prestem o serviço à comunidade e esses 
locais, que recebem esses prestadores de serviços, cedem profissionais do seu 
quadro com experiência no combate à droga (médicos, psicólogos, educadores, 
dentre outros), que vêm ao Juizado fazer palestras e desenvolver atividades 
ligadas ao combate ao vício, fomentando o trabalho desenvolvido pela equipe 
psicossocial, surgindo, dessa forma, uma verdadeira teia de troca de experiências 
sem qualquer custo adicional para o Tribunal de Justiça.

A partir do trabalho já implementado no 3º Juizado Criminal, é possível 
verificar-se que no âmbito da Gestão Pública, o Tribunal de Justiça tem muito a 
ganhar, tendo em vista a aproximação do modelo da nova administração pública 
com o intuito de se adaptar às novas exigências globais, buscando oferecer aos 
seus colaboradores oportunidades de qualificação, bem como de otimização 
suas condições de trabalho e dessa forma, a prestação jurisdicional, a eficiência 
e a qualidade do serviço público.  

Diante desse cenário, para que essas adaptações fossem feitas e que 
soluções fossem encontradas, várias reuniões foram feitas com a Magistrada, a 
equipe psicossocial e os servidores do 3º Juizado Especial Criminal que deram 
sugestões e apresentaram saídas com soluções viáveis e de baixo custo, 
trazendo algumas inovações que o Judiciário necessita para acompanhar as 
mudanças constantes de paradigmas e as tendências atuais de uma gestão 
pública de excelência que seja respeitada pela sociedade e possível no que diz 
respeito à logística e aos custos e que se aproxime cada vez mais do ideal de 
uma gestão de excelência seja uma constante. 

Em um programa iniciado nos Juizados Especiais Criminais de Curitiba, 
Paraná, essa medida, entre outras, passou a ser aplicada com base em 
conhecimento científico multidisciplinar. O programa utiliza-se de técnicas e 
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abordagens específicas no atendimento dos usuários de drogas. Tal experiência 
foi motivada pelo alarmante índice de condenações e posterior reincidência nos 
frequentes casos de utilização de drogas para consumo pessoal.

O trabalho desenvolvido no Estado do Paraná serviu como base para a equipe 
Psicossocial do 3º Juizado Especial Criminal, que há três anos desenvolve 
trabalho junto aos usuários e suas famílias, aplicando esse modelo de programa.

A equipe psicossocial se organiza de modo a estimular e melhorar o 
atendimento aos usuários e, para isso, oferece uma programação bastante 
diversificada, convidando palestrantes oriundos de Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - OSCIP, que fazem parte do Sistema “S” (SESC, 
SENAI, SEBRAE, etc), bem como profissionais de diversas áreas. 

Da análise dos resultados obtidos através de entrevistas feitas à equipe 
multidisciplinar, composta pela Assistente Social Aldira Abreu Gomes e pela 
Psicóloga Marcela Coelho Raposo Souza, verificou-se que estas desenvolvem um 
excelente trabalho, mesmo diante das dificuldades apresentadas naquela unidade.

A Assistente Social Aldira explicou que os encontros acontecem, geralmente, 
de quinze em quinze dias, sendo que cada usuário de drogas passa, em média, 
três meses participando dos encontros, que é o período sugerido pelo Promotor 
de Justiça no momento da proposta de Transação Penal. Informou, ainda, que 
tais encontros são realizados no hall do juizado, e que contam com recursos 
audiovisuais disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, mas que a 
estrutura física existente hoje ainda não é a mais adequada. 

Para que a Intervenção Breve seja trabalhada de forma mais eficaz, o 
Tribunal de Justiça do Maranhão deveria disponibilizar às profissionais, do 
juizado em questão, um espaço físico adequado, onde as entrevistas, reuniões 
e atendimentos realizados pela Assistente Social e a Psicóloga pudessem 
acontecer sem interrupções ou ruídos, bem como armários específicos para a 
colocação de arquivos (a fim de armazenar material técnico sigiloso), bem como 
a disponibilidade de carro com motorista, com vistas a efetuar visitas às famílias 
e usuários quando necessário.

Durante a pesquisa em campo, observou-se que o Tribunal de Justiça está 
reformando uma sala ampla, com móveis adequados ao trabalho desenvolvido 
pela equipe psicossocial, que proporcionará um apoio extra e de suma relevância, 
pois a carência desse espaço físico adequado dificulta a realização de atividades 
específicas, principalmente, no tocante à realização de entrevistas preliminares 
junto aos usuários de drogas.

Em entrevista, quando perguntada sobre sugestões de melhorias, a equipe 
psicossocial informou que o oferecimento de lanches ao público participante 
das reuniões (usuários de drogas e seus familiares) mostra-se como um fator 
motivador de comparecimento às palestras, quando do cumprimento de medida 
educativa. Ainda nesse contexto, informaram que o gasto mensal com esse 
ponto motivador não é alto e que a Gestão do Tribunal de Justiça, bem como do 
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Estado como Protetor Social ainda mostra-se carente nesses aspectos.
Ainda sobre o tema, a equipe psicossocial, sugeriu que a Gestão do Tribunal 

de Justiça do Maranhão invista mais na capacitação da equipe, possibilitando a 
frequência desta em encontros, congressos e cursos de qualificação profissional, 
ampliando os conhecimentos através de formação continuada. No tocante 
aos usuários, que seja firmado um convênio com instituição profissional para 
capacitação dos mesmos.

Dentro do período da pesquisa em campo, a equipe psicossocial apresentou 
dados animadores sobre a reincidência dos autuados por uso de drogas naquele 
juizado, informando que, no período compreendido entre maio de 2015 e maio 
de 2016, apenas 0,78% (setenta e oito por cento) dos usuários de drogas - 
que já haviam recebido o benefício da Transação Penal consistente em medida 
educativa - retornaram àquela unidade por cometimento do mesmo crime.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não constitui tarefa de difícil discernimento o traçar das consequências 
prejudiciais trazidas com o uso incontrolado de drogas ilícitas em nosso país. 
Esse panorama é constatado não só com a demanda crescente de procedimentos 
penais instaurados em sede de juizados especiais criminais, mas, sobretudo no 
convívio familiar, disseminando em escala alarmante danos à saúde pública e à 
própria paz social. 

A questão do usuário de drogas é muito mais do que um simples conflito 
direto entre os dependentes com a norma jurídica que proíbe o seu uso (Lei n.º 
11343/2006), mostrando-se como um problema generalizado que envolve não 
só a Justiça, mas acima de tudo, a saúde pública. A partir disso, temos que os 
objetivos da pesquisa visam não só demonstrar a necessidade do Tribunal de 
Justiça gerir seus recursos, como também implantar seus programas gestacionais 
de forma econômica e eficiente, na busca da concretude do interesse público. 

O alcance desses objetivos se deu a partir do momento em que identificamos 
os gargalos e falhas ainda persistentes, mesmo após três anos de trabalhos 
desenvolvidos no 3º Juizado Especial Criminal. Nessa linha de raciocínio de 
pesquisa, temos que o objetivo geral vem a ser a identificação dessas falhas 
e a apresentação de soluções plausíveis e possíveis, no âmbito da gestão do 
Tribunal de Justiça para com o trabalho da equipe psicossocial frente ao Juizado. 

O objetivo geral da pesquisa somente foi possível a partir do estudo das 
carências de estrutura física, de recursos humanos e da necessidade de 
destinação de verba pública para o custeio do programa já desenvolvido junto 
aos usuários de drogas, mas também, além das falhas e problemas identificados, 
apresentar as soluções viáveis às limitações orçamentárias e de pessoal 
enfrentadas pelo Tribunal de Justiça, diante da crise econômica brasileira.
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O problema e as dificuldades apresentadas para o desenvolvimento da 
pesquisa surgiu da constatação da ausência de um programa de gestão do 
Tribunal de Justiça no que diz respeito a esse trabalho desenvolvido, uma vez 
que os recursos destinados são para o desenvolvimento do trabalho psicossocial 
em um âmbito geral e não especificadamente para os fins da Intervenção Breve 
desenvolvida, quase que instintivamente, a partir da observação da equipe 
psicossocial, da magistrada titular e dos servidores do juizado que adaptaram a 
estrutura existente aos fins do trabalho desenvolvido junto aos usuários, o que 
dificultou a análise de falhas e oferecimento de soluções.

A partir do momento em que o Tribunal de Justiça desenvolver um programa 
de gestão direcionado a disponibilizar recursos e estrutura ao 3º Juizado 
Especial Criminal, a análise dos problemas identificados nesta pesquisa serão 
melhor individualizados e trabalhados com especificidade. Contudo, surge a 
necessidade de uma solução breve intervencionista, com vistas a se desenvolver 
um bom trabalho de gestão junto ao Juizado e voltado aos usuários.   

A relevância da pesquisa reside no sentido de demonstrar os inúmeros 
benefícios que o Tribunal de Justiça poderá colher a partir do momento em 
que desenvolver um bom trabalho de gestão no que diz respeito à estrutura 
disponibilizada ao Juizado para o desenvolvimento do instituto da intervenção 
breve junto aos dependentes químicos.

São inúmeras as recomendações apresentadas pela presente pesquisa ao 
Tribunal de Justiça, a fim de que esta desenvolva um trabalho de gestão focado, 
equitativo e consolidado que englobe uma melhor aplicação de verba pública, 
utilização de recursos pessoais e estruturais existentes, aprimoramento da 
formação dos profissionais já envolvidos, disponibilização de carro com motorista 
e conclusão da sala apropriada que se encontra em reforma na sede do Juizado.

A presente pesquisa se mostra de uma importância ímpar, tendo em vista 
que a Intervenção Breve já desenvolvida no âmbito do 3º Juizado Especial 
Criminal gera baixo custo para o Estado, apresentando-se como o meio mais 
viável, no período de crise atual, sobretudo por contribuir em sua essência para 
a diminuição do número de usuários de drogas na sociedade, minimizando seus 
efeitos não só no organismo do dependente, mas acima de tudo motivando-o a 
abandonar as drogas, refletindo diretamente nas metas anuais a serem atingidas 
pelo Poder Judiciário, tais como a celeridade nos julgamentos e diminuição da 
quantidade de processos. 

Apesar das limitações do sistema de apoio ao usuário de drogas, observou-
se que a Gestão do Tribunal de Justiça, através da Coordenação dos Juizados 
Especiais, tem se mostrado disposta a oferecer estrutura e apoio ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos ali desenvolvidos. 

Ademais, reconhece-se que há uma grande necessidade de ampliar o acesso 
à justiça de forma justa, democrática e igualitária, dando apoio aos usuários 
de drogas e seus familiares, motivando-os a praticar o sugerido pela equipe 
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psicossocial, na medida em que a legislação vigente assume um caráter 
restaurativo e, não mais repressivo, no tocante ao usuário de drogas. 

Diante da dimensão do trabalho desenvolvido, tem-se que esse modelo de 
gestão ampliado e adaptado de forma estruturada e focalizada, respeitando os 
limites de gastos públicos contribui não só para o restabelecimento social do 
infrator, elevando-se sua autoestima e propiciando seu retorno à vida normal 
no meio social, mas, sobretudo, para a implantação de um programa de gestão 
eficiente para o poder judiciário, notadamente no que diz respeito à celeridade 
dos processos e a diminuição do número de procedimentos relacionados ao uso 
de drogas, bem como ao aumento da violência.

Desse modo, alcançando-se resultados positivos na obstrução da 
reincidibilidade desses infratores, é que transparência, celeridade e eficácia 
poderão, enfim, ser sinônimos de poder judiciário, o que só será possível com a 
implantação de uma gestão pública adequada.
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ANEXO

ATIVIDADES EVENTUAIS REALIZADAS NO 3º JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL

ATIVIDADES PÚBLICO 
ALVO

PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS

Nº DE
BENEFICIADOS

RESULTADOS 
ALCANÇADOS

Reuniões com as 
famílias

Famílias dos 
usuários que 

cumprem medida 
educativa

Assistente Social 80

Maior conhecimento 
acerca da temática 

drogas e ampliação do 
repertório de recurso, 
favorecendo o “lidar” 

com o seu familiar 
usuário de substâncias 

psicoativas

Adesão às 
campanhas de 

saúde (tabagismo, 
câncer de mama, 

câncer de próstata e 
de pênis, DSTs /AIDS

Usuários e seus 
familiares em 
cumprimento 

de medida 
educativa

Assistente Social do 
SESC, Enfermeira/

Psicóloga
150 Sensibilização sobre as 

temáticas abordadas

Parcerias com 
profissionais e 

ex-dependentes 
vinculados à 
comunidade 
terapêutica: 

Fazenda Esperança

Usuários e seus 
familiares em 
cumprimento 

de medida 
educativa

Assistente Social 
/Psicóloga e 

Estudante de 
Psicologia

48

Sensibilização e 
contato com histórias 

de superação 
objetivando a tomada 

de decisões
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APÊNDICE

Questionário fechado sobre a gestão do Tribunal, bem como do desenvolvimento 
dos gestores públicos.

1) Como você vê a atual gestão do Tribunal de Justiça do Maranhão em 
relação ao suporte dado à Equipe Multidisciplinar existente no 3º Juizado Especial 
Criminal?
     
Ótima (  )    Boa (  )   Regular (  )   Péssima (  )

2) Em sua opinião, haveria a possibilidade dos gestores públicos solucionarem 
os problemas relacionados ao uso de drogas em São Luís?

Sim (   )  Talvez (   )   Não (   )

3) Você acredita que a atual estrutura dada ao 3º Juizado Especial Criminal 
está relacionada com a má gestão dos recursos públicos?

Sim (   )  Talvez (   )   Não (   )

4) Enquanto cidadão, você visualiza a possibilidade de melhorar o 
atendimento aos usuários de drogas que chegam ao 3º Juizado Especial Criminal?

Sim (   )  Talvez (   )   Não (   )

5) Qual a sua perspectiva com relação à atual gestão do Tribunal de Justiça do 
Maranhão?

Positiva (   )  Negativa (   ) 

6) Ampliar os conhecimentos através de formação continuada da equipe seria 
uma boa sugestão à gestão do Tribunal de Justiça?

Sim (  )    Talvez (  )   Não (  )   
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 HOME OFFICE UMA ABORDAGEM 
DE SUA APLICABILIDADE NO 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

MARANHÃO

Josué Rocha Almeida

RESUMO

Este trabalho tem por princípio analisar a aplicabilidade da modalidade de 
trabalho Home Office, também conhecido como teletrabalho, no setor de 
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Para que isso 
viesse a acontecer foram delineados objetivos específicos visando identificar 
vantagens e desvantagens dessa modalidade de trabalho, assim como 
estabelecer percentuais que quantifiquem os graus de conhecimento, interesse 
e oportunidade em face dos servidores pesquisados, finalizando o estudo 
com uma perspectiva de apoio ou resistência ao Home Office nos quadros do 
setor. A ferramenta utilizada se baseou em uma pesquisa descritiva, de cunho 
bibliográfico, exploratória, quantitativa e de campo. A pesquisa foi efetuada 
por meio de questionário direcionado aos servidores lotados na Diretoria de 
Recursos Humanos, Coordenadoria de Direitos e Registros, Coordenadoria 
de Acompanhamento e Desenvolvimento da Carreira, Divisão de Avaliação e 
Desempenho, Divisão de Expedição e Controle de Atos, Divisão de Direitos e 
Deveres, Divisão de Cadastro, Divisão Odontológica, Divisão Médica, Divisão 
Psicossocial e Divisão de Seleção e Movimentação.

Palavras-Chave: Home Office. Teletrabalho.
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1 INTRODUÇÃO

A busca constante por novas ferramentas que possibilitam uma melhor 
presteza dos serviços públicos no Poder Judiciário, tem levado muitos Tribunais 
no Brasil a reconhecer a prática do Home Office como um mecanismo facilitador 
de bons resultados. A modalidade de trabalho Home Office, também conhecida 
como teletrabalho ou trabalho remoto possibilita ao servidor a realização de 
atividades específicas em ambiente domiciliar.

É praticamente impossível discorrer sobre o Home Office no Poder Judiciário 
sem levar em consideração a importância que as Tecnologias das Informações e 
Comunicações (TICs) desempenham ao processo de Governança Judiciária: Os 
constantes investimentos nessas tecnologias possibilitam a troca de ferramentas 
já ultrapassadas por mecanismos mais modernos e eficazes. Os indivíduos, ou 
melhor, os servidores também constituem parte desse importante processo de 
Governança Judiciária, pois é por meio destes servidores que os resultados 
serão alcançados através das ferramentas que as TICs disponibilizam.

A modalidade de trabalho Home Office no âmbito do Poder Judiciário se 
constitui em uma prática recente. Foi a partir do ano de 2012 que o teletrabalho 
começou a ser introduzido nas atividades do Tribunal Superior do Trabalho, 
onde foi ganhando projeção nacionalmente e sendo incorporado por diversos 
Tribunais do País. Predominando na iniciativa privada desde o início do ano 
2000, o Home Office precisou amadurecer doze anos para que viesse a ser 
reconhecido e absorvido pelo setor público. A legalização desta atividade no 
Poder Judiciário também se constitui em algo disperso, restrita apenas àquelas 
cortes que já praticam o teletrabalho: Em virtude dessa situação, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) pretende normatizar ainda para o ano de 2016 a 
prática dessa atividade para todo Poder Judiciário no Brasil, dando a priori carta 
branca a todos os Tribunais, que a título de experiência já praticam o teletrabalho.

A prática do Home Office no Poder Judiciário Maranhense ainda se constitui 
algo pouco discutido e trabalhado entre servidores e administração: Em virtude 
desse caráter incipiente presenciado no judiciário maranhense em relação 
ao teletrabalho, se fez necessária a realização de uma pesquisa de campo 
como meio se alcançar resultados que conduzem no direcionamento sobre a 
aplicabilidade do Home Office nos setores subordinados à Diretoria de Recursos 
Humanos do Judiciário Maranhense. Ainda baseado nesse contexto, fica a 
pergunta principal da pesquisa: Qual o conhecimento dos servidores do Tribunal 
de Justiça do Maranhão subordinados à Diretoria de Recursos Humanos sobre 
a modalidade de trabalho Home Office e qual a opinião desses servidores sobre 
uma possível implantação do Home Office em caráter experimental no setor, 
levando em consideração as atribuições que os mesmos exercem?

A resposta da principal pergunta da pesquisa encontra-se delineada no objetivo 
geral da pesquisa e foi exposta nos resultado apresentados, onde se verificou 
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haver pouco conhecimento a respeito do assunto, mas um grande interesse 
em tornar essa prática uma realidade, mesmo que em modo experimental, na 
maioria dos setores subordinados à Diretoria de Recursos Humanos.

Os objetivos específicos estabelecidos na pesquisa também se constituíram 
em fatores determinantes para que o objetivo geral viesse a ser concretizado: 
identificar vantagens e desvantagens do Home Office, questionar o Home Office 
em estágio probatório, Identificar barreiras no ambiente familiar que dificultam 
a prática do Home Office, avaliar o percentual de servidores que apoiam e 
desejam aderir ao teletrabalho, avaliar o percentual daqueles que não apoiam 
o Home Office configuram-se metas que possibilitaram um maior desempenho 
dos resultados alcançados.

Espera-se que por este estudo, através dos resultados alcançados, a 
Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão tenha 
uma concepção mensurável sobre a aplicabilidade do Home Office em caráter 
experimental nos setores do seu domínio, estudando e avaliando sua possível 
implantação e expansão a todo Judiciário Maranhense.

2 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO SUPORTE A 
GESTÃO

As constantes inovações presenciadas nas áreas das Tecnologias das 
Informações e Comunicações (TICs) presenciadas no mundo moderno 
possibilitaram grandes avanços para a Gestão Pública. Ferramentas como 
internet, intranet, softwares, correio eletrônico, home pages, entre outros se 
tornaram uma realidade vivenciada no setor público. (JANNUZZI, 2009, p.21) 
discorrendo sobre essa questão afirma:

Dados cadastrais antes esquecidos em armários e fichários passam a 
transitar pela rede, transformando-se em informação estruturada para 
análise e tomada de decisão. Dados estatísticos antes inacessíveis 
em enormes arquivos digitais passam a ser “customizados” na forma 
de tabelas, mapas e modelos quantitativos construídos por usuários 
não especializados. Sem dúvida, a internet, os CD-ROMs inteligentes 
e os arquivos de microdados potencializaram muito a disseminação 
da informação administrativa compilada por órgãos públicos e a 
informação estatística produzida pelas agências especializadas.

O campo das decisões na Gestão Pública para que venham a ser 
consideradas eficientes e eficazes necessitam de informações precisas e isso só 
acontece mediante constantes investimentos em TICs que possibilitam manter 
atualizados sistemas, dados, softwares e hardware, além das pessoas que irão 
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colaborar no processo de gestão: Deixar de acompanhar e de investir nas TICs, 
prefigura um sério risco, podendo acontecer o que Dagnino (2009) classifica 
como sistema de informação casuístico, parcial, assistemático, atrasado, 
inseguro e sobrecarregado de dados primários irrelevantes para a finalidade a 
que se destina. Os sistemas de informação que participam do ciclo de gestão 
de políticas públicas necessitam ter disponível uma variedade de informações, 
que geralmente procedem de fontes diversas, que possibilite a análise em 
cenários diversificados, em diferentes contextos e dos prováveis resultados das 
intervenções, Malmegrin (2010).

Na contextualização sobre importância desempenhada pelas TICs no processo 
de gestão Laudon e Laudon (2001) vão mais além e incluem os indivíduos nesse 
processo ao afirmar que as TICs além de ser um conjunto de componentes 
cooperando entre si para coletar, armazenar, processar e distribuir informações 
repercutindo nas tomadas de decisões de indivíduos, grupos e organizações, 
também se constitui de pessoas que utilizam todos esses mecanismos 
tecnológicos e de comunicação.

As crescentes demandas por serviços públicos de qualidade no Brasil 
verificados durante o final da década de 1990 viabilizou o fortalecimento do uso 
das TICs como mecanismos estratégicos de um novo modelo de gestão. Behn 
(1998) denomina esse momento de Nova Gestão Pública onde um conjunto de 
conceitos de maneira inter-relacionada mediante o emprego das TICs contribui 
para um alto desempenho no processo de gestão. O estágio mais evoluído 
dessa Nova Gestão Pública representa o que autores como Agune e Carlos 
(2005) conceituam de governo eletrônico.

O Governo eletrônico representa também uma realidade no Judiciário 
brasileiro, pois através da resolução nº 198 de julho de 2014 foi criada a Rede 
de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, coordenada pelo CNJ e 
possuindo representação de todos os segmentos da Justiça, essa Rede de 
Governança Colaborativa possui em um de seus macrodesafios a melhoria da 
infraestrutura e governança de TICs, onde encontra impressa em sua cartilha 
anexa a seguinte afirmação:

Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, alinhado às políticas de TIC definidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Visa garantir confiabilidade, integralidade e 
disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais 
da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos 
tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de 
riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários 
e tecnológicos.
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As investidas do Tribunal de Justiça do Maranhão frente aos grandes desafios 
de TICs se fazem visíveis em muitas ferramentas que colaboram no processo de 
Governança Judiciária: o uso de tecnologias como digidoc, mentorh, jurisconsult, 
diário eletrônico, projudi, infojud, themis entre outros constituem um mix de 
ferramentas que auxiliam tanto os serviços judiciários quanto o processo de 
gestão: Os serviços interligados em redes facilitam a interação gestor, servidor e 
cidadão. O gestor distribui atividades aos servidores, que por sua vez executam, 
possibilitando resultados para o público interno e externo. (MCGEE; PRUSAK, 
1994, p.56) destacando a importância desempenhada pelas TICs como 
alternativa estratégica à governança afirma:

Nesse contexto, podemos destacar a utilização da informação e das 
tecnologias da informação e comunicação - TIC como alternativas 
estratégicas relativas à governança. As crescentes capacidades de 
comunicação e troca de informação têm ampliado a liberdade de 
escolha em relação à estrutura e modo de atuação das organizações, 
muitas vezes aumentando a capacidade dessas organizações de 
prestarem seus serviços. Essa nova liberdade de escolha, entretanto, 
implica que as alternativas devam ser claramente consideradas e 
avaliadas durante a definição de uma nova estratégia.

A afirmação dos autores no que diz respeito à importância das TICs como 
alternativa estratégica à Governança acontece em virtude da própria capacidade 
que TICs possuem em se reconfigurar em cenários diversos que possibilitem 
a melhor escolha a ser tomada. As TICs ao permitirem a ampla liberdade de 
escolha, possibilitam também a entrada de novos mecanismos tecnológicos que 
substituirão ou aperfeiçoarão métodos já existentes: Inseridas nesse processo 
contínuo se encontram os indivíduos, que possibilitam a realização das tarefas 
e decisões frente aos desafios. Os indivíduos representam o principal elo entre 
as TICs e os resultados, levando em conta que sem aqueles nada poderia vir a 
acontecer.

As crescentes inovações propiciadas pelas TICs ao processo de Governança 
Judiciária devem possibilitar também que inovações sejam estabelecidas 
no modo de execução de trabalho desempenhado pelos indivíduos. Novas 
modalidades de trabalho devem sempre ser avaliadas no contínuo processo 
de evolução do processo de gestão. Uma modalidade de trabalho que vem 
ganhando força atualmente no processo de Governança Judiciária e que já vem 
sendo aplicada em alguns Tribunais do país e há mais tempo no setor privado é 
o Home Office.
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3 HOME OFFICE

O Home Office se constitui em uma modalidade de trabalho já bastante 
conhecida no setor privado, mas bem recente no setor público: Através dessa 
modalidade de trabalho o indivíduo executa em sua própria casa atividades que 
normalmente seriam exercidas em um escritório ou repartição. A conceituação 
do Home Office apresenta conotação diversificada, para Brik e Brik (2013) se 
constitui em um termo comum utilizado para definir a modalidade de teletrabalho 
e trabalho a distância, ou seja, trabalho remoto; já para Kasprzak e Schirigatti 
(2007) a conceituação de teletrabalho difere do termo Home Office, uma vez que 
naquela modalidade o indivíduo faz parte do quadro organizacional e recebe 
todos os meios necessários para desempenho de suas atividades, enquanto 
que nesta o indivíduo representa um terceiro que não faz parte da organização. 
Levando-se em conta que em alguns momentos do presente trabalho o termo 
Home Office se correlaciona ao teletrabalho será adotada a conceituação de 
Brik e Brik (2013) neste presente estudo.

A modalidade de trabalho Home Office vem sendo adotada por um número 
cada vez maior de empresas no Brasil, segundo dados obtidos pela Sociedade 
Brasileira de teletrabalho – Sobratt (2015), durante os anos de 2014 e 2015 o 
número de empresas que utilizam o Home Office aumentaram 50%, onde em 
uma amostra de 221 empresas entrevistadas, 36% já haviam aderido a este 
tipo de modalidade – O crescimento do Home Office no País tem se tornado tão 
proeminente que influenciou a edição da lei complementar nº 154 em 18 de abril 
de 2016, pela presidência da República, através do qual o microempreendedor 
ficou autorizado a utilizar sua residência, quando não for indispensável a 
existência de local próprio para o exercício de atividade, como sede do seu 
estabelecimento. Diversas organizações conceituadas já vêm adotando o Home 
Office há bastante tempo e vem estimulando seus trabalhadores a adotar essa 
modalidade de trabalho, dados da revista Exame.Com (2013) confirma a prática 
do Home Office em grandes empresas como  Ticket, 3M, Philips, Unisys, Softtek, 
Avaya, AES Brasil e LocaWeb já a partir do ano 2000 – como no caso da Ticket.

A utilização do Home Office nos tribunais brasileiros, atualmente com a 
nomenclatura de teletrabalho, segundo informações do Conselho Nacional de 
Justiça data do ano de 2012, onde essa modalidade de trabalho foi implantada 
pela primeira vez no Tribunal Superior do Trabalho, antes mesmo de qualquer 
regulamentação nacional: Logo em seguida vieram o Tribunal Regional Federal e 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), através da resolução nº 151 de 29 de maio de 2015 incorporou 
a modalidade de teletrabalho às práticas institucionais dos órgãos do Judiciário 
do Trabalho de primeiro e segundo graus de forma facultativa a servidores que 
não estejam em estágio probatório, extinguindo assim a resolução nº 109 que 
estabelecia essa modalidade de trabalho a título de experiência.
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A regulamentação do Home Office pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
encontra-se atualmente em fase final de votação e já foi aprovado pela Comissão 
de Eficiência Operacional de Gestão de Pessoas. A regulamentação se torna 
algo muito importante, pois estabelece parâmetros a serem seguidos por todos 
os tribunais do país, mesmo que já estejam praticando o teletrabalho. A carta 
branca dada pelo CNJ ao teletrabalho nos tribunais do País propiciou demandas 
mais recentes em cortes nos estados do Amapá e Minas Gerais.

O Home Office representa um conceito inovador na gestão de serviços no setor 
público, possibilitando vantagens tanto para o indivíduo quanto para a organização 
que adota essa modalidade de trabalho. Mitchell (1996), em pesquisas realizadas 
em diferentes empresas que utilizam essa modalidade de trabalho, conseguiu 
identificar vantagens de caráter micro e macro no teletrabalho. As vantagens 
micro estariam relacionadas ao indivíduo e sua tarefa, já as vantagens macro à 
organização, ao setor e à região onde ele atua. Apesar de serem efetuadas em 
ambiente privado, as colocações de Mitchell (1996) são bem apropriadas para 
o setor público, pois possibilitam uma visão de diferentes ângulos no contexto 
do Home Office. Os indivíduos ao desempenharem suas atribuições no recinto 
do seu lar (micro) precisam está motivados; Bergue (1997) conceitua motivação 
como um impulso constante (esforço) e de intensidade variável orientado para 
o alcance de um objetivo, seja esta decorrente de uma necessidade ou de um 
estado de satisfação. A organização (macro) também avalia o mix de vantagens 
que possibilitam a maximização dos resultados que podem ser alcançados, onde 
os seus interesses sempre constituirão fator determinante em qualquer situação 
de mudança em seu modo de trabalho; pois de acordo com Berge (1997) o 
interesse da estrutura sempre está sobreposto aos interesses dos indivíduos.

O Home Office, sob o ponto de vista do indivíduo, oferece uma maior 
flexibilidade de trabalho, que segundo Morgan (2004) diversos arranjos como 
locais flexíveis, horários flexíveis ou contratos flexíveis podem ser combinados. 
Garrett e Danziger (2007) identificam três tipos de trabalhadores: os que 
trabalham grande parte do seu tempo em casa ou escritórios, denominados 
fixed-site telework; aqueles que trabalham de maneira diversificada, trabalhando 
em casa, escritório institucional e trabalho de campo, denominados de flexiwork; 
e aqueles que trabalham grande parte do seu tempo em local variável com 
trabalho de campo, denominados móbile telework. As variadas formas do 
teletrabalho estabelecidas por Garret e Danziger (2007) se tornam parâmetros 
muito importantes a ser observado na modalidade de trabalho Home Office, 
pois tornam evidentes os diferentes aspectos em que os servidores poderão ser 
caracterizados.

A modalidade de trabalho Home Office sob o ponto de vista da organização 
se constitui bastante adaptável no serviço público, em especial no Tribunal 
de Justiça do Maranhão, objeto do presente estudo, pois segundo Mcgrath e 
Houlihan (1998) o sistema de gestão favorável para esse tipo de atividade seria 
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aquele onde predomina uma maior centralização, ou seja, modelos tradicionais 
de administração. A incorporação da modalidade de trabalho Home Office pelo 
Tribunal Superior do Trabalho representa um marco na justiça brasileira, pois 
para que isso viesse a acontecer, todo um processo experimental foi implantado 
e executado, em conformidade com parâmetros adotados pelo próprio TST 
para que se chegasse ao atual momento vivenciado pela justiça do Trabalho. 
O formalismo e o patrimonialismo, tão presentes na cultura organizacional 
brasileira, e que prejudicam a implantação de novas idéias e modelos inovadores 
de gestão foram superados. A regulamentação do Home Office na Justiça do 
Trabalho representa ganhos para a administração Pública, pois na própria 
resolução nº 151 afirma que o principio da eficiência, previsto no art. 37 da 
Constituição Federal, assim como uma maior produtividade, mediante uma 
experiência exitosa, foram alcançados.

Mesmo em margem a tantas vantagens que viabilizam a implantação do Home 
Office tanto sobre o ponto de vista do indivíduo quanto da organização no poder 
Judiciário, algumas desvantagens são questionadas por autores que estudam 
o assunto. Essas desvantagens precisam ser levadas em conta em virtude da 
própria natureza que envolve essa modalidade de trabalho. Tendo por base os 
indivíduos, Tietze (2005) destaca algumas desvantagens como o maior controle 
por parte da organização, baixa criatividade nas rotinas executadas e jornadas 
de trabalho extensivas que vão além daquilo que se estabelece. Brik e Brik (2013) 
afirma que os teletrabalhadores possuem tendência a se sentirem isolados, em 
virtude de não estarem presentes acompanhando as mudanças estratégicas da 
organização, assim como a distância física dos colegas. Algumas desvantagens 
que podem afetar o processo de gestão da organização são enumeradas por 
Sobratt (2015) como sendo a dificuldade na gestão de pessoas, reorganização 
cultural da empresa, perda da qualidade de comunicação entre os empregados, 
baixo rendimento do trabalho das pessoas que querem uma supervisão mínima, 
além de enfatizar que a fixação da jornada flexível ou móvel vai depender da 
atividade da empresa, pois existem atividades que podem ser prejudicadas em 
virtude da liberdade de horário, prejudicando o bom andamento da produção, 
prestação de serviços e atendimento ao cliente.

4 CAMINHOS TRILHADOS

Cabe a este item delinear os procedimentos metodológicos que possibilitaram 
a concretização dos objetivos almejados. Será apresentada em um primeiro 
momento a caracterização da pesquisa, sendo logo após definidos o universo 
e a amostra da pesquisa, a forma em que os dados foram coletados, com a 
apresentação do método utilizado na análise dos dados, finalizando com a 
apresentação dos dados analisados.
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5 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Levando em conta o objetivo geral da pesquisa que se constitui em: Analisar 
a viabilidade na implantação do Home Office no Setor de Recursos Humanos 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, pode-se caracterizar a pesquisa como 
descritiva, bibliográfica, exploratória, de campo e quantitativa.

Tendo por base a tipologia descrita por Vergara (2009), a pesquisa é de 
cunho descritivo, pois mostra as características de uma dada população, com 
o propósito de delinear a percepção e expectativas dos servidores lotados na 
Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão em face 
de uma possível implantação experimental do Home Office nos departamentos 
relacionados a esta diretoria.

A pesquisa também se caracteriza na forma bibliográfica Gil (2002), pois se 
utilizaram de materiais já publicados em livros, artigos que discorrem sobre o 
assunto: A pesquisa, no entanto, também se constitui de forma exploratória, 
pois se encontra na linha de posição defendida por Vergara (2009), em possuir 
uma análise que se baseia em algo que ainda não foi efetuado de maneira 
semelhante na organização, levando em conta a ampla exploração de dados e 
informações sobre o assunto.

Levando em consideração os meios utilizados na pesquisa, ela se constitui 
uma pesquisa de campo, pois conforme Vergara (2009) a pesquisa e a 
coleta de dados mediante aplicação de questionários em face dos indivíduos 
envolvidos na questão, que no caso se refere à aplicação do Home Office de 
forma experimental nos departamentos comandados pela Diretoria de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A pesquisa se apresenta também de maneira quantitativa, ou seja, os dados 
obtidos e alcançados são mensurados através de gráficos, quadros, tabelas 
figuras Santos e Candeloro (2006).

5.1 Universo, Amostra e Sujeitos da Pesquisa

Uma população amostral, segundo Vergara (2009), representa certa parte 
de um universo (população) escolhido em conformidade com parâmetros que 
levam em conta a população interessada.

A população desta pesquisa é constituída por servidores do Tribunal de 
Justiça do Maranhão que pertencem à Diretoria de Recursos Humanos, 
sendo eles Analistas Judiciários, Técnicos Judiciários e Auxiliares Judiciários, 
constituindo um universo de 60 pessoas que estavam exercendo suas atividades 
durante o ano de 2016 na Diretoria de Recursos Humanos, Divisão de Direitos 
e Deveres, Divisão de Cadastro, Coordenadoria de Direitos e Registros, 
Divisão de Expedição e Controle de Atos, Divisão de Avaliação e Desempenho, 
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Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento na Carreira, Divisão 
de Seleção e Movimentação, Divisão Médica, Divisão Psicossocial e Divisão 
Odontológica.

Em virtude da grande quantidade de servidores existente no Poder Judiciário 
do Estado do Maranhão, que totaliza 5.564 (cinco mil, quinhentos e sessenta 
e quatro) servidores ativos conforme Portal das Finanças online, a pesquisa 
foi efetuada por amostra não probabilística em todos os setores da Diretoria 
de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Maranhão, levando em conta 
a tipicidade: Esse tipo de amostra não leva em conta métodos estatísticos, 
sendo o seu principal foco um público-alvo. Os Auxiliares, Técnicos e Analistas 
judiciários assim como os gestores representam essa tipicidade. A quantidade 
de servidores subordinados à Diretoria de Recurso Humanos do tribunal foi da 
ordem de 60 pessoas, sendo que os gestores também se encontram inseridos 
nesta demanda.

5.2 Técnicas e Instrumentos utilizados para obter os dados

Os procedimentos utilizados para obter os dados se resumem em um 
questionário pré-elaborado de 11 questões que foi aplicado aos servidores, onde 
puderam assinalar suas escolhas e dá alguma opinião diante das alternativas 
apresentadas. O questionário em questão foi elaborado fisicamente em papel 
A4 levando em consideração o conhecimento por parte dos servidores sobre 
Home Office, apresentando as vantagens e algumas desvantagens no ambiente 
do lar, atribuições compatíveis com o Home Office, estágio probatório e o Home 
Office, apoio à aplicação do Home Office, interesse por parte dos servidores 
em executar suas tarefas através desta modalidade de trabalho e conjuntura 
econômica com reflexos no Poder Judiciário Maranhense.

O questionário foi elaborado tendo por base o referencial teórico já apresentado 
no presente estudo, levando em conta a importância da Tecnologia da Informação 
e Comunicação no processo de Governança, sendo esta a principal ferramenta 
que torna possível a aplicação do Home Office nos setores subordinados à 
Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal. O questionário também possuiu 
um caráter informativo ao fixar alguns órgãos judiciais que já aplicam o Home 
Office; possuiu também um viés desafiador direcionado ao servidor a conhecer 
melhor essa modalidade de trabalho.

6 RESULTADOS OBTIDOS

O presente capítulo tem por princípio trazer respostas aos objetivos delimitados 
na pesquisa por intermédio da apresentação dos resultados alcançados.

Visando tornar conhecida a prática do Home Office em tribunais do país, 
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assim como uma possível adoção dessa modalidade de trabalho por parte dos 
servidores subordinados à diretoria de Recursos Humanos de Tribunal de Justiça 
do Maranhão, foi aplicado um questionário sobre o Home Office no mês de 
maio de 2016, com a participação de 60 servidores, sendo Analistas, Técnicos, 
Auxiliares e Gestores. O questionário aplicado encontra-se no Anexo I ao final 
da página.

O questionário aplicado constou de 11 questões relacionadas ao conhecimento 
dos servidores sobre o Home Office, levando em consideração que cada setor 
subordinado à Diretoria de Recursos Humanos correspondeu à ordem de 
10 setores, onde cada setor possuía um número diversificado de servidores. 
O seguinte quadro apresenta a relação entre os setores que participaram da 
pesquisa com os seus respectivos quadros de servidores.

Quadro 1: Relação entre setores pesquisados e número de servidores que participaram da 
entrevista.

Setores Quantidade de 
servidores

Servidores 
entrevistados

Diretoria de Recursos Humanos 7 3
Coordenadoria de Direitos e Registros 6 4

Divisão de Expedição e Controle de Atos 12 9
Divisão de Direitos e Deveres 19 11

Divisão de Cadastro 16 11
Coord. de Acompanhamento e Desenv. da Carreira 5 2

Divisão de Avaliação e Desempenho 5 5
Divisão de Seleção e Movimentação 4 4

Divisão Odontológica 9 3
Divisão Médica 19 4

Divisão Psicossocial 8 4
TOTAL 110 60

  Fonte: elaborado pelo autor

Do quadro observa-se que o questionário foi respondido por 54,5% dos 
servidores subordinados à Diretoria de Recursos Humanos, representado 
portanto a maioria dos servidores que se achavam presentes no ato da pesquisa. 
A participação de cada setor na pesquisa fica bem-apresentada da seguinte 
maneira.

Gráfico 1 – Participação por Setores.
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                   Fonte: elaborado pelo autor

Pelo gráfico acima, observa-se uma maior participação dos servidores 
lotados na Divisão de Seleção e Movimentação e Divisão de Acompanhamento 
e Desempenho com rendimentos de 100%, seguida pela Divisão de Expedição e 
Controle de Atos, Divisão de Cadastro, Coordenadoria de Direitos e Registros e 
Divisão de Direitos e Deveres, com respectivamente 75%, 68,7%, 66,6% e 57,89%. 
As menores participações ficaram por conta da Divisão Médica com 21,05%, 
Divisão Odontológica com 33,33% e Coordenadoria de Acompanhamento e 
Desenvolvimento da Carreira com 40%.

A primeira pergunta lançada no questionário foi relacionada ao grau de 
conhecimento que os servidores professavam ter sobre a modalidade de 
trabalho Home Office, que de acordo com a definição já apresentada por Brik e 
Brik (2013) se constitui em um termo comum utilizado para definir a modalidade 
de teletrabalho e trabalho a distância, ou seja, trabalho remoto. Os resultados 
obtidos apresentam-se distribuídos no seguinte gráfico.

Gráfico 2 - Percentual de servidores que já conhecem o Home Office
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                Fonte: elaborado pelo autor

Ao avaliar o grau de conhecimento dos servidores sobre o Home Office é 
apresentado um resultado que identifica 47% dos servidores possuindo razoável 
grau de conhecimento sobre essa modalidade de trabalho. Logo em seguida 
encontramos um percentual de 32% possuindo pouco conhecimento, 11% 
nenhum conhecimento e apenas 10% dos servidores declararam ter pleno 
conhecimento sobre o assunto.

O segundo quesito apresentado na pesquisa esteve relacionado a alguns 
benefícios que o servidor conseguia destacar em virtude de poder realizar suas 
tarefas em sua própria casa, que de acordo com Mitchell (1996) se constituem 
em vantagens micro e macro. Foram apresentados benefícios como redução de 
gastos para a administração pública, melhor qualidade de vida para o servidor, 
melhora da mobilidade urbana, redução de poluentes e gases tóxicos que 
afetam o clima, possibilidade de maior inclusão social para pessoas portadoras 
de deficiência e necessidades especiais, assim como a alternativa de escolher 
toas as opções. As respostar obtidas foram bem diversificadas e encontra-se 
delineada por alternativa de maior relevância conforme o seguinte gráfico.

Gráfico 3 – Benefícios mais relevantes do Home Office para os servidores
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Pelo gráfico acima se observa que o item todas as opções foi o mais 
assinalado, demonstrando assim a aceitação por grande parte dos servidores 
de que todas as opções enumeradas são válidas, sendo reconhecida por 
cerca de 60% dos servidores. Levando em consideração as opções isoladas, 
a questão da redução de gastos para a administração pública foi a mais 
assinalada, seguida pela questão da mobilidade urbana e melhor qualidade de 
vida, sendo que a possibilidade de melhor inclusão social para portadores de 
deficiência e necessidades especiais foi o quesito menos assinalado no modo 
isolado. A inexpressiva consideração por parte dos servidores que assinalaram 
as questões isoladas em reconhecer que o Home Office também possibilita a 
inclusão social de servidores com necessidades especiais decorre em virtude 
da falta de conhecimento de legislações já anteriormente mencionada como 
a resolução nº 151 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) que 
normatiza o Home Office como um mecanismo de inclusão para essa classe de 
servidores.

Com o propósito de tornar conhecida a prática do Home Office por parte dos 
servidores em alguns tribunais brasileiros, a terceira pergunta do questionário 
apresentou cinco tribunais que já adotam essa modalidade de trabalho onde foi 
perguntado aos servidores se eles já conheciam a prática do Home Office em 
alguns desses tribunais, conforme já delineados no referencial desta pesquisa. 
Foram citados o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal 4ª 
Região, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina e Tribunal de Justiça do Amapá. Os resultados obtidos se esboçam no 
gráfico 4.
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Gráfico 4 – Quantitativo de servidores que conhecem a prática do Home Office em 
Tribunais no País
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        Fonte: elaborado pelo autor

Pelo gráfico 4, observa-se que a grande maioria dos servidores, cerca de 
60%, nunca ouviu falar da prática do Home Office em tribunais no Brasil. Um 
percentual 16,6% dos servidores já conheciam a prática em apenas 1 dos 
Tribunais citados acima e 13,3% afirmaram conhecer a prática dessa modalidade 
de trabalho em dois ou mais Tribunais citados. O fato de a grande maioria dos 
servidores desconhecerem a prática do Home Office em Tribunais do Brasil 
decorre em virtude dessa modalidade de trabalho ser uma prática recente e 
pouco comentada pela administração.

O quarto quesito do questionário direcionado aos servidores foi em relação às 
atribuições exercidas pelos servidores e a possibilidade destas atividades serem 
efetuadas através do Home Office sem prejuízo à administração: Esses prejuízos 
decorrem principalmente em virtude das desvantagens macro que afetam a 
organização e são enumeradas por Sobratt (2015) como sendo dificuldade na 
gestão de pessoas, reorganização cultural da empresa, perda da qualidade de 
comunicação entre os empregados, baixo rendimento do trabalho das pessoas 
que querem supervisão mínima, além de considerar que determinadas atividades 
necessitam da presença constante de servidores. Os resultados encontram-se 
delineados no gráfico 5.
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Gráfico 5 – Quantitativo de servidores que acham suas atribuições compatíveis ao Home 
Office
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Em conformidade com os resultados obtidos na pesquisa, observa-se no 
gráfico 5 que 3,3% dos servidores não responderam a questão, sendo mantido, 
portanto certa proporcionalidade de resultados equivalentes às atribuições 
desempenhadas por estes servidores. Um total de 15% dos servidores acreditava 
ser possível desempenhar suas atribuições em sua totalidade pela modalidade 
Home Office, 40% acreditavam serem possíveis em sua maioria, 35% uma 
pequena parte do serviço e 6,6% não viram possibilidades em executar suas 
atribuições pelo método do Home Office. As grandes possibilidades dos servidores 
em executar suas tarefas através do Home Office decorrem principalmente em 
virtude das Tecnologias de informação e comunicação (TICs) que auxiliam o 
processo de Governança Judiciária, conforme Mcgee e Prusak (1994).

O quinto quesito tratou de possíveis economias que a prática do Home Office 
poderia possibilitar aos setores em que os servidores exercem suas atividades, 
foram apresentadas opções como economia de energia, economia de materiais 
de limpeza e expediente, redução de gastos com auxílio transporte, economia 
de água e telefone, além da possibilidade de considerar todas as questões. As 
questões que mais foram levadas em conta pelos servidores se apresentam 
distribuídas no gráfico 6.
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Gráfico 6 – Principais Vantagens econômicas do Home Office para a administração
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                    Fonte: elaborado pelo autor

O gráfico acima apresentado demonstra que a grande maioria dos servidores 
reconhece que todas as opções acima enumeradas possibilitam economia para a 
administração pública. Foram 45 assinaladas confirmando todas às alternativas, 
seguida pelas alternativas isoladas de economia de energia (13), economia de 
materiais de limpeza e expediente (9), economia de água (6), redução de gastos 
com auxílio transporte (4) e economia em ligações telefônicas (2). Tudo isso 
justifica o reconhecimento por parte de 75% dos servidores (a grande maioria) 
de que o Home Office pode possibilitar vantagens para a administração pública, 
que de acordo com Mitchell (1996) se constituem em vantagens macro. 

A pergunta subsequente foi relacionada a algumas vantagens que o 
Home Office poderia oferecer ao servidor, foram apresentados os seguintes 
aspectos: melhor qualidade de vida, economia de combustível, problemas 
com estacionamento, melhor comodidade e todas as alternativas enumeradas. 
Essas vantagens sob o ponto de vista de Mitchell (1996) se caracterizam como 
vantagens micro e os resultados encontram delineados no gráfico 7.
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Gráfico 7 – Principais Vantagens do Home Office para os servidores
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Fonte: elaborado pelo autor

Pelo gráfico acima, observa-se que a grande maioria dos servidores (73%) 
reconhece que a prática do Home Office proporciona todas as vantagens acima 
enumeradas. Um total de 10,8% dos servidores reconhece proporcionar melhor 
qualidade de vida, 5,4% economia de combustível, 5,4% acredita se livrar de 
problemas com estacionamento e 5,4% que o Home Office oferece melhor 
comodidade.

Foi apresentado também aos servidores, por meio da questão 7, emitir opinião 
acerca da prática do Home Office por servidores em estágio probatório, que 
conforme já apresentado no referencial teórico existe legislação específica do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho que veda a prática do Home Office 
a servidores em estágio probatório nas instâncias do trabalho. Os resultados 
encontram-se esboçados no gráfico 8.
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Gráfico 8 – Home Office e estágio probatório
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        Fonte: elaborado pelo autor

Pelo gráfico acima apresentado, observa-se que 53,3% dos servidores 
concordam parcialmente que a prática do Home Office por servidores em 
estágio probatório prejudica a avaliação destes servidores. Um total de 15% 
respondeu que prejudica plenamente, 23,3% que não prejudica a avaliação dos 
servidores e 6,6% que dificilmente prejudicaria. Nesse mesmo quesito foi dada a 
oportunidade dos servidores se manifestarem a respeito do assunto em questão, 
e algumas justificativas apresentadas se revelaram contundentes. O servidor A, 
apresentou a seguinte argumentação:

A análise da avaliação engloba situação em que existe a necessidade 
de sua presença na instituição tais como: a forma de se comportar; 
seus trajes para o trabalho; capacidade de decisão perante a situação 
criada no setor de trabalho e etc.

A servidora B argumentou questões bastante pertinentes a respeito da prática 
do Home Office por servidores em estágio probatório, sua experiência em avaliar 
e acompanhar servidores contribuiu em sua justificativa afirmando o seguinte:

O servidor em estágio probatório encontra-se em avaliação para aferir 
se este está apto a alcançar a estabilidade no serviço público. Portanto, 
vários pontos são avaliados como: assiduidade, ética, capacidade de 
iniciativa, que requerem uma observação diária e física do avaliador 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016152

(criteriosa também) para que este analise a possibilidade de conceder 
algo tão caro quanto à estabilidade.

A modalidade de trabalho Home Office, embora apresente uma série de 
vantagens tanto para a instituição quanto para o indivíduo conforme já colocado, 
também pode apresentar situações em que o servidor ao executar suas atividades 
no recinto do lar seja prejudicado por algumas questões que foram abordadas 
no quesito 8. Saber controlar os horários destinados ao trabalho e às atividades 
domésticas, saber negociar com familiares prioridades dentro do lar, conseguir 
um espaço privativo destinado às atividades corporativas e saber cumprir metas 
foram colocações apresentadas aos servidores para assinalar seus respectivos 
graus de relevância ao trabalhar na modalidade Home Office. Os resultados 
encontram-se delineados no gráfico 9.

Gráfico 9 – Fatores domésticos que prejudicam Home Office
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      Fonte: elaborado pelo autor

O presente resultado, excluindo 5% dos servidores que não responderam, 
revela que a grande maioria, que gira em torno de 60% dos servidores, acredita 
que todos os aspectos acima mencionados são relevantes ao se trabalhar na 
modalidade Home Office. Para apenas 21,6% dos servidores se torna relevante 
a questão de saber controlar os horários destinados ao trabalho e às atividades 
domésticas, já para 16,6% dos servidores consideram a questão de cumprir 
metas estabelecidas pela instituição no ambiente familiar, enquanto que 11,6% 
dos servidores enfatizaram a questão de obter um lugar reservado para executar 
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as tarefas e outros 10% responderam que importante é saber negociar com 
familiares prioridades dentro do lar.

A pergunta de número 9 fez menção do projeto de regulamentação do 
Home Office pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde também foram 
mencionadas algumas regras preestabelecidas como percentual mínimo 
de 30% de servidores do setor, assim como a preferência para concessão 
dessa modalidade de trabalho aos trabalhadores com necessidades especiais 
como deficientes, gestantes, lactantes e demais casos. Foi perguntado aos 
servidores se eles estavam dispostos a apoiar a prática do Home Office de 
maneira experimental nas condições acima delimitadas. Os resultados obtidos 
encontram-se esboçados no gráfico 10.

Gráfico 10 – Quantitativo de servidores que apoiam a implantação experimental do Home 
Office
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        Fonte: elaborado pelo autor

Os resultados obtidos, em uma perspectiva quantitativa, demonstram que a 
aplicação do Home Office nos setores subordinados à Diretoria de Recursos 
Humanos foi apoiada pela maioria dos servidores. Levando-se em conta que 
uma pessoa não respondeu a pergunta, o apoio experimental de forma plena foi 
defendido por 31 servidores, o apoio parcial por 20 servidores. Alguns servidores 
também se manifestaram de forma negativa afirmando que dificilmente apoiariam 
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a prática (5 servidores) e que não apoiariam de forma alguma (3 servidores). 
Algumas justificativas relacionadas ao assunto também foram transcritas por 
alguns servidores, recebendo destaque as colocações sobre: implantação ampla 
a todos servidores (4 servidores), rodízio como forma de contemplar a todos (6 
servidores), apenas como forma experimental (3 servidores). Levando-se em 
conta os setores, Divisão médica, Divisão odontológica e Divisão Psicossocial 
foram os setores que obtiveram maiores resistência à implantação do Home 
Office em virtude das especificidades dos serviços prestados e por lidar 
diretamente com pessoas e não com processos, conforme respostas transcritas 
no questionário. Sobratt (2015) destaca que algumas atividades, em virtude das 
atribuições a elas designadas não possibilitam a aplicação da modalidade de 
trabalho Home Office, conforme já mencionado.

A penúltima pergunta direcionada aos servidores foi em relação ao cenário 
econômico em que o Brasil se encontra atualmente e a possibilidade de 
implantação do Home Office de maneira experimental nos departamentos 
subordinados à Diretoria de Recursos Humanos como meio de contornar a 
crise, contendo gastos e maximizando resultados: Além da possibilidade de ser 
ampliado em todo poder Judiciário do Estado do Maranhão. Em resposta a essa 
pergunta, os servidores deveriam assinalar com um sim, não ou indiferente. Os 
resultados obtidos encontram-se esboçados no gráfico11.

Gráfico 11 – O momento atual de crise configura uma oportunidade para implantação do 
Home Office
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                                     Fonte: elaborado pelo autor
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Tendo por base o gráfico acima, e levando-se em conta as colocações de 
Mcgrath e Houlihan (1998) sobre a melhor adaptabilidade do Home Office 
em serviços burocráticos com maior centralização onde predomina o modelo 
tradicional de administração assim como a possibilidade de maximizar resultados 
e reduzir custos conforme já abordado anteriormente, a maioria dos servidores 
acreditam que o momento em que o país se encontra atualmente constitui uma 
oportunidade à implantação de maneira experimental do Home Office em todos 
os setores subordinados à Diretoria de Recursos Humanos. Ficou em torno de 
88,3% o percentual de servidores que acredita ser o momento propício, isso 
configura um total de 53 servidores, já 6,6% afirmaram não ser esse o momento, 
somente um assinalou indiferença que corresponde a 1,6% e dois servidores 
não responderam, correspondendo assim a 3,3%.

A última pergunta direcionada aos servidores foi em relação ao interesse que 
estes professavam ter em aderir à modalidade de trabalho Home Office, caso 
fosse implantada de maneira experimental pela Diretoria de Recursos Humanos 
do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foram apresentadas as opções com 
certeza, possivelmente, dificilmente e de forma alguma. Os resultados obtidos 
encontram-se delineados no gráfico12.

Gráfico 12 – Quantitativo de servidores candidatos a participar do Home Office
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Em conformidade com o gráfico 12, podemos notar que a grande maioria 
dos servidores que participaram da pesquisa seriam potenciais candidatos a 
trabalhar na modalidade de trabalho Home Office, caso fosse implantada de 
maneira experimental. Os servidores que assinalaram a opção com certeza 
foram da ordem de 43,3%, os servidores que assinalaram possivelmente e 
que também demonstraram interesse foram de 38,3%. Os servidores que 
assinalaram dificilmente e de forma alguma foram respectivamente 13,3% e 
1,6%, onde estes percentuais estão intimamente relacionados às atividades 
específicas desempenhadas por estes servidores como atendimento direto 
ou alguma chefia, recebendo destaque para os servidores lotados na Divisão 
Médica, Divisão Odontológica e Psicossocial. A flexibilidade que o Home Office 
oferece através de diferentes arranjos como o fixed-site telework, flexiwork e 
telework conforme já abordados anteriormente na definição de Garret Danziger 
(2007) favorecem ainda mais o interesse dos servidores pela prática do Home 
Office em atribuições compatíveis. 

7 CONCLUSÃO

A modalidade de trabalho Home Office encontra-se em plena expansão, 
transpondo as fronteiras do setor privado para o setor público: Todo esse 
crescimento decorre principalmente em virtude Tecnologias da Informação 
e Comunicação que também evoluíram muito nas últimas décadas. O Poder 
Judiciário Brasileiro tem possibilitado cada vez mais a inclusão dessa modalidade 
de trabalho em seus termos visando uma melhor presteza dos serviços públicos, 
levando em conta fatores como economia e maximização dos resultados.

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão precisa também absorver as 
benesses que Home Office vem proporcionando a todos os Tribunais que já 
compraram essa ideia, mas para que o Home Office se torne compatível com as 
reais necessidades da instituição é necessário que se trace o perfil de atividades 
e dos servidores que se enquadrem nesse conceito.

A constante busca em face de tornar conhecida a prática do Home Office 
pelos servidores subordinados à Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal 
de Justiça do Maranhão assim como identificar a possibilidade de uma possível 
implantação em caráter experimental na Diretoria, constituiu-se o objetivo geral 
da pesquisa. Para que isso viesse acontecer, alguns objetivos específicos foram 
estabelecidos assim como uma metodologia que delineou a coleta de dados e 
os resultados exequíveis.

Os objetivos específicos encontram-se conexos na pesquisa realizada, e para 
que se tornassem visíveis se fez necessária à aplicação de um questionário 
aplicado aos servidores da instituição, onde os resultados obtidos constituem 
o interesse da maioria desses servidores em relação à modalidade de trabalho 
Home Office, os motivos que levaram esses servidores a reconhecer a importância 
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dessa modalidade de trabalho foram os mais variados. Benefícios como melhor 
qualidade de vida, redução de gastos para a administração, mobilidade urbana, 
redução da poluição e maior inclusão social foram os mais abordados. A maioria 
dos servidores também reconhece que a modalidade de trabalho Home Office 
não se configura viável para servidores em estágio probatório, assim como, 
quando também exercida na própria residência e não se sabe impor regras que 
disciplinem sua execução.

A maior parte dos servidores reconhece a importância e apoia a ideia de 
implantação do Home Office em modo experimental, além de reconhecerem que 
a atual conjuntura favorece sua implantação, se constituem potencias candidatos 
a participar dessa nova modalidade de trabalho.

Em meio aos resultados obtidos, observa-se que a implantação do Home Office 
torna-se exequível como mais uma modalidade de trabalho a ser incorporada 
pela Administração do Tribunal. No entanto, para que isso venha a acontecer 
de maneira mais justa e com melhores resultados para a administração, se faz 
necessário avaliar com maior rigor os servidores que potencialmente virão a 
exercer suas atividades nessa modalidade de trabalho, assim como ampliar a 
política de investimentos nesse setor. 
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ANEXO I

Este questionário possui caráter acadêmico e seus resultados serão utilizados para subsidiar 
um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em Gestão Pública, cujo título se denomina 
“HOME OFFICE” uma abordagem de sua aplicabilidade no setor de recursos humanos do 
Tribunal de Justiça do Maranhão.

Informamos que apenas os resultados serão divulgados e que seus dados serão mantidos em 
sigilo. Sua colaboração é de grande importância.

1. Qual o seu conhecimento sobre a modalidade de trabalho conhecida como “HOME 
OFFICE” ?

(    ) nenhum (    ) Pouco (    ) razoável  (    ) pleno

2. Considerando que o “HOME OFFICE” oferece ao servidor a possibilidade de executar 
suas atividades em sua própria residência, quais benefícios você acredita ser possível obter 
com a modalidade de trabalho?

(    ) redução de gastos para a administração pública

(    ) melhor qualidade de vida para o servidor

(    ) melhora a questão da mobilidade urbana

(    ) reduz a emissão de poluentes e gases tóxicos que afetam o clima

(   ) possibilita uma maior inclusão social para profissionais portadores de necessidades 
especiais.

(    ) todas as opções. 

3. Em quais Tribunais do Brasil você possui conhecimento de que a modalidade de 
trabalho “HOME OFFICE” já foi implantada?

(    )Tribunal Superior do Trabalho

(    )Tribunal Regional Federal 4ª Região 

(    )Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(    )Tribunal de Justiça de Santa Catarina

(    )Tribunal de Justiça do Amapá

(    ) Não tem conhecimento

4. As atribuições que você exerce atualmente em seu setor poderiam ser executadas em 
casa, sem prejuízo à administração e com um melhor desempenho?

(    ) em sua totalidade (    ) em sua maioria (    ) pequena parte (    ) nenhuma
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5. Em uma abordagem sobre economicidade, quais as principais vantagens para a 
administração em uma possível implantação do “HOME OFFICE” em seu departamento?

(    ) economia de energia

(    ) economia em materiais de limpeza e expediente (papel, leite, café, água mineral, etc)

(    ) redução de gastos com auxilio transporte

(    ) economia de água

(    ) economia em ligações telefônicas em seu setor

(    ) todas as alternativas

6. Sob o ponto de vista do servidor, quais as principais vantagens que você acha em 
trabalhar na modalidade HOME OFFICE?

(    ) melhor qualidade de vida

(    ) economia de combustível

(    ) problemas com estacionamento

(    ) melhor comodidade

(    ) todas as alternativas

7. Você acha que a modalidade de trabalho “HOME OFFICE” prejudica a avaliação do 
servidor em estágio probatório em virtude dos pré-requisitos de avaliação que exigem a 
presença física do servidor no setor?

(    ) Plenamente    (    ) parcialmente   (    ) dificilmente   (    ) de forma alguma

Justifique: ________________________________________________________________

8. Embora que a Instituição venha oferecer um ambiente favorável ao desempenho do 
Home Office pelo servidor, algumas características que dizem respeito ao ambiente do lar que 
podem ser consideradas de grande valia são:

(    ) saber controlar os horários destinados ao trabalho e às atividades domésticas

(    ) saber negociar com os familiares prioridades dentro do lar

(    ) conseguir um espaço privativo destinado às atividades corporativas

(    ) o cumprimento de metas estabelecidas pela instituição em ambiente familiar

(    ) todas opções

9. Você apoiaria a aplicação do HOME OFFICE de maneira experimental em seu setor, 
levando em conta as regras pré-estabelecidas como percentual de 30% dos servidores do setor, 
dando preferência a servidores com deficiência, que tenham filhos, cônjuge ou dependentes 
com deficiência, gestantes e lactantes como prefigura a proposta do CNJ ?

(    ) Plenamente  (   ) parcialmente (   ) dificilmente     (   ) de forma alguma

Justifique:_______________________________________________________________
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10. Você acredita que o atual momento de crise econômica vivenciada em nosso País, 
com reflexos diretos no Tribunal de Justiça do Maranhão constitui o momento favorável à 
aplicação do HOME OFFICE de maneira experimental nos departamentos da Diretoria de 
Recursos Humanos como forma de contenção de gastos e maximização dos resultados, 
abrindo a possibilidade de se estender para Toda Justiça Estadual.

(    ) Sim                   (    ) Indiferente                   (    ) Não

11. Você seria candidato a experimentar a modalidade de trabalho HOME OFFICE de 
maneira experimental em seu setor?

(    ) Com certeza  (   ) possivelmente   (   ) dificilmente (   ) de forma alguma
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PRÁTICAS MOTIVACIONAIS PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS:
O CASO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO MARANHÃO

Juçara Florêncio Amorim Bragança (jucarabraganca@hotmail.com) 

RESUMO

O objetivo geral do presente artigo é conhecer quais práticas motivacionais 
promovidas pela política de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do 
Maranhão são efetivamente reconhecidas pelos servidores. A escolha desse 
tema se deve pela preocupação em valorizar o servidor público dentro da 
Administração Pública, como elemento essencial à prestação de serviços 
com excelência, eficiência e qualidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
qualitativa e quantitativa. Aplicou-se um questionário com perguntas abertas 
e fechadas junto aos servidores da Coordenação do Plenário e Câmaras do 
Tribunal de Justiça do Maranhão. Os principais resultados obtidos na análise 
quantitativa foram: discordância dos fatores Envolvimento, Condições de 
Trabalho e Recompensas sejam devidamente realizados pela área de Gestão de 
Pessoas do TJ. Na qualitativa tem-se que os servidores divergiram entre existir 
uma política voltada para a motivação, realizar ou não atividades nesse âmbito, 
reconhecimento da importância de desenvolver ações na área de motivação, 
a maior parte não está satisfeito com essas ações, as principais motivações 
para trabalhar no TJ relacionam-se ao salário, estabilidade, amor à profissão, 
as sugestões de melhorias referem-se às melhores condições físicas, salários, 
valorização, levantamento de necessidades, dentre outros.  

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Práticas Motivacionais. Percepção. 
Servidor Público. Judiciário. 
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 1 INTRODUÇÃO
          
O ser humano é movido por seus sonhos, por suas convicções, suas 

inspirações. Seja na vida pessoal, familiar ou profissional ele sempre está 
buscando algo mais. Por sua criatividade e capacidade de transformação 
consegue superar obstáculos e dificuldades.

Nesse contexto a motivação é essencial para a realização de qualquer 
atividade e é necessário a todo ser humano. No trabalho, manter-se motivado 
ao longo do tempo é um grande desafio, em especial no serviço público. Além 
de muito valiosa a motivação sofre variações e influência direta do seu meio. 
Trabalhar em um ambiente saudável (em todos os aspectos) e harmonioso é 
essencial para auxiliar na manutenção dessa motivação. 

Diante desses aspectos cabe às instituições acompanharem as mudanças 
ocorridas na administração de recursos humanos, atualmente Gestão de 
Pessoas, visando atender as demandas ocorridas junto aos servidores públicos 
e dessa forma estabelecer melhorias nesse amplo e importante setor. O servidor 
público tem um papel primordial dentro da instituição pública, seja municipal, 
estadual ou federal. Porém, a tão sonhada estabilidade conquistada através da 
aprovação em concurso, talvez já não os mantenham motivados, logo, anseiam 
por outros meios de se estimularem.

Com essa preocupação o presente trabalho tem como problema de pesquisa 
investigar se a política de gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Maranhão 
contribui na sistematização de práticas motivacionais para seus servidores? 
Como tema apresenta os Servidores Públicos e a Gestão de pessoas, cujo título 
é “Práticas motivacionais para servidores públicos efetivos: o caso do Tribunal 
de Justiça do Maranhão”. 

Para tanto esta pesquisa tem como objetivo geral conhecer as práticas 
desenvolvidas pela área de Gestão De Pessoas do Tribunal de Justiça do 
Maranhão. Como específicos: identificar as práticas consideradas motivacionais 
no âmbito do TJ; verificar se os servidores reconhecem as práticas motivacionais 
desenvolvidas pelo TJ e identificar o nível de satisfação dos servidores em 
relação a essas práticas. 

Foram utilizadas como fontes de pesquisa a revisão da literatura sobre a matéria 
abordada e em seguida foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas junto aos servidores sobre as práticas consideradas motivacionais, 
dentro do Tribunal de Justiça, no setor da Coordenação do Plenário e Câmaras 
Reunidas. Espera-se que através do questionário seja possível verificar dentro 
de uma pequena amostra de servidores, o nível de satisfação com as práticas 
realizadas pelo TJMA, acreditando que o servidor público motivado pode 
contribuir para a realização de um trabalho apoiado na qualidade com uma 
prestação de serviço eficiente à sociedade.

Esta pesquisa estrutura-se em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo 
apresenta-se a introdução com justificativa, objetivos e o problema da pesquisa. 
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No segundo destinado ao referencial teórico aborda-se a gestão de pessoas, 
assim como, o tema gestão de pessoas no setor público, motivação e as principais 
teorias motivacionais, no terceiro capítulo trata-se do método de pesquisa 
utilizado, detalhando os principais aspectos, em seguida faz-se a apresentação 
e discussão dos resultados e por fim apresentam-se as considerações finais.               

                            
2  GESTÃO DE PESSOAS  

O contexto da Gestão de Pessoas é formado por pessoas e organizações. 
As pessoas passam boa parte das suas vidas dentro das instituições, que por 
sua vez dependem delas para funcionar, assim como, dependem do trabalho 
para garantir sua subsistência e sucesso pessoal. Logo, separar o trabalho da 
existência das pessoas é muito difícil, diante da importância e do impacto que o 
trabalho nelas provoca. 

Conforme Chiavenato (2005) a Gestão de Pessoas é uma área muito sensível 
à mentalidade que predomina nas organizações, é contingencial e situacional, 
pois depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, 
da estrutura organizacional adotada, das características do contexto ambiental, 
do negócio da organização, da tecnologia utilizada, dos processos internos e de 
uma infinidade de outras variáveis importantes.

Existe então uma relação muito estreita, pois as pessoas dependem das 
organizações nas quais trabalham para atingir seus objetivos pessoais e 
individuais. Assim como, existe o sonho de crescer e ser bem sucedido, que 
quase sempre significa crescer dentro da organização.  Por outro lado, as 
organizações dependem diretamente das pessoas para operar, produzir seus 
bens e prestar serviços. 

Dos Santos (2015) diz que o clássico conceito de recursos humanos era 
o homem certo, no lugar e momento certo. Porém, enfatiza que o que ocorre 
é uma busca pela efetiva coordenação de suas responsabilidades, por meio 
da criação, manutenção e desenvolvimento de um contingente de servidores, 
treinando-os e motivando-os para realizar objetivos organizacionais. 

Logo, percebe-se que basicamente a função de recursos humanos atém-se 
a todos os problemas associados à eficiente aquisição da mão de obra e ao uso 
dos recursos humanos disponíveis para manter ou ampliar as atividades de uma 
organização pública.

Neste contexto, Chiavenato (2005) expõe que a definição de Gestão de 
Pessoas começou a ser delineada a partir do início da década de 1990. Com a 
evolução da tecnologia da informação, o mundo transformou-se com informações 
mais integradas, rápidas, com a economia globalizada. Mudanças profundas e 
radicais impactaram toda a humanidade.

Para Freitas (2009) surge uma nova época, a época da informação ou a era 
do capital intelectual. Afirma que de mão de obra passa-se para cérebro de obra. 
Com a revolução dessa magnitude, o autor explica que o detentor do capital 
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mais valioso para as organizações - a pessoa - passa a ser mais valorizado, 
assim como a criatividade e a inovação passam a ser mais requeridas.                                                 

Atualmente, conforme Loures (2015) as organizações estão ampliando sua 
visão e atuação estratégica. Todos os setores da organização estão contribuindo e 
participando em conjunto. O autor enfatiza que as pessoas devem ser visualizadas 
como parceiras, pois contribuem com seus conhecimentos, habilidades, 
competências e, sobretudo, com a inteligência que proporciona decisões racionais 
e que imprime significado e rumo aos objetivos globais. Neste sentido, as pessoas 
constituem parte integrante do capital intelectual da organização.

Assim, o contexto das organizações sejam elas públicas ou privadas, é 
representado pelas organizações e pelas pessoas, sem ambas não haveria 
Gestão de Pessoas. A seguir o tema de Gestão de Pessoas será relacionado ao 
serviço público.                 

2.1 A Gestão de Pessoas no Setor Público

Conforme Dos Santos (2015) a função dos recursos humanos, surgida nos 
Estados Unidos sob o nome de administração de pessoal, em 1883, com a 
criação da Comissão do Serviço Público, tinha como finalidade de proteger o 
sistema de mérito contra intromissões políticas. Sob esses aspectos Santos 
(2015) enfatiza:    

                
Desde o início da administração de pessoal no serviço público até 
a década de 1960, nos Estados Unidos, esse tipo de gestão havia 
caracterizado pelas seguintes diretrizes: a luta antiempreguista, o 
critério da eficiência e a influência das relações humanas. No Brasil, a 
administração de pessoal passou a ser organizada em 28 de outubro 
de 1936, com a lei de reajustamento. Criou-se o Conselho Federal 
do Serviço Público Civil, subordinado ao Presidente da República, e 
instituiu-se, em cada ministério, uma comissão de eficiência. 

Leite Júnior (2009) reforça que naquela época a organização do serviço de 
pessoal foi padronizada, contando as seguintes seções: seção administrativa, 
seção de controle, seção financeira e seção de assistência social. Em 30 de julho 
de 1938, criou-se o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 
com a intenção de organizar a atividade de orçamento, a documentação, o 
material e o pessoal. Desde a deposição de Getúlio Vargas (1945) até 1967, o 
sistema de pessoal e os serviços públicos deterioram-se. Com o Decreto-Lei nº 
200/67, revitalizou-se o DASP, sob a influência dos princípios norte-americanos 
da administração pública. 

Verificou-se com Silva (2009) que o primeiro estatuto dos funcionários públicos 
civis da União foi expedido em 28 de agosto de 1938 e vigorou até 1952. Até 
1987, o regime adotado para os servidores públicos era o regime trabalhista, 



167ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

mantendo-se o regime estatutário que não optaram pelo outro regime e para 
algumas categorias especiais. Com a reorganização do DASP, em 1967, esse 
departamento passou a subordinar-se diretamente ao Presidente da República. 
E no início da década de 1980, começou-se a pensar em reformular os regimes 
jurídicos e transformá-los em um só, o que acabou acontecendo em 11 de 
dezembro de 1990, com a aprovação da Lei nº 8.112 sobre o Regime Jurídico 
Único – nome dado ao novo estatuto dos servidores públicos federais.

Compreende-se então, que no Brasil, desde a década de 1980, a noção de 
administração de pessoal começou a ser substituída pela administração de 
recursos humanos e que a gestão pública de pessoas pode ser descrita com a 
função de planejar, coordenar e controlar a obtenção de mão de obra necessária 
à organização pública.

Diante desses aspectos, surge a necessidade de tratar a pessoa não mais como 
apenas um recurso, equiparado aos demais recursos empresariais, mas como 
um elemento diferenciado para o sucesso organizacional. É nesse contexto que 
os teóricos e pesquisadores buscam explicar as várias respostas do ser humano 
dentro do ambiente de trabalho, na tentativa de elucidar o comportamento do 
trabalhador e auxiliá-lo a compreender a si próprio e reconhecer o que lhe motiva. 
Por este motivo apresentam-se alguns aspectos relacionados à motivação no 
tópico seguinte. 

3  A MOTIVAÇÃO E SUAS DEFINIÇÕES
                  
A motivação é um estado interno que pode resultar de uma necessidade 

e leva as pessoas a persistirem no comportamento em busca de sanar suas 
necessidades. A fome, a curiosidade, a nossa necessidade de realização 
profissional e pessoal são exemplos de motivos.

Antes de discorrer sobre a motivação é importante saber diferenciar 
motivos, necessidades, impulsos e institutos, nesse sentido Walger (2014) 
define necessidades como sendo aquilo que a própria palavra parece conotar 
deficiências, que podem estar baseadas nas exigências corporais específicas 
como fome, sede, sono e na aprendizagem ou em alguma combinação de 
ambas. Quando os motivos surgem e colocam o organismo em movimento, 
como consequência das necessidades, são denominadas de impulsos. A sede, 
por exemplo, é um impulso, a consequência de uma necessidade que se sente 
de tomar água. Enquanto que o instinto está ligado aos padrões de ação, como 
respostas a determinadas situações. 

Logo, pode se considerar a motivação humana como um processo psicológico 
estritamente relacionado ao impulso ou a tendência a realizar com persistência 
determinados comportamentos.

Para Robbins (2005) a motivação é o resultado da interação do indivíduo 
com a situação. Logo, a motivação não é algo que possa ser diretamente 
observado infere-se a existência de motivação observando um comportamento. 
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Um comportamento motivado se caracteriza pela energia relativamente forte 
dispendida para um objetivo ou meta. Portanto, é a motivação que leva as 
pessoas a agirem em direção aos objetivos que querem alcançá-los. É o que 
mantém o ser humano focado em um propósito.

Minicucci (2007) afirma que a motivação varia tanto entre os indivíduos 
quanto no mesmo indivíduo, de acordo com a situação a que se está exposto, 
o termo motivo vem do elemento mov que significa mover, logo vem de mover, 
isto é motivação. Explica ainda, que existem dois modelos de motivação o 
homeostático e o de incentivo. Muitos impulsos básicos tendem a seguir o modelo 
homeostático. Para esse modelo de motivação, o corpo apresenta padrões de 
referência na programação de suas necessidades, que podem ser ótimos, ideais 
ou equilibrados. Fome, sede e sono são exemplos de motivações que fazem 
parte do modelo homeostático.

Cita ainda outro modelo no qual o ponto mais importante não é o equilíbrio, 
mas os incentivos. Estes são definidos como objetos, eventos ou condições 
que imitam a ação. Para os modelos de incentivos, experiências passadas e 
presentes, além dos incentivos que sofremos, afetam e alteram nossas cognições 
e emoções, levando à motivação (MINICUCCI, 2007). 

Logo, a motivação acionará um comportamento que influenciará novamente 
as cognições e as emoções alterando-as. Na prática os dois modelos tendem 
a se combinar. Incentivos, emoções e cognições irão se combinar com os 
mecanismos homeostáticos, visando o equilíbrio do comportamento.

Segundo Minicucci (2007) há dois tipos de incentivos: Intrínsecos e 
extrínsecos. Sentir cheiro de churrasco e ver a churrascaria, extrínseco e sentir 
fome, intrínseco. As atividades que satisfazem impulsos básicos, como fome, 
sexo, sono são intrínsecas motivacionais.

E quando se fala de motivação no trabalho, em um ambiente externo, uma 
empresa, não se pode isolar os fatores que a compõem, tais como: a própria 
cultura da empresa, a situação social, econômica e ambiental do país e do 
mundo, as raízes individuais, ou seja, tudo aquilo que constitui o que é o ser 
humano, suas características individuais.

Dessa maneira a motivação no trabalho manifesta-se pela orientação do 
empregado para realizar com presteza e precisão as tarefas e persistir na sua 
execução até conseguir um resultado previsto ou esperado.

Walger (2014) salienta três comportamentos na motivação: o impulso, a 
direção e a persistência do comportamento. Assim, enfatiza que a motivação é o 
processo de esforço para atingir um objetivo, porém nada adianta a intensidade 
do esforço se ele não for direcionado corretamente. Outro fator importante 
destacado é a capacidade de persistência dos indivíduos perante os obstáculos, 
também conhecida como resiliência. Pessoas motivadas se mantêm na busca 
por seus objetivos até atingi-los.

É muito importante o sentido que as pessoas dão ao seu trabalho, uma vez 
que se torna difícil experimentar qualquer tipo de satisfação motivacional quando 
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está ligado a um trabalho que não tem ou não faz o menor sentido para elas. 
Walger (2014) enfatiza que se indivíduos não encontrarem no trabalho meios 
de satisfazerem as suas expectativas e de atingir as metas principais de sua 
existência, ele não sentirá numa relação de troca, mas de exploração.

Bergamini (2003) conclui que a motivação para o trabalho é um composto 
que envolve não somente os indivíduos e suas motivações individuais, como 
também o trabalho desenvolvido, a organização em que se trabalha, as regras 
e o clima organizacional próprio.

Diante desse contexto entende-se a motivação como um elemento essencial 
do comportamento humano, porém não é único. Somam-se à motivação outras 
características do comportamento humano, tais como: percepção, personalidade, 
atitudes e aprendizado. Esse conjunto de fatores compõe uma identidade 
psicológica que contribui para o nível de comprometimento dos funcionários.

Mais complicado ainda se torna a motivação das pessoas no setor público, 
em contraste com a esfera privada, reveste-se de várias características de 
natureza legal, política, econômica e cultural que particularizam esse setor. 
Busca-se então explicação nos modelos teóricos sobre motivação, conforme 
apresentados a seguir.

3.1 Teorias motivacionais                    
                   
Segundo Vergara (2009) umas das teorias motivacionais é a teoria 

comportamental, cujo teórico evidenciou que a produtividade e o desempenho 
das pessoas estavam relacionados principalmente com aspectos de natureza 
social, assim entendidos como elementos afetivos e informais que decorrem 
da interação humana no contexto de um grupo. Destaca ainda a teoria das 
necessidades humanas cujos autores tentam classificar os tipos de necessidades 
humanas, o mais citado e lido é o teórico Abraham Maslow (1954).

Este teórico acima citado sustenta que as necessidades humanas estão 
ordenadas em uma hierarquia que vai das mais básicas motivações instintivas 
até o que se tornou a última palavra em motivação: autorrealização. Propôs que 
a teoria motivacional perfeita deverá presumir que as pessoas estão em um 
estado emocional permanente, mas a natureza da motivação pode ser diferente 
de grupo para grupo, ou de pessoa para pessoa, em determinadas situações 
(VERGARA, 2009). 

Ainda de acordo com Vergara (2009) dificilmente as pessoas atingem o 
topo da hierarquia das necessidades, a não ser por um certo período. E, 
consequentemente, terão as necessidades satisfeitas, pois sempre serão 
substituídas por outras. Enquanto as necessidades inferiores são mais urgentes, 
a satisfação das necessidades superiores é mais demorada.

Logo, segundo Maslow (1954 apud VERGARA 2009) esta é a hierarquia das 
necessidades de satisfação do homem:

1. Necessidades fisiológicas: necessidades muito básicas, instintivas, 
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fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. Incluem a necessidade de 
alimento, água, abrigo e sexo.

2. Necessidades de segurança: o desejo do indivíduo de estar livre do perigo 
e da frustação das necessidades fisiológicas básicas.

3. Necessidades sociais: desejo de uma pessoa pertencer a um grupo de ter 
amigos e de ser aceita pelas outras.

4. Necessidades de estima: ocorrem de duas maneiras – a necessidade do 
ego é um desejo de autoestima, autorrespeito e um senso de valor interno; a 
necessidade de reconhecimento pelos outros é exemplificada pelo desejo de um 
indivíduo por respeito e admiração.

5. Autorrealização: a necessidade de desenvolver suas capacidades 
plenamente, de conseguir o que se é capaz de fazer. Esta necessidade está 
intimamente relacionada ao autodesenvolvimento, à utilização adequada dos 
talentos de cada um e à criatividade.

Desta forma, as necessidades de acordo com a teoria de Maslow, devem ser 
satisfeitas de baixo pra cima, ou seja, das fisiológicas para as de autorrealização. 
À medida que alcança cada nível sucessivo da hierarquia, o indivíduo se dirige 
ao nível superior seguinte. No entanto, uma necessidade não precisa está 
completamente satisfeita para permitir que o indivíduo persiga uma outra de 
ordem mais elevada.

Maslow também reconheceu que as necessidades das pessoas mudam 
segundo as circunstâncias (idade, estágio de carreira, problemas pessoais) 
e que diferentes níveis de necessidades podem operar na mesma pessoa ao 
mesmo tempo (VERGARA, 2009).

Outra teoria citada por Santos (2015) é a Teoria dos 2 Fatores, nela Herzberg 
(1959), direcionou as necessidades que se relacionam com a realização do 
trabalho. Segundo ele, os fatores básicos como fisiológicos e a segurança, 
fazem parte do sistema de insatisfação potencial e não são fontes de motivação 
para o trabalho. Os desejos de motivação manifestam-se no trabalho quando 
associados à realização, a promoção ou à sociabilidade, ou seja, esses são 
fatores motivadores.

O autor identificou determinados fatores relacionados às características do 
cargo como vetores de satisfação do indivíduo no trabalho. São eles:

- Fatores Higiênicos: extrínsecos ao cargo – condições gerais do ambiente 
laboral, como iluminação, limpeza, ruídos, remuneração e relações com 
superiores e colegas.

- Fatores Motivacionais: intrínsecos ao cargo – nível de responsabilidade, 
conteúdo e atribuições do cargo e nível de reconhecimento do trabalho executado.

Outra importante teoria citada por Vergara (2009) é a teoria de McClelland 
que identificou três necessidades são elas: poder, afiliação e realização. 
Conforme esta abordagem, as pessoas não nascem com essas necessidades, 
são adquiridas de acordo com o ambiente social. 

Enquanto que a teoria da expectativa de Victor Vroom, abordada por Santos 
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(2015), faz referência ao desempenho com recompensa, logo defende que 
as pessoas se sentem motivadas quando atingem metas, são avaliadas e 
recompensadas, pois isto leva a satisfação de seus anseios pessoais.

Outra teoria citada por Santos (2015) foi a teoria da equidade de J. Stacy Adams, 
que em 1965, formulou a noção de equidade e sua influência no comportamento 
das pessoas em ambiente laboral. Na essência desta teoria reside a relação 
entre retribuições e recompensas em diferentes níveis de intensidade segundo 
a percepção do indivíduo.

A teoria de ERG, de Aldelfer, também explanada por Santos (2015) é baseada 
na hierarquia de Maslow, a qual desenvolve a ideia de que há três grupos de 
necessidades essenciais, são elas: Existência (E), Relacionamento (R)  e 
de Crescimento (G). Existência refere-se aos materiais básicos, que incluem 
necessidades fisiológicas e de segurança. Relacionamento é o desejo de 
manter importantes relações interpessoais como estima. Crescimento é o desejo 
intrínseco da categoria estima como também da necessidade de autorrealização, 
correspondente ao quinto nível de Maslow.

Para Robbins (2005) esta é a teoria mais coerente com o conhecimento 
das diferenças entre os indivíduos, ou seja, cada cultura, família e educação 
possuem variáveis e valores diferenciados e os indivíduos classificarão suas 
necessidades, identificando-se conforme sua cultura. A seguir apresenta-se o 
método utilizado nesta pesquisa.   

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Delineamentos da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. 
Segundo Cervo (2007), a pesquisa descritiva é uma pesquisa que se desenvolve 
principalmente nas ciências humanas e sociais, abordando aqueles dados 
e problemas que merecem ser estudados, mas cujo registro não consta em 
documentos. Logo, a pesquisa descritiva em sua forma trabalha sobre dados ou 
fatos colhidos da própria realidade. 

4.2  Ambiente da pesquisa e Amostra

A pesquisa foi realizada no Tribunal de Justiça do Maranhão, que está 
localizado à Praça Pedro, s/n, Centro, São Luís, Maranhão junto aos servidores 
do setor Coordenação do Plenário e Câmaras Reunidas que está dividida em 4 
setores: Primeiras Câmaras Reunidas, Segundas Câmaras Reunidas, Câmaras 
Criminais Reunidas e Secretaria do Plenário.

A amostra de servidores escolhida na Coordenação do Plenário e Câmaras 
Reunidas, teve como critério ser servidor ativo e com mais de 01 (um) ano 
trabalhando no setor, que é composto por 20 servidores, dentre eles auxiliares, 
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técnicos, analistas, secretários.  Apenas 10 (dez) participaram da pesquisa, 
pois os demais estavam ausentes em virtude de férias e afastamentos para 
tratamento de saúde, sendo que um se recusou a participar da pesquisa.

4.3 Instrumentos e procedimentos de coletas de dados

Conforme orienta Cervo (2007) a coleta de dados aparece como umas das 
tarefas da pesquisa descritiva. Como instrumento para realizar a coleta de dados 
foi aplicado um questionário dividido em 3 partes, onde na primeira os servidores 
responderam sobre o seu perfil socioprofissional, na segunda responderam um 
questionário com perguntas fechadas adaptado do questionário de Demo (2012) 
e na terceira responderam um questionário com perguntas abertas elaboradas 
pela autora. 

O questionário adaptado de Demo (2012) envolveu apenas 5 fatores dos 6 
propostos pela autora, a saber: 

• Fator 1 - Envolvimento: diz respeito à proposta de articulação da 
organização com construções teóricas e práticas para criar um vínculo afetivo 
com seus colaboradores, contribuindo para seu bem-estar, em termos de 
reconhecimento, relacionamento, participação e comunicação.

• Fator 2 – Treinamento, desenvolvimento e educação: refere-se à proposta 
de articulação da organização, com construções teóricas e práticas, para prover 
aos colaboradores a aquisição sistemática de competências e estimular a 
contínua aprendizagem e produção de conhecimento. 

• Fator 3 – Condições de trabalho: refere-se à proposta de articulação da 
organização, com construções teóricas e práticas, para prover aos colaboradores 
boas condições de trabalho em termos de benefícios, saúde, segurança e 
tecnologia.

• Fator 4 – Avaliação de Desempenho e Competências: refere-se à proposta 
de articulação da organização, com construções teóricas e práticas, para avaliar 
os colaboradores de forma adequada mediante critérios alcançáveis.

• Fator 5 – Recompensas: refere-se à proposta de articulação da organização, 
com construções teóricas e práticas, para recompensar o desempenho e as 
competências dos colaboradores em termos de remuneração e incentivos. 

O fator Recrutamento e Seleção não foi considerado para essa pesquisa por 
não se adequar aos critérios utilizados no âmbito do serviço público. 

 Foram estabelecidas as seguintes proposições norteadoras que 
compuseram as questões abertas do questionário:

• A existência de uma política desenvolvida pela Gestão de pessoas na 
área de motivação;

•  A importância das práticas direcionadas à motivação dos servidores;
•  Atividades desenvolvidas pela gestão de pessoas voltadas para motivação 

dos servidores;
•  A motivação para trabalhar no Tribunal de Justiça do Maranhão;
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•  A satisfação com as práticas de gestão de pessoas;
•  Sugestões de melhoria.

4.4 Análise de dados

Após a coleta de dados e informações, foi feita a análise e discussão dos resultados 
do questionário.          

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo. Segundo Richardson (1999) esta análise é utilizada para estudar 
material de tipo qualitativo, devido sua origem científica, a análise de conteúdo 
deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Logo, é possível compreender melhor 
um discurso, aprofundar suas características importantes. Algumas falas dos 
entrevistados são utilizadas para representar a análise qualitativa, considerando 
a repetição de respostas ou divergência de respostas. 

O questionário com as perguntas fechadas e adaptado foi tabulado utilizando 
parâmetros estatísticos (percentual).

4.5 Aspectos éticos
                
Para a realização da pesquisa dentro do setor e a aplicação do questionário 

foi entregue aos servidores um Termo de Consentimento para ser assinado, 
assim como, foi entregue um Termo de Autorização de pesquisa assinado pela 
Diretora Judiciária do Setor pesquisado e um Termo de Confiabilidade assinado 
pela autora. A seguir a apresentação e análise dos resultados.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

A pesquisa realizada junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, foi dividida 
em 3 etapas. Inicialmente verificou-se o perfil socioprofissional dos servidores, 
conforme disposto pela Tabela 1.

Tabela 1 – Perfil Socioprofissional
 

                  Variáveis Entrevistados Percentual %

Sexo
Feminino 80%
Masculino 20%

Faixa Etária

18 - 30 anos 10%
31 - 40 anos         60%
41 - 50 anos  20%
51 - 60 anos          0

61 anos ou mais 10%
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Escolaridade

Ensino Fundamental 0
Ensino Médio 0

Ensino Superior Completo 10%
Ensino Superior Incompleto 0

Especialização 90%
Mestrado 0

Doutorado 0

Cargo

Técnico Judicial 30%
Analista Judicial 20%

Secretario Judicial 40%
Auxiliar Judiciário 10%

Tempo de Serviço

01 a 03 anos 0
03 a 10 anos 80%
11 a 20 anos 0
21 a 30 anos 10%

Mais de 31 anos        10%

Verificou-se que o sexo preponderante dos respondentes é o feminino com 
80%. Quanto à faixa etária da amostra tem-se um maior percentual de 60% entre 
os servidores de 31 a 40 anos. A escolaridade também se manteve alta 90% 
entre aqueles com especialização. O cargo predominante dos respondentes 
foi o de Secretário Judicial (40%) seguido do de Técnico Judiciário (30%). Os 
servidores com menor tempo de serviço 3 a 10 anos foram os mais atingidos 
pela pesquisa (80%). 

Antes de adentrar na apresentação dos dados qualitativos e quantitativos faz-
se necessário explanar sobre a política de gestão de pessoas empregada pelo 
Tribunal de Justiça do Maranhão. Por meio de uma pesquisa realizada no site do 
TJ, percebeu-se que o Tribunal apresenta dentro da área de Gestão de Pessoas 
uma Política de Avaliação, Acompanhamento, Capacitação e Desenvolvimento 
dos Servidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, 
conforme a RESOLUÇÃO Nº 70/08 - TJ/MA (vigência em 20.02.2009), assim 
como, a RESOLUÇÃO Nº GP – 37/2014 TJ/MA, que dispõe sobre os critérios e 
procedimentos para a concessão do Adicional de Qualificação (AQ), instituído 
pelo art. 7º, da Lei nº. 8.715, de 19 de novembro de 2007 aos servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

O Tribunal de Justiça do Maranhão também oferece ao servidor a Gratificação 
por Produção Judiciária (GPJ), que é recebida pelos setores que atingiram as 
metas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Outra prática realizada 
pelo Tribunal é a implantação da GAJ (Gratificação por Atividade Judiciária), ao 
salário do servidor que trabalha 9 horas, sendo 8 horas mais uma de intervalo 
para o almoço.
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A licença prêmio também faz parte dessas práticas e é concedida como 
incentivo aos servidores que completam 5 anos sem falta no seu histórico 
funcional. A licença prêmio pode durar 3 meses com o recebimento integral dos 
proventos. 

A promoção e a progressão funcional também fazem parte dessas práticas, 
que cumprem regras diferentes.  A Progressão funcional é a movimentação do 
servidor de um padrão para o próximo padrão dentro de uma mesma classe. 
A progressão deve observar o interstício de um ano e está condicionada ao 
resultado de avaliação de desempenho do servidor, conforme Figura 01.
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         Figura 1 – Quadro de Progressão

            Fonte: www.tjma.jus.br

           
Tem como requisitos a conclusão do período de três anos do estágio probatório, 

bem como a obtenção do conceito satisfatório na média das 03 avaliações 
realizadas durante o referido período. Enquanto que para os servidores efetivos, 
os mesmos devem completar o período de um ano, desde a aquisição da sua 
última progressão, bem como conceito na avaliação de no mínimo satisfatório. 
O percentual do aumento salarial após a progressão é de 2,5% calculado sobre 
vencimento base. 

Enquanto que a Promoção é a elevação do servidor de uma classe para o 
nível inicial de outra classe, imediatamente superior dentro da mesma carreira, 
mediante avaliação de desempenho, observado o interstício mínimo de 02 (dois) 
anos de efetivo exercício no cargo em relação à progressão imediatamente 
anterior. Exemplificação: da Classe A para a B: A5, B6 da Classe B para a C: B10, 
C11. Tem como requisitos necessários para que o servidor esteja habilitado à 
promoção o interstício mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício no cargo em 
relação à progressão imediatamente anterior e a apresentação de desempenho 
satisfatório ou superior no processo de avaliação, nos termos do parágrafo único 
do art. 25 da Resolução 70/08 – TJ/MA. 

Além disso, participar durante o período de permanência na classe, de ações 
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de aperfeiçoamento que totalizem o mínimo de 80 (oitenta) horas de aula e 
apresentar declaração de que as ações de treinamento não foram utilizadas para 
percepção do adicional de qualificação realizada a avaliação de desempenho 
para fins de promoção a avaliação de desempenho para fins de promoção será 
única e realizada no final do 22º (vigésimo segundo) mês do período aquisitivo. 

Para este fim, consideram-se ações de treinamento para fins de promoção as 
que, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, possibilitem 
o desenvolvimento de competências para o cumprimento da missão institucional. 
As ações de treinamento deverão estar vinculadas às áreas de interesse dos 
órgãos do poder judiciário e às atribuições do cargo efetivo do servidor ou às 
suas atividades desempenhadas no exercício de função gratificada ou de cargo 
em comissão. 

O Tribunal de Justiça do Maranhão tem também a preocupação constante de 
estimular o desenvolvimento dos servidores através de cursos de atualização 
realizados pela Escola de Magistratura do Maranhão (ESMAN).

Feito esta explanação segue a apresentação dos dados do questionário 
com perguntas fechadas adaptado da escala de Demo (2012), sobre práticas 
de gestão de pessoas consideradas motivacionais junto aos servidores, onde 
obteve-se o seguinte resultado disponível no Quadro 1:

Discordo 
totalmente da 

afirmativa

Discordo 
parcialmente 
da afirmativa

Não concordo 
nem discordo 
da afirmativa

Concordo 
parcialmente

Concordo 
totalmente

ENVOLVIMENTO 38,33% 28,33% 6,66% 23,33% 3,33%
TREINAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E 
EDUCAÇÃO

28% 18% 4% 44% 6%

CONDIÇÕES DE 
TRABALHO 52,5% 12,5% 5% 25% 5%

AVALIÇÃO DE 
DESEMPENHO 27,5% 12,5% 15% 30% 15%

RECOMPENSAS 50% 8% 2% 30% 10%
Quadro 1 – Fatores avaliados acerca da percepção dos servidores sobre as práticas da Gestão de Pessoas

Fonte: dados da pesquisa

Observa-se com relação ao fator envolvimento cerca de 38,33% discorda 
totalmente a existência do desenvolvimento de ações realizadas nesse 
aspecto pela área de Gestão de Pessoas do TJ. Ao passo que apenas 3,33% 
concordam totalmente. Isso quer dizer que não existe tanta credibilidade quanto 
às ações desenvolvidas para promoção do bem-estar do servidor, favorecendo 
o reconhecimento, relacionamento, participação e a comunicação dentro da 
organização. 

Com relação ao treinamento, desenvolvimento, educação o maior percentual 

ESCALA

FATOR
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está entre os que concordam parcialmente (44%) com as ações voltadas para 
esse aspecto e 6% concorda totalmente, resultando em 50% da amostra. 
Conforme apresentado anteriormente esta é uma prática que possui respaldo 
legal com normativas publicadas no âmbito da instituição, além de uma Escola 
que promove cursos direcionados aos servidores com afinidade na área jurídica 
na própria instituição. No entanto, percebe-se que metade da amostra não está 
totalmente de acordo com a forma que a área de Gestão de Pessoas conduz 
esse aspecto relacionado ao treinamento, desenvolvimento, educação.  

No fator condições de trabalho 52,5% da amostra discorda totalmente que 
possuem condições de trabalho favoráveis em termos de benefícios, saúde, 
segurança e tecnologia promovidas pela área de Gestão de Pessoas enquanto 
somente 5% concordam totalmente. 

Com relação à avaliação de desempenho 30% concorda parcialmente e 15% 
concordam totalmente, totalizando 45% a favor deste aspecto. Este valor obtido 
encontra-se ligeiramente maior entre os que discordam totalmente (27,5%) 
e parcialmente (12,5%), obtendo um percentual de 40%. Este também é um 
aspecto que possui normativa legal no TJ, mas que não foi tão reconhecida 
pelos servidores. 

E por fim sobre o fator recompensas 50% dos entrevistados discordam 
totalmente das práticas atuais direcionadas em favor de um sistema de 
recompensas justo e adequado à realidade de cada um. Somente 10% concordam 
totalmente com o sistema de recompensas adotado atualmente pela instituição. 
Isso quer dizer que o percentual de servidores que discordam com o sistema de 
recompensas utilizado pelo TJ é ligeiramente maior em detrimento daqueles que 
concordam, apesar da existência de uma gratificação extra ao salário. 

Após responderem o questionário de perguntas fechadas, os servidores 
responderam as questões abertas, onde serão destacadas algumas falas como 
exemplos, conforme se mostra a seguir.                   

6 A EXISTÊNCIA DE UMA POLÍTICA DESENVOLVIDA PELA GESTÃO DE 
PESSOAS NA ÁREA DE MOTIVAÇÃO

          
Ao serem questionados sobre a existência de uma política desenvolvida pela 

gestão de pessoas na área de motivação, os servidores sinalizaram dois grupos, 
um que reconhece existir essa política com apenas 3 componentes e outro grupo 
com 7 que não reconhece. Conforme expuseram alguns entrevistados:

“Sim, só que essa política motivacional é para poucos. Ela é dirigida 
para alguns funcionários (setoriais), que manipulam tudo que é para 
motivar” (E9).

“Considero que sim, acredito que existem várias ferramentas para 
serem usadas para o bem-estar, satisfação e a motivação das 
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pessoas” (E8).

“A política motivacional existe, mas é ineficiente, pois limita-se a 
qualificação profissional e não as necessidades e reclamações dos 
servidores” (E7).

No segundo grupo estão aqueles que não reconhecem essas práticas, 
conforme as algumas falas a seguir:

“Não, pois aqui no TJ os servidores são esquecidos e considerados de 
pouca importância para o desenvolvimento do trabalho” (E5).
 
 “Não, embora exista um núcleo de planejamento estratégico para 
delimitar os trabalhos desenvolvidos, é muito precária a forma como 
são aplicados” (E2).

“Não, não tenho conhecimento, pode até existir, mas a motivação vem 
de nós mesmos” (E3). 

 
Através das falas dos servidores, percebeu-se que apenas poucos reconhecem 

a existência de práticas desenvolvidas para motivar o servidor, e mesmo assim, 
são consideradas ineficientes conforme E7. Para a maioria não existem prática 
alguma, apesar de existir um núcleo de planejamento, conforme E2. Estas falas 
podem ser confirmadas nos resultados do questionário 1, relacionados ao fator 
envolvimento, onde 38,3% discordam totalmente das ações desenvolvidas pelo 
Tribunal.       

Observa-se com relação à motivação Vergara (2009) propôs que a teoria 
motivacional perfeita deverá presumir que as pessoas estão em um estado 
emocional permanente, contudo a natureza da motivação pode ser diferente de 
grupo para grupo, ou de pessoa para pessoa, em determinadas situações.

6.1 A importância das práticas direcionadas à motivação dos servidores

Com relação à importância dessas práticas motivacionais os servidores 
expuseram:

 
“Muito importante, pois quando a direção do TJ escuta e acolhe as 
principais demandas dos servidores é uma resposta à valorização dos 
servidores, o que por consequência, os motiva nas atividades diárias 
do TJ” (E7).

“Avalio como positiva, pois antes as pessoas eram vistas como recursos 
com habilidades para execução de tarefas e com prática motivacional 
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de servidores, elas são vistas como talentos que têm valores e que 
precisam ter sua capacidade desenvolvida e mantida” (E1).

“É de extrema importância, pois no Serviço Público de forma geral, 
não há expectativa de ascensão funcional, ou de cargos, a não ser a 
regular promoção na carreira, adquirindo benefícios, que não servem 
de motivação ao servidor” (E10).

Percebeu-se com relação a esse aspecto que os servidores entrevistados 
avaliam como muito importante as práticas direcionadas à motivação dos 
servidores, como destacado na fala do E10. Pode-se se relacionar esse fato 
ao que enfatiza Loures (2006) que as pessoas devem ser visualizadas como 
parceiras, pois contribuem com seus conhecimentos, habilidades, competências 
e, sobretudo, com a inteligência que proporciona decisões racionais e que 
imprime significado e rumo aos objetivos globais da instituição.

6.2 Atividades desenvolvidas pela gestão de pessoas do TJMA voltadas 
para motivação dos servidores

Nesse quesito os servidores puderam avaliar quais atividades são realizadas 
na promoção da motivação pela área de Gestão de Pessoas. Segue algumas 
falas dos servidores respondentes para exemplificar suas opiniões. 

 “Não tenho conhecimento desse trabalho desenvolvido pela gestão 
de pessoas, nesse sentido” (E4).

“Para mim, nenhuma atividade vem sendo desenvolvida” (E3).

“Somente realizam cursos de qualificação. Há também a GPJ, na qual 
ao alcançarem a meta estabelecida pela direção do TJ, os servidores 
recebem o 14º” (E9).

“Ao atingirem a meta estabelecida, recebem uma espécie de 
gratificação além do salário” (E8).

“Ambiente de trabalho, salário, material adequado, cursos e 
participação de atividades comuns para todos” (E2).

Sobre esse aspecto a opinião dos servidores se dividiu. Para alguns, essas 
atividades podem ser consideradas como as gratificações e recompensas por 
metas atingidas, treinamento, melhores condições de trabalho, como destacam 
E9, E8 e E2. Entretanto para outros não há nenhuma atividade desenvolvida 
(E3 e E4). Aqui nas falas E3 e E4 percebeu-se uma relação com alguns fatores 
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avaliados no questionário fechado em que os entrevistados 50% discordam 
totalmente do fator Recompensas e 52,5% do fator Condições de trabalhos, além 
de terem expressividade em outros fatores quanto a falta de reconhecimento de 
práticas adequadas desenvolvidas pela Gestão de Pessoas do TJMA.

6.3 A motivação para trabalhar no Tribunal de Justiça do Maranhão

Os fatores motivacionais considerados pelos servidores puderam ser melhor 
avaliados, conforme percebe-se a seguir.  

“Somente o vínculo de efetividade” (E3).

“Minha remuneração e o sentimento de cumprir meu papel de servidor 
público, pois fui nomeada para atender aos jurisdicionados, o que 
sempre foi meu alvo” (E10).

“O que me motiva é o gosto que tenho pelo Direito, o bom relacionamento 
que tenho com as pessoas e os serviços que estamos prestando à 
sociedade” (E9).

“No momento só meu salário” (E5).

“O cargo ser efetivo, estável, desenvolvendo as atividades ligadas 
a minha área de formação, o trabalho é interessante e minha carga 
horária de 06 horas” (E7).

“Primeiramente o amor pelo que faço. Gosto do meu trabalho e das 
atividades que exerço, principalmente pelo fato de ser na minha área” 
(E8).

“Não, não me sinto pois poderíamos ter trabalhos mais voltados para 
o servidor, não custa nada aos gestores ter uma visão mais humana” 
(E4).

Nesse quesito as opiniões também se divergiram. Para alguns a questão 
financeira é o que mais conta, assim como a estabilidade. Enquanto que para 
outros tem-se o prazer por desenvolver algo na área de formação, identificação 
com as atividades, relacionamento interpessoal, satisfação em prestar serviços 
à sociedade. 

Sobre esses aspectos é importante recordar o que orienta Minicucci (2007) 
sobre a existência da motivação intrínseca e extrínseca, que influenciam 
diretamente o comportamento humano. Logo, o processo   motivacional é 
sempre íntimo e pessoal, sendo essencial compreender o sentido que cada 
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um atribui ao trabalho que realiza. No entanto, não se pode desconsiderar que 
alguns fatores extrínsecos são importantes para manutenção da satisfação em 
detrimento da insatisfação no trabalho entre os servidores. 

6.4 O nível de satisfação com as práticas de gestão de pessoas atuais

Quanto ao grau de satisfação observou-se o seguinte:

“Acredito que seja necessário um maior empenho por parte dos 
gestores em observar os problemas corriqueiros existentes para 
solução dos mesmos” (E6).

“Não estou satisfeito, pois não existem práticas reais concretos e 
objetivos para este fim” (E2).

“Não estou satisfeito, porque não existem essas práticas no nosso 
setor” (E4).

“Não, pois não temos autonomia em nada, tudo é imposto” (E9).

Alguns servidores demonstraram em suas falas que não estão satisfeitos com 
as práticas desenvolvidas pela gestão de pessoas do TJMA, isto ficou explícito 
especialmente nas falas E2, E4 e E9, na fala E6 acredita que seja necessário 
maior empenho por parte dos gestores para melhoria desses aspectos.

Também é importante considerar a análise quantitativa obtida por meio do 
questionário fechado que demonstra um alto percentual de discordância por 
parte dos servidores entrevistados sobre a maioria dos fatores desenvolvidos 
pela área de Gestão de Pessoas. Apenas o fator treinamento, desenvolvimento 
e educação apresenta uma percepção positiva pelos servidores.

Considerando o que Lock (apud ZANELLI, et alli, 2004) ensina, que a 
satisfação no trabalho é um estado emocional positivo ou de prazer, resultante 
de um trabalho ou de suas experiências. Desta forma, o ser humano usa sua 
bagagem individual formada de crenças e valores para avaliar seu trabalho e 
isso leva a um estado emocional, que se agradável produz satisfação e, se for 
desagradável gera a insatisfação.            

6.5 Sugestões de melhorarias para as práticas de motivação.

“Cursos e adequação salarial” (E5).

“A possibilidade de alcançar cargos comissionados” (E10).

“Melhoria de espaço para trabalhar” (E1).
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“Respeito e valorização aos servidores” (E8).

“Que seja feita uma pesquisa sobre as principais queixas e o 
desenvolvimento de práticas que sanem essas queixas” (E7).

“Planejamento com objetivos reais motivacionais e o aperfeiçoamento 
da qualificação” (E2).

Nesse último aspecto percebe-se que os servidores em suas falas estão 
ávidos por melhorias em vários setores relacionados à motivação, tais como: 
as condições salariais, condições físicas de trabalho, possibilidade de ascensão 
nos cargos e um planejamento que sanem as suas reais necessidades.

Relembrando o que orienta Bergamini (2003) a motivação para o trabalho 
é um composto que envolve não somente os indivíduos e suas motivações 
individuais, como também o trabalho desenvolvido, a organização em que se 
trabalha, as regras e o clima organizacional próprio, portanto é interessante que 
haja uma interação entre todos esses elementos.

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho abordou-se, baseado na literatura atual, a Gestão de 
Pessoas, seus conceitos e sua importância dentro das organizações. Em 
seguida, fez-se a exposição breve da atuação da Gestão de Pessoas dentro 
no setor público, dando destaque ao servidor público, cujo papel é essencial à 
Administração Pública. Abordou-se ainda sobre a motivação e suas principais 
teorias, enfatizando também sua importância dentro do ambiente de trabalho.

O trabalho teve como objetivo geral conhecer as práticas desenvolvidas 
pela área de gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Maranhão e como 
específicos identificar as práticas consideradas motivacionais no âmbito do TJ, 
verificar se os servidores reconhecem as práticas motivacionais desenvolvidas 
pelo TJ e identificar o nível de satisfação dos servidores em relação a essas 
práticas. 

Para alcançar esses objetivos aplicou-se questionário dividido em 3 partes, 
onde na primeira os servidores responderam sobre o seu perfil socioprofissional, 
na segunda responderam um questionário com perguntas fechadas adaptado 
do questionário de Demo (2012), contemplando os aspectos: Envolvimento, 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação, Condições de Trabalho, Avaliação 
de Desempenho e Competências e, por fim, Recompensas.  Na terceira etapa 
responderam a um questionário com perguntas abertas elaboradas pela autora, 
onde estabeleceu-se as seguintes proposições: existência de uma política 
desenvolvida pela Gestão de pessoas na área de motivação; importância das 
práticas direcionadas à motivação dos servidores; atividades desenvolvidas pela 
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gestão de pessoas voltadas para motivação dos servidores; motivação para 
trabalhar no TJ; satisfação com as práticas de gestão de pessoas e sugestões 
de melhoria.

Na análise quantitativa foi detectado que os servidores discordam da forma 
como os aspectos Envolvimento, Condições de Trabalho e Recompensas são 
desenvolvidos pela área de Gestão de Pessoas do TJ, sendo que os fatores 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação e Avaliação de Desempenho 
obtiveram um percentual ligeiramente maior entre aqueles que concordam. 

Na análise qualitativa verificou-se com a pesquisa que o Tribunal de Justiça 
do Maranhão apresenta dentro de sua Gestão de Pessoas uma Política de 
Acompanhamento de Carreira e Desenvolvimento do seu servidor, porém, 
dentre os servidores entrevistados, uma minoria reconhece essa Política. 
Para a maioria dos respondentes o Tribunal não apresenta uma Política de 
Práticas Motivacionais voltadas para seus servidores. Os servidores sabem da 
importância de um trabalho voltado para esses aspectos motivacionais. 

Somente alguns citaram atividades desenvolvidas pela gestão de pessoas do 
TJMA. Quando questionados sobre a motivação em trabalhar no TJMA, foram 
relatados aspectos como questão salarial, estabilidade, trabalhar na sua área de 
formação e amor à profissão. A maior parte da amostra demonstrou não estar 
satisfeito com a política de gestão de pessoas. Os respondentes citaram como 
sugestões nas práticas da Gestão de pessoas melhorias salariais, melhores 
condições físicas de trabalho, mais capacitação, possibilidade de ascensão nos 
cargos, maior participação em decisões relacionadas ao servidor, mais respeito, 
mais comunicação entre as hierarquias.

Como sugestões futuras destaca-se que alguns fatores poderão ser mais 
trabalhados, seja com relação às perspectivas de ascensão na carreira, 
uma remuneração mais compatível às necessidades atuais da sociedade, a 
adequação de servidores em setores cujas atividades tenham relação com sua 
área de formação. Dar ênfase no envolvimento e preocupação com o servidor 
com palestras sobre saúde, qualidade de vida, preparação para a aposentadoria. 
Melhoria nas condições físicas do ambiente de trabalho. Para tanto, faz-
se necessária à realização de um diagnóstico mais específico relacionado à 
qualidade de vida no trabalho com vistas a obter dados condizentes com as 
reais necessidades desses servidores.  

É importante que as necessidades destacadas na pesquisa sejam aprofundadas 
em trabalhos futuros, sendo realizado em outros setores e segmentos do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, visto que esta pesquisa contemplou apenas um setor 
administrativo do TJ, sendo este um fator de limitação do estudo. 
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INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS NO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO MARANHÃO: 
ANÁLISE QUANTO À

LEGALIDADE E QUANTO
À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Luciano Jorge de Oliveira Borges

RESUMO

O presente estudo objetiva investigar se a inscrição das despesas em restos 
a pagar não processados no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) alinha-
-se ao arcabouço normativo que rege a matéria e apresenta conformidade com 
uma gestão orçamentária eficiente. A importância do tema aqui tratado reside 
na relação existente junto aos normativos que compõem o ordenamento orça-
mentário no país. Para alcançar o objetivo, foram analisados os Demonstrativos 
da Disponibilidade de Caixa do Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimes-
tre de cada exercício e coletados dados relativos à programação orçamentária, 
inscrição das despesas em restos a pagar e sua execução no período de 2011 
a 2014, bem como realizada entrevista com servidores da unidade de finanças. 
Os resultados apurados atestam a legalidade da inscrição das despesas em 
restos a pagar, excessivo volume de restos a pagar não processados ante o total 
inscrito e baixa capacidade de execução das despesas fixadas ante as dotações 
autorizadas em cada exercício financeiro. Quanto à execução financeira, cons-
tatou-se boa capacidade de pagamento dos não processados. Conclui-se que 
apesar da legalidade da inscrição em restos a pagar, verifica-se a necessidade 
de aprimoramento da gestão orçamentária e financeira. 

Palavras-chave: Gestão orçamentária. Restos a pagar. TJMA.
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1 INTRODUÇÃO

O orçamento público constitui-se em instrumento de planejamento e execu-
ção das despesas públicas, no qual são previstas as receitas a serem arreca-
dadas e fixadas as despesas em cada exercício financeiro, que coincide com o 
ano civil.

A previsão na Lei Orçamentária constitui-se em requisito legal para execução 
das despesas públicas. Todavia, precede à execução da despesa a realização 
do procedimento licitatório, que demanda tempo e apresenta cronograma exten-
so. Em alguns casos, na forma da Lei, é possível a contratação direta, sendo 
a licitação dispensável ou inexigível. A regra, no entanto, é a licitação (ALBU-
QUERQUE; MEDEIROS; FEIJÓ, 2013).

Após a licitação, ou nos casos previstos de dispensa ou inexigibilidade, ad-
judica-se o objeto ao vencedor que apresentou proposta mais vantajosa à Ad-
ministração Pública. Em seguida, a despesa referente ao objeto é empenhada, 
celebra-se o contrato (casos previstos em Lei), e após a entrega do bem ou 
prestação do serviço, liquida-se e paga-se a despesa.

Acontece que nem sempre os três estágios da execução da despesa pública 
ocorrem dentro do exercício financeiro em que houve a autorização orçamentá-
ria; às vezes, nem o estágio da liquidação é alcançado no exercício do orçamen-
to em que houve a emissão da nota de empenho. Assim, se ao final do exercício 
financeiro a despesa empenhada não tiver sido paga, independentemente de 
liquidada ou não, ela será inscrita em restos a pagar, também chamado de resí-
duos passivos (CARVALHO; CECCATO, 2011).

Entretanto, não é toda despesa empenhada ao longo do exercício e não paga 
até o seu encerramento que poderá ser inscrita em restos a pagar. Há a neces-
sidade de serem observadas regras, condições e limites, constantes de norma-
tivos que disciplinam o ordenamento orçamentário brasileiro.

Dentro desse contexto, surge o seguinte questionamento: A inscrição das 
despesas em restos a pagar não processados no âmbito do TJMA está em 
conformidade com os normativos que a regulamentam, alinhada com uma 
gestão orçamentária eficiente?

Para responder a esse problema foram propostos os seguintes objetivos do 
presente trabalho: 

a) objetivo geral: analisar se a inscrição das despesas em res-
tos a pagar não processados no TJMA está em harmonia com os 
preceitos normativos e com boas práticas de gestão orçamentária;

b) objetivos específicos: apurar a suficiência financeira no de-
monstrativo da disponibilidade de caixa para respaldar a inscrição 
das despesas em restos a pagar; checar a proporção das despe-
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sas inscritas em restos a pagar frente à dotação atualizada; e iden-
tificar a execução dos restos a pagar não processados.

A temática restos a pagar se reveste de grande importância pela relação exis-
tente com os normativos que regem as finanças públicas no país. Por se tratar 
de normas legais de amplitude nacional, o TJMA, assim como os demais órgãos 
e entidades da administração pública de todos os entes, deverão observá-las, 
bem como à regulamentação no âmbito do próprio Estado (caso exista), quando 
da inscrição das despesas em restos a pagar. 

A partir da presente pesquisa intenciona-se contribuir para adoção de me-
didas viáveis ao cumprimento dos dispositivos legais relativos à inscrição de 
despesas em restos a pagar no âmbito do TJMA, bem como para o aperfeiçoa-
mento da gestão orçamentária e financeira.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O orçamento público revela-se em uma autorização de gastos concedida 
pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, válida para o período de um ano. 
Nesse período, iniciado no primeiro dia de janeiro e encerrado no último dia de 
dezembro, chamado de exercício financeiro, o Executivo está autorizado para 
arrecadação das receitas e execução das despesas programadas na peça orça-
mentária (GIACOMONI, 2012).

Entretanto, as dotações autorizadas para determinado exercício poderão ser 
executadas em exercícios seguintes, desde que, quando do seu encerramento, 
estejam empenhadas. Esses resíduos passivos, chamados de Restos a Pagar, 
estão previstos na Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. 

A expressão Restos a Pagar tem origem na Lei Federal nº 4.320/64, quando, 
ao tratar do exercício financeiro, em seu art. 34, que na Administração Pública 
coincide com o ano civil, isto é, inicia-se no primeiro dia e termina no último de 
cada ano, deve obedecer ao regime de competência para composição do total 
das despesas executadas no exercício (CRUZ, 2011). 

Na visão de Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013, p. 337), a expressão restos 
a pagar

[...] está vinculada à aplicação dos princípios da legalidade da despesa 
e da anualidade do orçamento público. O princípio da legalidade impõe 
que os atos dos quais resultem execução da despesa se encontrem 
devidamente amparados na legislação, sendo um dos pré-requisitos a 
previsão na Lei Orçamentária Anual. Do princípio da anualidade decor-
re a necessidade de se lançar a despesa à conta do exercício em que 
houve a respectiva autorização orçamentária.
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Restos a pagar constituem-se em despesas empenhadas, mas não pagas 
até o encerramento do exercício financeiro, conforme disposto no art. 36 da Lei 
Federal em comento, abaixo reproduzido: 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas 
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas 
das não processadas.

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos 
com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do 
crédito. (BRASIL, 1964, p. 8).

O conceito de restos a pagar está vinculado aos estágios da despesa públi-
ca, quais sejam: empenho, liquidação e pagamento. O empenho representa o 
primeiro estágio da despesa pública, é nele que reside a origem dos Restos a 
Pagar, uma vez que somente as despesas empenhadas poderão ser inscritas. 

Nos termos do art. 58 da Lei Federal citada, “o empenho da despesa é o ato 
emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pa-
gamento pendente ou não de implemento de condição”. (BRASIL, 1964, p. 11). 
Por sua vez, o art. 359-B, do Decreto-lei nº 2.848 (Código Penal), incluído pela 
Lei Federal nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, preconiza ser crime contra as 
finanças públicas ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa 
que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido 
em lei, que, no caso, seria o equivalente à disponibilidade de caixa em 31 de 
dezembro (CRUZ, 2011).

Já a liquidação é o segundo estágio da despesa pública e se caracteriza pela 
verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os do-
cumentos comprobatórios do respectivo crédito. Na concepção de Machado Jr. 
e Reis (2012, p. 124):  “A liquidação da despesa é o processo, no qual implica 
a verificação do cumprimento das cláusulas contratadas, que permite à Admi-
nistração reconhecer a dívida como líquida e certa, nascendo, portanto, a partir 
dela a obrigação de pagamento”. 

Complementando essa ideia, Giacomoni (2012, p. 312) pontua que:

Nesse estágio, são procedidas as verificações e avaliações sobre 
o cumprimento, por parte do credor, das condições previamente 
acertadas (na licitação, no contrato, no empenho, etc.). Dependendo 
do objeto da transação, a liquidação pode exigir um conjunto bastante 
amplo de verificações. No caso de execução de obra contratada 
por empreitada global, com pagamentos por etapas, sujeitos a 
reajustamentos, a liquidação de cada etapa considerará uma séria de 
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aspectos, tais como: cumprimento dos prazos por parte do empreiteiro, 
testes de verificação da qualidade do material e do serviço, adequação 
dos índices de reajustamento aplicados, etc. Numa situação dessas, 
a responsabilidade pela liquidação será dividida entre um número 
variado de funcionários, de diversos níveis hierárquicos.

Por pagamento, terceiro e último estágio da despesa pública, entende-se a 
extinção da obrigação. Ele se dá em dois momentos: quando da emissão da 
ordem de pagamento e com o pagamento, literalmente. 

A lei 4.320/64, em seu art. 64, denomina ordem de pagamento como o des-
pacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja 
paga, realizando-se em documentos processados pelos serviços de contabilida-
de. Sobre a ordem de pagamento, Machado Jr. e Reis (2012, p. 127) asseveram 
que:

A ordem de pagamento é o passo para o cumprimento da última 
fase do estágio da despesa, de que trata a lei, o efetivo pagamento 
da obrigação assumida. Ela deverá ser exarada no processo da 
despesa pela pessoa legalmente investida na autoridade de ordenar 
pagamentos, [...].

O pagamento, conforme art. 65 da Lei 4.320/64, “[...] será efetuado por te-
souraria ou pagadoria regularmente instituídas, por estabelecimentos bancários 
credenciados, e em casos excepcionais, por meio de adiantamento”. (BRASIL, 
1964, p. 12). Quando o pagamento não se efetiva no respectivo exercício finan-
ceiro do orçamento em que a despesa fora empenhada, registra-se seu valor 
em restos a pagar, classificando-se em processados e não processados, como 
enfatizado por Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013, p. 338): 

a) Restos a Pagar Processados – despesas em que o credor já 
tenha cumprido com as suas obrigações, ou seja, já tenha entregue os 
bens ou serviços, e em que tenha reconhecido como líquido e certo o 
seu direito ao respectivo pagamento. Trata-se dos empenhos liquida-
dos no exercício anterior e ainda não pagos.

b) Restos a Pagar não Processados – despesas que ainda depen-
dem da entrega, pelo fornecedor, dos bens ou serviços ou na situação 
em que, ainda que tal entrega não tenha se efetivado, o direito do cre-
dor ainda não tenha sido apurado e reconhecido. Trata-se despesas 
empenhadas, mas ainda não liquidadas e, portanto, não pagas.

Na União, até 2011, o processo de inscrição de despesas em restos a pagar 
era automático, obedecendo ao disposto no art. 68 do Decreto nº 93.872/86, 
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abaixo reproduzido:

Art. 68. A inscrição de despesas como restos a pagar será automática 
no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empe-
nho, desde que satisfaça às condições estabelecidas neste Decreto, 
e terá validade até 31 de dezembro do ano subsequente. (BRASIL, 
1986, p. 63).

O Decreto Presidencial nº 7.654/2011, de 23 de dezembro de 2011, que alte-
rou o art. 68 do Decreto acima citado, condicionou a inscrição dos restos a pagar 
não processados à indicação pelo ordenador de despesas, ampliou o prazo de 
vigência para 18 meses (antes era 12 meses), a partir da inscrição, e estabe-
leceu algumas condições a serem observadas quando da inscrição (BRASIL, 
2011, p. 1). 

Por outro lado, o artigo 35 do Decreto 93.872/86 estabeleceu os critérios para 
inscrição em restos a pagar não processados, nos seguintes termos: 

Art. 35. O empenho da despesa não liquidada será considerado anu-
lado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo:

I – vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor, nele estabelecida;

II – vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso 
a liquidação da despesa, ou seja de interesse da administração exigir 
o cumprimento da obrigação assumida pelo credor

III – se destinar a atender transferências a instituições públicas ou pri-
vadas;

IV – corresponder a compromissos assumido no exterior. (BRASIL, 
1986, p. 6).

Em relação ao processo de inscrição de restos a pagar, merecem destaque 
as considerações de Piscitelli e Timbó (2010, p. 193):

A inscrição em restos a pagar é feita na data de encerramento do 
exercício financeiro da emissão da nota de empenho, mediante registros 
contábeis; nessa mesma data, processa-se também a baixa da inscrição 
feita no encerramento do exercício anterior. A inscrição terá validade até 
31 de dezembro do ano subsequente, período no qual o credor deverá 
habilitar-se ao recebimento do que lhe é devido. É vedada a reinscrição. 
Não raras vezes ocorre que o pagamento só vem a ser reclamado após 
o cancelamento da inscrição; nestes casos, reconhecido o direito do 
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credor, o pagamento deverá ser efetuado à conta do orçamento vigente, 
na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores, o que é bem diferente 
da situação que se está examinando, pois, quando há inscrição em 
restos a pagar, a despesa corre à conta do orçamento em que estava 
autorizada; no exercício do pagamento, o desembolso afetará apenas o 
fluxo financeiro de recursos financeiros do tesouro. 

No âmbito do Estado do Maranhão, as regras para inscrição das despesas 
em restos pagar são reguladas por Decreto, editado pelo Governador do Estado, 
que dispõe sobre as normas orçamentárias e financeiras para o encerramento 
do exercício financeiro. 

Tendo por base o corte temporal para fins do objeto deste trabalho, consta-
ta-se que os Decretos de encerramento dos anos de 2011 a 2014 apresentam 
semelhanças quanto ao teor dos dispositivos referente a restos a pagar.

Nos artigos e incisos dos decretos de encerramento citados, verifica-se que 
além dos ajustes orçamentários nos empenhos que não poderão ser inscritos, 
há a vedação para inscrição em restos pagar de despesas cujo saldo do em-
penho seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), com ressalva para 
despesas com água, luz e telefone. São definidos também prazos limite para 
solicitação de créditos adicionais, empenho das despesas, liquidação e paga-
mento das obrigações (MARANHÃO, 2011; 2012; 2013; 2014).

Ademais, os decretos definem como critério para inscrição em restos a pagar 
o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento do exercício 
por fonte de recursos, obedecida a ordem cronológica do empenho correspon-
dente, em conformidade com o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, co-
nhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como a exigência 
de encaminhamento de ofício pelo órgão contendo listagem dos empenhos a 
serem inscritos para autorização expressa do titular da Secretaria Estadual de 
Planejamento e Orçamento (SEPLAN) e da respectiva unidade de contabilidade 
(MARANHÃO, 2011; 2012; 2013; 2014). 

A LRF prevê, em seu art. 1, §1º, a necessidade de se verificar os limites e 
condições no que tange a inscrição de despesas em restos a pagar como um 
princípio de responsabilidade na gestão fiscal:

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes 
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em restos a pagar. (BRASIL, 2000, p. 01).



193ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

Como pode se constatar, a preocupação com a temática restos a pagar é evi-
denciada já no artigo inaugural da LRF, como também a observância dos limites 
e condições para inscrição dos valores em restos a pagar estabelecidos na lei 
constitui-se em condição indispensável para assegurar o equilíbrio das finanças 
públicas (OLIVEIRA, 2013).

A redação do art. 42 da aludida Lei vai ao encontro do que dispõe o §1º do art. 
1º, no tocante a busca do equilíbrio das contas públicas, contendo a seguinte 
redação:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. (BRASIL, 2000, p. 17).

Depreende-se com o disposto neste artigo, que a inscrição das despesas em 
restos a pagar somente poderá ocorrer com a disponibilidade de caixa suficiente 
para cobertura do respectivo pagamento. Trata-se de uma regra que disciplina a 
inscrição no último ano de mandato:

[...] a lei não veda integralmente a assunção de despesas a partir do 
mês de maio do último ano de mandato, para as quais o compromisso 
decorrente não possa ser pago até o final do exercício, porém limita 
tais despesas apenas àquelas para cujos compromissos decorrentes 
exista disponibilidade total de caixa ao final do mandato, não fazendo 
exceção nem aos novos investimentos em obras ou projetos já incluí-
dos no Plano Plurianual (PPA). Visa, sim, reduzir a possibilidade de a 
nova gestão assumir a administração com dívidas para as quais não 
possua recursos para o pagamento, quebrando uma sequência inter-
minável de sucessivos déficits financeiros, que vinham passando de 
gestão para gestão. (CRUZ, 2011, p. 173).

O artigo 42 está contido na seção VI, dos Restos a Pagar, em que constava 
o artigo 41, vetado pelo Presidente da República, que estabeleceria condições 
para inscrição em restos a pagar (CRUZ, 2011).

No artigo 50, ao tratar da escrituração e consolidação das contas, a LRF 
estipulou mecanismos voltados ao aperfeiçoamento do controle das contas pú-
blicas, exigindo, em seu inciso V, escrituração das inscrições em restos a pagar, 
para fins de evidenciação do montante e variação da dívida pública no período. 
Já o artigo 53 trata do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 
a ser publicado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, sendo 
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acompanhado de demonstrativos relativos a Restos a Pagar, detalhando, por 
Poder e órgão, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a 
pagar (BRASIL, 2000).

O artigo 55 trata do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), cuja publicação deverá 
ocorrer ao final de cada quadrimestre, sendo acompanhado, no último quadri-
mestre do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro 
e da inscrição em Restos a Pagar, das seguintes despesas: liquidadas; empe-
nhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 
II do art. 41; empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo das 
disponibilidades de caixa; e não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e 
cujos empenhos foram cancelados (BRASIL, 2000).

A seção seguinte descreverá os procedimentos metodológicos adotados na 
pesquisa, ancorada na revisão bibliográfica outrora apresentada.

3 CAMINHO METODOLÓGICO

O presente estudo se constitui em pesquisa do tipo exploratória, com aborda-
gem qualitativa, realizada por meio de pesquisa de campo no âmbito do TJMA. 
Vergara (1998, p. 45) considera a pesquisa de campo como “[...] investigação 
empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe 
de elementos para explica-lo”. 

Fundamenta-se ainda em pesquisas bibliográfica e documental. A parte bi-
bliográfica foi obtida por meio de consulta em livros, periódicos e sites da inter-
net. Já a documental assenta-se em documentos oficiais como Leis e Decre-
tos, bem como relatórios retirados principalmente do sítio institucional do TJMA 
(www.tjma.jus.br).

Na concepção de Marconi e Lakatos (2003, p. 259), os artigos científicos são 
considerados:

[...] pequenos estudos, porém completos, que tratam de questão ver-
dadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um 
livro. Apresentam o resultado de estudos ou pesquisas e distinguem-
-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida di-
mensão e conteúdo.

Prodanov e Freitas (2013, p. 158) destacam que os artigos visam divulgar de 
modo célere, em periódicos especializados, 

[...] a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado (as teorias que 
serviram de base para orientar a pesquisa), a metodologia emprega-
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da, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas 
no processo de pesquisa ou análise de uma questão.

A pesquisa bibliográfica é concebida a partir de materiais já publicados (PRO-
DANOV; FREITAS, 2013). Constitui-se principalmente de livros, revistas, publi-
cações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, disser-
tações, teses, material cartográfico, internet. Já a pesquisa documental utiliza 
materiais que não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelabora-
dos de acordo com os objetivos da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Foi realizada análise documental dos dados relativos à programação e exe-
cução orçamentária e financeira do Tribunal de Justiça do Maranhão, nos exer-
cícios financeiros de 2011 a 2014, obtidos por meio do Sistema Integrado de 
Execução Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM). Também foi utilizada 
a técnica de entrevista semi-estruturada para dar maior sustentação à pesquisa, 
a qual constitui-se em “[...] um procedimento utilizado na investigação social, 
para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um 
problema social”. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 78).

Pretendendo o alcance dos objetivos geral e específicos propostos no presen-
te estudo, com base nos dados extraídos do SIAFEM foram construídas tabe-
las contendo informações relativas às dotações orçamentárias, o montante das 
despesas inscritas em restos a pagar não processados, sua representatividade 
em relação ao total inscrito em restos a pagar, proporção entre os processados e 
não processados e o total liquidado e pago no ano seguinte ao de sua inscrição. 

A técnica de entrevista foi aplicada a 02 (dois) servidores lotados na Coor-
denadoria de Finanças, que responderam a 09 (nove) questões abertas. Para 
preservação da identificação dos respondentes, a esses foram atribuídas as si-
glas R1 (respondente 1) e R2 (respondente 2), conforme a ordem em que foram 
entrevistados.

As questões foram formuladas com o objetivo de validar ou refutar os resul-
tados aqui alcançados. As informações da entrevista semi-estruturada, aliada 
aos dados coletados para análise documental permitiram refletir acerca da re-
lação existente entre volume inscrito em restos a pagar não processados e o 
planejamento e controle da execução orçamentária e financeira do órgão, bem 
como traçar comparativo do volume de despesas inscritas em restos a pagar 
em relação às dotações aprovadas na Lei de Orçamento Anual e nos créditos 
adicionais, a fim de verificar a execução orçamentária e financeira do TJMA.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados os dados relativos à pesquisa de campo, 
demonstrando os resultados e discussão da pesquisa, pontuando, para tanto, 
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um breve histórico do TJMA e os procedimentos de inscrição e execução dos 
restos a pagar no TJMA, com destaque para os achados relevantes, seguidos 
de reflexão fundamentada na literatura e entrevista.

4.1 Breve histórico do TJMA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) é órgão de cúpula do Poder Judi-
ciário do Estado do Maranhão, cuja missão é disponibilizar ao usuário o acesso 
às fontes de informação jurídica através da aquisição, organização e dissemina-
ção de conhecimentos, contribuindo para a eficiência na prestação jurisdicional. 
Sua sede localiza-se na Praça D. Pedro II S/N, Centro, São Luís – Maranhão e 
tem como homepage institucional o endereço eletrônico www.tjma.jus.br. 

No Relatório Justiça em Números 2015, ano base 2014, produzido pelo Con-
selho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Maranhão é classificado como 
de médio porte, ocupando o 10º (último) lugar dentro deste Grupo, com despesa 
total de R$ 877.673.581,00 (oitocentos e setenta e sete milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e quinhentos e oitenta e um reais), sendo R$ 735.459.673,00 
(setecentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seis-
centos e setenta e três reais) referentes a pagamento de pessoal e benefícios, 
e R$ 142.213.909,00 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e treze mil e 
novecentos e nove reais) com as demais despesas; força de trabalho constituí-
da de 289 magistrados e 3.998 servidores efetivos (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2015).

4.2 Inscrição e execução dos restos a pagar no TJMA

Conforme verificado na seção de Referencial Teórico, a inscrição das despe-
sas em restos a pagar ocorre no encerramento do respectivo exercício financei-
ro de emissão da nota empenho, isto é, em 31 de dezembro.

No âmbito do estado do Maranhão, consoante ao Decreto Estadual de en-
cerramento do exercício financeiro, a inscrição em restos a pagar está limita-
da pelas disponibilidades de caixas apuradas no encerramento do exercício e 
condicionada ao encaminhamento de ofício, contendo listagem das despesas a 
serem inscritas para autorização expressa do titular da Secretaria Estadual de 
Planejamento e Orçamento e da respectiva unidade de contabilidade (MARA-
NHÃO, 2011; 2012; 2013; 2014).

Para apurar se a inscrição da despesa em restos a pagar no âmbito do Tri-
bunal de Justiça apresenta conformidade com o artigo 42 da LRF, é necessário 
verificar a existência de disponibilidade de caixa suficiente para tal efeito.

Retomando a redação do artigo 42 da LRF, que se constitui na regra a ser 
observada para inscrição em restos a pagar no último ano de mandato, verifica-
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-se a vedação para assunção de obrigação de despesa nos últimos dois quadri-
mestres do mandato que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
em havendo parcelas a serem pagas em exercício futuro, que haja a respectiva 
disponibilidade financeira em caixa.

Para verificar a legalidade da inscrição em restos a pagar, foi feita análise 
do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Relatório de Gestão Fiscal 
ao final do 3º quadrimestre de cada ano, no período de 2011 a 2014, publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico, em conformidade com o que exige o artigo 55, 
inciso II da LRF, o qual preconiza que no último quadrimestre do ano, no Relató-
rio de Gestão Fiscal, seja incluso o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, 
indicando os valores das disponibilidades de caixa que serão utilizados como 
lastro para inscrição das despesas em restos a pagar não processados no últi-
mo ano de mandato (ALBUQUERQUE; MEDEIROS; FEIJÓ, 2013).

A constatação é a de que o Tribunal de Justiça vem cumprindo o comando 
legal do artigo 42 da LRF, isto é, a inscrição de despesas em restos a pagar não 
processados têm se processado com suficiência de recursos financeiros. Já a 
execução dos restos a pagar ocorre em exercícios seguintes ao da inscrição. 

Entende-se por execução os estágios da despesa pública seguintes ao em-
penho, quais sejam: liquidação e pagamento, no caso dos restos a pagar não 
processados; e somente o de pagamento, no caso dos processados.

Objetivando verificar o comportamento das despesas inscritas em restos a 
pagar e a relação com a programação orçamentária no período de 2011 a 2014, 
foi construída a tabela 1.

Tabela 1 – Comparativo entre o total de restos a pagar inscritos e o orça-
mento aprovado 2011–2014 (Valores em R$).

Ano Dotação Autorizada (A) Total RP Inscritos (B) Proporção (B/A)

2011 856.913.667,00 47.819.998,41 5,58%
2012 833.668.736,48 28.535.341,68 3,42%
2013 1.018.535.903,80 23.452.858,37 2,30%
2014 1.184.623.773,00 28.453.633,70 2,40%

Fonte: SIAFEM (2011; 2012; 2013; 2014).

A Tabela 1 apresenta a dotação autorizada do Tribunal de Justiça para os 
exercícios financeiros de 2011 a 2014, comparando-a com o total de restos a 
pagar inscritos neste mesmo período. A dotação autorizada compreende o valor 
inicial aprovado na Lei do Orçamento Anual mais os créditos adicionais abertos 
ao longo do exercício financeiro. 

Em consonância com os dispositivos legais, a inscrição da despesa em restos 
a pagar ocorre no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de 
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empenho, em 31 de dezembro do respectivo ano. Observa-se que no período 
demonstrado, há um decréscimo expressivo do montante das despesas ins-
critas em restos a pagar em relação ao ano anterior, ressalvando-se 2014. No 
exercício de 2013, por exemplo, verificou-se o menor valor do montante inscrito 
em restos a pagar ao longo do período analisado. 

Em relação ao orçamento, constata-se redução na proporção do volume ins-
crito, passando de 5,58% em 2011 para 2,4% em 2014. Outro elemento que 
merece destaque é que enquanto a dotação autorizada apresentou crescimento 
acumulado de 38% no período de 2011 a 2014, a despesa inscrita em restos a 
pagar obteve uma queda de mais de 40% no mesmo período.

Os dados analisados na Tabela 1 demonstram que o montante das despesas 
inscritas em restos a pagar apresentou decréscimo na série temporal de 2011 a 
2014, assim como queda proporcionalmente à dotação atualizada, cujo valor, de 
forma inversa, cresceu.

A diminuição das despesas inscritas em restos a pagar está associada, em 
parte, ao aprimoramento das regras e critérios estabelecidos no Decreto nº 
93.872/86, alterado pelo Decreto nº 7.654/2011, e no Decreto Estadual de En-
cerramento de Exercício, de observância obrigatória, em especial a exigência 
da indicação, por parte do ordenador de despesas, daqueles empenhos que 
poderão ser inscritos e posteriormente autorizados pela SEPLAN.

A Tabela 2 evidencia o total inscrito em restos a pagar, dividindo os proces-
sados dos não processados, bem como a proporção de cada um frente ao valor 
total. 

Tabela 2 – Proporção entre o total inscrito e os restos a pagar processados 
e não processados 2011-2014 (Valores em R$).

Ano Total RP (A) Rp Processados 
(B) Proporção (B/A) Rp Não Proces-

sados (C) Proporção (C/A)

2011 47.819.998,41 18.153,73 0,04% 47.801.844,68 99,96%
2012 28.535.341,68 4.398.427,12 15,41% 24.136.914,56 84,59%
2013 23.452.858,37 5.102.231,38 21,76% 18.350.626,99 78,24%
2014 28.453.633,70 588.991,22 2,07% 27.864.642,48 97,93%

Fonte: SIAFEM (2011; 2012; 2013; 2014).

Verifica-se que, na média do período, 90% do valor inscrito em restos a pa-
gar corresponde àqueles não processados. Observa-se ainda que no período 
investigado a proporção de restos a pagar não processados apresentou queda 
expressiva, atingindo seu menor valor em 2013. Entretanto, em 2014 houve um 
aumento substancial, em relação aos anos de 2012 e 2013, todavia mantendo-
-se num patamar inferior ao ano inicial da série.
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Rebuscando os conceitos já apresentados, os restos a pagar processados 
compreendem uma despesa que já fora liquidada, em que apenas a fase de pa-
gamento encontra-se pendente. Ou seja, no exercício seguinte ao da inscrição, 
haverá tão somente um desembolso financeiro para extinção da obrigação.

Por outro lado, os não processados englobam as despesas empenhadas e 
não pagas. Quando da inscrição, a despesa ainda não havia sido liquidada. Na 
literatura especializada, são denominados de restos a fazer, haja vista que o 
credor ainda não cumpriu com sua obrigação.

A elevada proporção de restos a pagar não processados frente ao total ins-
crito apresenta fortes indícios de que o Órgão apresenta baixa capacidade de 
execução em relação ao total das dotações autorizadas na Lei de Orçamento ou 
de créditos adicionais.

Isso pode ser explicado tanto pelos prazos necessários a prática dos atos da 
administração pública quanto ao cronograma extenso dos procedimentos licita-
tórios, que consomem meses, e o empenho materializa-se somente próximo ao 
encerramento do exercício, como também pelo contingenciamento das despe-
sas realizadas pelo Poder Executivo Estadual para cumprimento da meta fiscal 
de resultado primário, constante do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Giacomoni (2012) assevera que as práticas (negativas) da gestão pública 
brasileira de concentrar as liberações financeiras no final do exercício e a pro-
dução de grande número de empenhos, objetivando o aproveitamento das do-
tações, potencializam a inscrição, em grande volume, de saldos de empenhos 
não processados em restos a pagar, haja vista não haver tempo suficiente para 
a realização efetiva da despesa.

A Tabela 3 trata da execução dos restos a pagar não processados ao final do 
encerramento do exercício seguinte ao da inscrição. 

Tabela 3 – Execução dos restos a pagar não processados 2011-2014
(Valores em R$).

Ano
Restos a pagar Não Processados

Inscritos (A) Pagos (B) Proporção (B/A) A Pagar (C) Proporção (C/A)
2011 47.801.844,68 34.656.833,96 72,50% 13.145.010,72 27,50%
2012 24.136.914,56 17.994.092,58 74,55% 6.142.821,98 25,45%
2013 18.350.626,99 10.717.170,39 58,40% 7.633.456,60 41,60%
2014 27.864.642,48 21.677.683,60 77,80% 6.186.958,88 22,20%

Fonte: SIAFEM (2011; 2012; 2013; 2014).

Na série 2011 a 2014, constata-se que o volume pago apresentou queda, 
com forte crescimento em 2014, relativo a 2012 e 2013, mas inferior ao valor 
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apurado em 2011. Em 2013, atingiu o menor valor no período. 
Percebe-se que, em relação ao inscrito, o valor pago apresentou um cresci-

mento, ainda que não linear. A proporção máxima foi de 77,80% em 2014, e a 
mínima de 58,40% em 2013.

A redução do montante dos restos a pagar pagos também foi acompanhada 
pelos restos a pagar cujo pagamento restou pendente (Restos a Pagar a Pagar), 
isto é, não se processou até o encerramento do exercício financeiro seguinte ao 
da inscrição.

Considerando-se o total inscrito, verifica-se uma tímida redução dos restos 
a pagar não pagos entre os exercícios de 2011 e 2012, com crescimento acen-
tuado em 2013 e nova queda em 2014, todavia, situando-se abaixo dos anos 
anteriores. 

Vale destacar que a despeito de os restos a pagar não pagos terem apre-
sentado maior percentual relativamente ao total inscrito em 2013 (41,60%), em 
termos absolutos o valor correspondeu a pouco mais de 58% do verificado em 
2011, haja vista a queda acentuada no total de restos a pagar inscritos ao longo 
do período.

Em suma, no período de 2011 a 2014, verifica-se queda bastante acentuada 
nos restos a pagar a pagar (não pagos), passando de um montante de despesa 
não paga de mais 13 milhões em 2011 para pouco menos de 6 milhões em 2014. 

Desta forma, a partir dos dados relativos à execução dos restos a pagar não 
processados (Tabela 3), constata-se que a execução financeira se situa, na mé-
dia do período, em 70% do total inscrito, e decréscimo no valor de restos a pagar 
pendentes de pagamento.

Contudo, se por um lado, a redução do volume de restos a pagar pendente 
de pagamento nos anos de 2011 a 2014 é positiva, na medida em que se pres-
supõe que o órgão está envidando esforços para extinção dessas obrigações 
no ano seguinte ao da inscrição, atestando boa capacidade de pagamento, por 
outro lado, o fato de haver valores bastante significativos não pagos no encer-
ramento do exercício seguinte ao da inscrição pode prejudicar a execução do 
orçamento de exercícios futuros. 

Isso porque, de acordo com o artigo 70 do Decreto nº 93.872/1986, a dívida 
passiva relativa aos restos a pagar prescreve em cinco anos após a inscrição, 
e se o credor exercer seu direito junto ao órgão dentro do prazo legal, a des-
pesa terá que ser paga à conta de dotações do orçamento corrente, na rubrica 
de exercícios anteriores, comprometendo a execução das despesas fixadas do 
orçamento em curso.

Piscitelli e Timbó (2010) criticam enfaticamente o valor dos restos a pagar de 
anos anteriores, na medida em que contribui para restringir a execução da lei or-
çamentária do ano em curso, haja vista que os valores inscritos são transferidos 
para pagamento em outros exercícios, gerando pressão sobre os recursos dos 



201ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

exercícios seguintes.
Para complementar os dados analisados na pesquisa documental, apresen-

tam-se de agora em diante, os resultados obtidos na entrevista semiestruturada. 
Inicialmente os entrevistados foram questionados acerca do monitoramento dos 
saldos das contas contábeis de empenhos não liquidados no SIAFEM ao longo 
do exercício financeiro. 

R1 e R2 responderam de maneira afirmativa. Isso corrobora que tal procedi-
mento contribuiu para redução dos restos a pagar, na medida em que o acom-
panhamento sistemático permite ajustes nos saldos dos empenhos que poderão 
ser inscritos, como também cancelamento daqueles cuja inscrição é vedada.

Quando questionados acerca da participação dos servidores lotados na uni-
dade de finanças em cursos de capacitação, R1 e R2 responderam positiva-
mente. Portanto, pode-se inferir que a capacitação dos servidores na área de 
gestão orçamentária e financeira asseguraram ao órgão uma força de trabalho 
apropriada, em termos qualitativos, para análise dos empenhos passíveis de 
inscrição em restos a pagar. 

Acerca do número de servidores para desempenhar as atividades relacio-
nadas ao tema em estudo, R1 respondeu que o setor não possui força de tra-
balho suficiente para tal. Por outro lado, R2 respondeu afirmativamente, o que 
demonstra uma controvérsia de entendimento acerca do número de pessoas 
necessárias para desenvolvimento das atividades realizadas no setor.

Questionados acerca da elevada proporção de despesas inscritas em restos 
a pagar não processados ante o total, R1 atribuiu essa situação à dificuldade 
no controle das demandas pelos fiscais de contratos e solicitação de empenhos 
para cobertura de despesas em desconformidade com o programado para ser 
executado no exercício corrente, enquanto que R2 ponderou haver gestão ina-
dequada dos contratos. 

Importante destacar ainda que, a despeito dos Decretos de Encerramento 
de Exercício estipularem prazos limites para empenho, liquidação e pagamen-
to das despesas no SIAFEM, há a emissão de empenhos fora desses prazos, 
conforme apurado na entrevista. Nesse sentido, R1 ponderou que os prazos do 
Decreto são sempre observados, no entanto a SEPLAN “libera” o SIAFEM para 
utilização após este prazo. Já R2 afirmou que os prazos valem apenas para o 
Poder Executivo, sendo que na prática, o SIAFEM continua “liberado” e o TJMA 
se utiliza dos prazos apenas com fins de limitar a demanda dos setores para 
solicitação de empenhos. Tal prática contribui significativamente para inscrição, 
em grande volume, de empenhos não liquidados em restos a pagar.

A partir das respostas dos entrevistados, entende-se que a ausência de apoio 
do Controle Interno no processo de inscrição das despesas em restos a pagar, a 
inexistência de normas internas que auxiliem tal processo, bem como o não in-
cremento no quantitativo de pessoal do setor nas últimas gestões sejam fatores 
que influenciam diretamente na ocorrência dos achados.
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Aos servidores entrevistados foram solicitadas sugestões acerca das medi-
das que poderiam ser implementadas para aprimoramento do processo de ins-
crição em restos a pagar. R1 defendeu a necessidade de capacitação dos ges-
tores e fiscais de contratos, acompanhamento técnico e diário da execução dos 
contratos e solicitação de empenhos compatíveis com a despesa estimada para 
o exercício em curso. Já R2 apresentou como resposta necessidade de gestão 
eficiente dos contratos por parte das Diretorias do Tribunal de Justiça.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou investigar se a inscrição das despesas em restos 
a pagar no âmbito do TJMA está em consonância com os dispositivos legais que 
regem a matéria, como também identificar em que medida o volume inscrito se 
alinha com uma gestão orçamentária eficiente. Para tanto, foi realizado estudo 
a partir da coleta de dados relativos à inscrição e execução dos restos a pagar, 
no período de 2011 a 2014, por meio de análise documental e aplicação de 
entrevista junto a 02 (dois) servidores da Coordenadoria de Finanças do órgão.

Os resultados coletados evidenciam que o TJMA tem observado estritamen-
te os dispositivos legais relativos a inscrição das despesas em restos a pagar 
não processados, haja vista a disponibilidade suficiente de recursos financeiros 
em caixa ao final de cada exercício financeiro, conforme dados constantes dos 
Demonstrativos de Disponibilidade de Caixa do Relatório de Gestão Fiscal do 
último quadrimestre de cada ano investigado.

Todavia, no que diz respeito à relação entre os restos a pagar não proces-
sados e o total inscrito, verifica-se que, no momento da inscrição, mais de 90% 
das despesas ainda não haviam alcançado o segundo estágio da despesa: a 
liquidação. A constatação é a de que o órgão carrega para o exercício seguinte 
um orçamento paralelo ao aprovado na Lei do Orçamento Anual (LOA), como 
também evidencia baixa capacidade de execução proporcionalmente às dota-
ções consignadas.  

Quanto à execução financeira dos restos a pagar não processados, verifi-
cou-se crescimento do volume pago relativo ao total inscrito, sinalizando boa 
capacidade de pagamento do órgão. No entanto, a proporção significativa de 
restos a pagar não pagos no encerramento do exercício seguinte ao da inscrição 
poderá comprometer a execução do orçamento dos exercícios seguintes, na 
medida em que as despesas fixadas no orçamento do exercício corrente e aque-
las constituídas em exercícios anteriores, oriundas de restos a pagar não pagos 
reclamados pelos credores, passam a concorrer com os recursos financeiros 
provenientes de receitas futuras, cuja arrecadação é incerta. Ademais, poderá 
acarretar, ao longo dos anos, o crescimento do passivo do órgão e comprometi-
mento das finanças públicas.
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Portanto, conclui-se que o TJMA, apesar de atender os dispositivos legais no 
que diz respeito à inscrição das despesas em restos a pagar, necessita de apri-
moramento da gestão orçamentaria e financeira, a fim de otimizar a execução 
das despesas fixadas no orçamento do respectivo exercício, para que o montan-
te de despesas em restos a pagar seja o menor possível.

 
6 RECOMENDAÇÃO

Como foi visto ao longo desta pesquisa, constatou-se a legalidade do proces-
so de inscrição das despesas em restos a pagar no âmbito do TJMA, na medida 
em que obedece aos normativos que disciplinam a matéria, tanto no âmbito 
federal (LRF e o Decreto Presidencial nº 93.872/86) quanto no âmbito estadual 
(Decreto do Executivo que trata do encerramento do exercício financeiro).  O 
órgão, no último quadrimestre de cada exercício financeiro, publica o Demons-
trativo das Disponibilidade de Caixa do Relatório de Gestão Fiscal e inscreve 
as despesas não liquidadas em restos a pagar não processados até o limite do 
saldo apurado, cumprindo os artigos 42 e 55 da LRF.

Entretanto, a despeito da conformidade da inscrição com os atos normativos, 
o montante elevado dos restos a pagar não processados revela a necessidade 
de aprimoramento deste procedimento. A recomendação que se faz é o acom-
panhamento sistemático, por equipe de servidores da unidade de controle inter-
no, dos sados das contas contábeis de empenhos não liquidados no SIAFEM ao 
longo do exercício financeiro.

Além disso, os setores financeiro, de licitações e contratos e a assessoria 
jurídica poderiam expedir normas internas objetivando orientar os gestores e 
fiscais de contratos, de modo que estimassem de forma mais precisa as despe-
sas oriundas de ajustes, contratos, acordos e convênios a serem executadas no 
exercício, evitando assim, inscrição de parcelas significativas dos empenhos em 
restos a pagar não processados.

Pontua-se ainda como necessário que o órgão concentre esforços em as-
segurar o pagamento do volume máximo possível dos restos a pagar não pro-
cessados até o encerramento do exercício seguinte ao da inscrição, evitando 
assim o comprometimento do orçamento corrente com obrigações constituídas 
em exercícios anteriores que não foram extintas à época.
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RESUMO

O presente artigo objetiva mostrar a atuação da Unidade de Monitoramento, 
Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário ma-
ranhense (UMF), como uma rede de cooperação interinstitucional, no processo 
de ressocialização dos encarcerados do Maranhão, nos anos de 2012 e 2013. 
Por meio de entrevistas e da consulta de documentos e relatórios, buscou-se 
conhecer o seu modo de organização e estratégias utilizadas durante esse pro-
cesso, com ênfase na importância do trabalho em rede de cooperação; como 
também o perfil dos recuperados e a forma de acompanhá-los. Concluiu-se que 
a unidade desenvolveu suas atividades por projetos, mediante emissão de do-
cumentação básica, vagas de trabalho e capacitação profissional, os quais fo-
ram executados pelo Programa Começar de Novo, com o apoio de instituições 
parceiras. As maiores dificuldades de gestão consistiram na sua estruturação 
em 2012 e na reinserção social dos apenados no mercado de trabalho.

Palavras Chaves:A atuação da UMF - Redes de cooperação - Ressocialização
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1 INTRODUÇÃO

A forma como determinadas instituições organizam-se, atualmente, articula-
das em redes, faz parte de uma prática frequente e mais eficaz que evoluiu nas 
últimas décadas, a partir da reflexão de desafios complexos vivenciados indivi-
dualmente, para, então, interagir e construir a confiança com o outro, no intuito 
de atingir objetivos semelhantes. Essa concepção estratégica coletiva torna-se 
o ponto de partida para a formação dos futuros laços de cooperação, voltados 
para uma gestão organizacional eficiente e moderna.

Nessa perspectiva, autores abordam a temática do ponto de vista estrutural, 
apresentando conceitos, tipologias, envolvimento dos parceiros na tomada de 
decisão, apontando caminhos de se agrupar em rede, também, na esfera pú-
blica, com o fim de aperfeiçoar e consolidar as ações conjuntas, gerando novos 
conhecimentos no ambiente colaborativo e adquirindo um aprendizado cons-
tante, por efeito das novas experiências, embora haja muitos aspectos a serem 
explorados pela literatura dessa área.

Convém ressaltar que a Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aper-
feiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário maranhense, que também 
será denominada neste trabalho como Unidade de Monitoramento Carcerário ou 
UMF, é uma rede estatal de cooperação interinstitucional, criada pelo Tribunal de 
Justiça do Maranhão por meio da Lei nº. 9551/2012 e surgiu por recomendação 
da Resolução nº 96/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), funcionando 
mediante colaboração de instituições públicas e privadas.

A partir da percepção da existência dessa unidade e de suas diretrizes, pen-
sou-se em desenvolver um estudo sobre as características da gestão de suas 
atividades. Por esta razão, este artigo tem por objetivo geral mostrar a atuação 
da Unidade de Monitoramento Carcerário, como rede de cooperação interinsti-
tucional, no processo de ressocialização de apenados no Maranhão nos anos 
de 2012 e 2013. 

Para atingir esse propósito, foi preciso conhecer as suas estratégias de dele-
gação de serviços públicos, a organização das ações no ambiente cooperativo, 
os meios de monitoramento dos apenados que são encaminhados ao mercado 
de trabalho, bem como, o perfil dos que são recuperados com mais frequência. 

É oportuno dizer que não se tem conhecimento, até o presente momento, 
de trabalhos com essa abordagem sobre a unidade investigada, por isso, a sua 
relevância.

Nesse sentido, a pesquisa baseou-se nos fundamentos de redes públicas 
de cooperação interorganizacional, sustentada pelos estudos de MALMEGRIN 
(2010 e 2011), INOJOSA (1999), GONÇALVES e GUARÁ (2010), SANTOS 
(2011), entre outros, destacando a relevância de se trabalhar em rede, na dinâ-
mica de integração da gestão pública participativa. Para efetivá-la, a observação, 
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a avaliação de relatórios e a entrevista aberta foram os instrumentos utilizados.
Dessa maneira, e diante dos desafios da gestão pública, constataram-se pro-

blemas estruturais no funcionamento da UMF em 2012, os quais foram corrigi-
dos em 2013, com as atividades realizadas por projetos e com o apoio de uma 
rede de cooperação mais consolidada, na tentativa de promover a criação de 
vínculos dos apenados com a sociedade produtiva, pois para que a reinserção 
social aconteça, de fato, é preciso considerar a formação educacional, profissio-
nal e criar condições para que eles e seus familiares tenham acesso a direitos 
básicos.

Assim, a atuação da Unidade de Monitoramento Carcerário, além da forma-
ção de rede e de sua sustentação, consistiu nas ações de documentação, vagas 
de trabalho e de capacitação profissional, todas desenvolvidas pelo Programa 
Começar de Novo, que promove a ressocialização de presos e egressos no Ma-
ranhão, em parceria com diversas instituições, com o objetivo de reduzir a rein-
cidência e promover a inserção social, ainda que essa prática não tenha o seu 
êxito garantido, principalmente, em relação ao encaminhamento dos apenados 
às vagas de trabalho.

2 REDES DE COOPERAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

A gestão pública contemporânea exige a construção de conexões realizadas 
por meio de redes, que são estruturas reunidas em torno de objetivos comuns, 
capazes de oferecer serviços públicos específicos, a fim de atender suas de-
mandas com eficácia, por necessidade de uma atuação coletiva.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte sobre o trabalho em rede:

Sendo uma nova cultura para a gestão pública, a rede sugere, so-
bretudo, uma arquitetura de complementaridade na ação. Os desafios 
para sua implementação ainda são muitos, pois a atuação em rede su-
põe a socialização do poder, o respeito às autonomias e a negociação. 
(GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 16)

Ressalta-se que a palavra rede denota teia, entrelaçamento; cooperação re-
mete à participação mútua de vários entes em um processo colaborativo. Por 
isso, a junção redes de cooperação envolve uma estrutura de agrupamento de 
pessoas ou de instituições que se propõem alcançar metas e objetivos comuns, 
porque almejam uma facilidade maior na articulação intencional das ações reali-
zadas coletivamente, diante de problemas complexos, razão pela qual a consti-
tuição de redes é crescente nas organizações públicas e privadas.

A esse respeito Malmegrin (2010, p.17) infere que “as redes são teias flexí-
veis e abertas de relacionamentos mantidas pelo fluxo de compartilhamento de 
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informações, ideias, experiências, ideais, objetivos, esforços, riquezas e neces-
sidades, entre os entes que a compõem”.

Ainda, na acepção de Malmegrin (2011), o desempenho dos entes, de manei-
ra integrada em rede, revela que os resultados dos objetivos análogos podem 
ser potencializados, a partir da compreensão das características da rede, da 
escolha das ferramentas e da elaboração das estratégias.

Ademais, Inojosa (1999, p. 117) declara que:  

Em princípio, rede é parceria e essa parceria pode articular famílias, 
estados, organizações públicas e/ ou privadas, pessoas físicas, pes-
soas jurídicas ou ambas, portanto envolver e promover relações inter-
pessoais, interorganizacionais, intergovernamentais e intersetoriais.

Concernente à prática baseada em parcerias da gestão organizacional pú-
blica, Santos (2011) assevera que esse modelo visa, sobretudo, a qualidade de 
vida, com foco na gestão social, por meio da promoção da união de forças no 
desenvolvimento e na disseminação das ações conjuntas, como alternativa para 
a resolução de problemas que desequilibram a sociedade, em um esforço mútuo 
de aproximá-la de si mesma.

Assim sendo, o incentivo à formação de redes de cooperação nas organiza-
ções públicas auxilia na promoção da responsabilidade compartilhada, com o 
fim de efetuar a transformação. Em consequência disso, quando há uma maior 
diversidade de parceiros, os resultados da cooperação tornam-se melhores, em 
razão da existência de especializações diversas ao construir a capacidade da 
ação coletiva comum. 

Nesse sentido, Moura (1998, p. 69) garante:

A abordagem de redes, como expressão dos novos arranjos interor-
ganizacionais que emergem na atualidade, indica o incremento dos 
processos de interdependência entre atores e organizações e, par-
ticularmente, entre agentes públicos e privados. Ao mesmo tempo, 
identifica-se nessa emergência certo esgotamento da capacidade de 
integração e de coesão social das instituições representativas tradicio-
nais e da eficácia das organizações burocráticas e do modelo de pla-
nejamento global e centralizado. Mesmo com as diferenças, é possível 
identificar pontos comuns nas diversas definições sobre essas redes.

Essa ação reforça a parceria de instituições, tanto públicas quanto privadas, 
que têm interesses comuns, utilizando um canal de comunicação eficiente que 
promova um intercâmbio para dar voz às indagações relativas aos problemas 
surgidos nas organizações, maximizando a confiabilidade; como também forta-
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lece a capacidade de governança na gestão.

A cooperação é a gênese dessa nova organização. Os benefícios dela 
originados têm como base a concepção de que muito pouco será con-
seguido de forma isolada e que relacionamentos solidários podem se 
revelar mais competitivos e economicamente rentáveis do que o com-
portamento individualista centrado no auto-interesse. (VERSCHOORE 
FILHO, 2003, p. 9)

Para Malmegrin (2011), a produção individualizada interna, inerente às es-
truturas estatais, decresce ao longo do tempo, dando lugar a um trabalho par-
ticipativo de redes externas, colocando os serviços integrados à disposição do 
cidadão, que passa a ser o centro da questão. 

E a autora acrescenta:

Esse é um processo histórico de produção colaborativa na esfera públi-
ca que considera dois grandes movimentos. O primeiro trata da virtua-
lização do atendimento, isto é, dos produtos concretos, denominados 
tangíveis, e dos produtos informacionais, passando pelos serviços. O 
segundo trata da inclusão das entidades não estatais na prestação de 
serviços públicos, inicialmente incluindo as parcerias com organiza-
ções não governamentais (ONGs) e, em tempos mais recentes, com o 
setor privado. (MALMEGRIN, 2011, p. 25)

Diante do exposto, depreende-se que o trabalho desenvolvido em rede de 
cooperação no âmbito das organizações públicas constitui-se, antes de tudo, 
um exercício de percepção mútua, projetos afins, mobilização, conhecimento, 
colaboração, entre outros, para se adequar aos novos anseios das instituições, 
pois a troca de experiências e ideias relacionadas à resolução de tomada de 
decisões e medidas conjuntas, em um acordo de cooperação, é condição in-
dispensável para a sustentabilidade dos participantes dessa teia, porque a sua 
eficácia depende da intrínseca relação entre os seus membros na construção 
do consenso.

3 SOBRE A UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO MARANHENSE

O processo de formação da Unidade de Monitoramento Carcerário mara-
nhense iniciou em 2010, por recomendação da Resolução 96/2009, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), com a criação do Grupo de Monitoramento do 
Sistema Carcerário, denominado GMF. Posteriormente, deu-se a instituciona-
lização da Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e 
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Fiscalização do Sistema Carcerário do Maranhão (UMF) na estrutura adminis-
trativa do Tribunal de Justiça/MA, mediante a Lei nº 9551, de 04 de janeiro de 
2012. Constituída por uma Coordenação Executiva e pelas divisões - Começar 
de Novo, Assistência Jurídica e Estrutural Técnica, tornou-se a primeira e única 
unidade de monitoramento e fiscalização instituída por Lei no Brasil.

Dentre as diversas atribuições da UMF instituídas na Lei 9551/2012, desta-
cam-se duas que versam sobre reintegração social: “fomentar a implementação 
de medidas protetivas e de projetos de capacitação profissional e reinserção 
social do interno e egresso do sistema carcerário”; e “apoiar as ações do projeto 
Começar de Novo”.

Fundada com o intuito de aperfeiçoar a execução penal do Estado do Ma-
ranhão, a UMF funciona por meio de uma ampla rede de cooperação interins-
titucional, desenvolvendo-se com a parceria de variadas instituições públicas e 
privadas, dentre as quais destacam-se: Associação de Proteção e Assistência 
ao Condenado (APAC), Associação dos Familiares dos Presos, Conselho Pe-
nitenciário do Maranhão, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Federa-
ção das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público 
do Estado do Maranhão, Ministério Público Federal, Receita Federal, Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação do 
Maranhão (SEATI), Secretaria Estadual da Justiça e Administração Penitenciá-
ria (SEJAP), Secretaria Estadual da Mulher (SEMU), Secretaria Estadual de Di-
reitos Humanos, Assistência Social e Cidadania (SEDIHC), Secretaria Estadual 
de Educação (SEEDUC), Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Ma-
ranhão (Sinduscon), Viva Cidadão, Igrejas Católica e Evangélicas.

Considerando o critério da autonomia, esse grupo organizacional, caracteri-
za-se como uma rede tutelada, com uma relativa independência dos entes par-
ticipantes, porém, conduzida pelo Tribunal de Justiça, que administra as ações 
conjuntas ao proporcionar o desenvolvimento das mais diferentes atividades 
conexas à questão carcerária, como por exemplo: emissão de documentos, se-
leção de egressos a vagas de trabalho, capacitação profissional, inspeções nas 
unidades prisionais, entre outras. 

Nesse seguimento, todos os envolvidos no processo de intervenção atuam 
nos níveis legal, prático e teórico e suas demandas, intermediadas por projetos 
organizados de acordo com as atribuições das divisões da UMF, visam a resso-
cialização de presos no Maranhão, fomentando a concretização do exercício da 
cidadania.

As atribuições de organizar ações que envolvam a sociedade no processo 
de reinserção social de presos e egressos, bem como o encaminhamento de 
presos ao mercado de trabalho e à capacitação profissional para o Programa 
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Começar de Novo, cujo objetivo é a redução da reincidência e a reeducação so-
cial, são fundamentais para o desempenho dos nós que se entrelaçam na rede.

Em virtude disso, a Unidade de Monitoramento Carcerário classifica-se como 
delegação de serviços públicos, por seu caráter mobilizador das instituições 
responsáveis pela execução penal, pela capacidade de integrar organizações 
público-privadas no processo de cooperação, ao prestar serviços postos à dis-
posição da população carcerária, beneficiando-a; e como regulação e controle, 
pois regulariza a situação das guias de execução penal e de presos provisórios, 
assim como o controle do percentual das informações sobre os presos, a iden-
tificação mais eficaz dos que têm direito a benefícios, o controle de prazo de 
cumprimento da pena e a gestão de vagas no sistema prisional. 

Logo, de acordo com a sua estrutura em rede, a UMF é o centro que detém o 
conhecimento intelectual, repassado aos nós que realizam atendimentos, e que, 
também, podem gerar conhecimentos, pois conservam suas características in-
dividuais, formando a “rede raio de sol”, com o fito de atender as necessidades 
dos apenados do Maranhão.

4 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva, documental e biblio-
gráfica, com abordagem qualitativa e retrospectiva. Os dados quantitativos com-
pilados e expressos em tabelas serviram tão somente de apoio para análise do 
conteúdo acerca do resultado, favorecendo a interpretação das particularidades 
e a qualidade do desempenho da unidade estudada.

A relevância da pesquisa qualitativa consiste na abordagem de como o objeto 
da amostra funciona na sua dinâmica, buscando resultados confiáveis. Ela não 
é representada em números, mas eles podem auxiliá-la, de forma secundária, 
na produção da análise mais aprofundada das informações. (DALFOVO; LANA; 
SILVEIRA, 2008).

O local do estudo foi a Unidade de Monitoramento, Aperfeiçoamento e Fisca-
lização do Sistema Carcerário Maranhense (UMF), órgão do Tribunal de Justiça, 
situada na Rua do Egito, nº 151, Centro, São Luís/MA. 

A coleta dos dados foi realizada entre dezembro de 2015 e abril de 2016, 
compreendendo as informações dos anos de 2012 e 2013. Nesse período, hou-
ve uma pausa de 15 (quinze) dias em parte do mês março de 2016, em virtude 
de mudança de endereço da UMF, e o restante dos documentos foram repassa-
dos em abril de 2016.

Os instrumentos utilizados para a efetivação da pesquisa foram a observa-
ção, a entrevista, a consulta e a análise de documentos e relatórios internos 
anuais de 2012 e 2013, relatório da ação de documentação de 2012, dos quais 
foram reunidos os dados para a averiguação da atuação da Unidade de Monito-
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ramento Carcerário, como rede de cooperação interinstitucional, no processo de 
ressocialização dos apenados do Estado do Maranhão. 

Conforme Godoy (1995), a pesquisa documental é um dos caminhos empre-
gados na investigação de natureza qualitativa, por ser uma fonte aceitável de 
coleta de dados, já que as informações são registradas em determinada época 
e contexto; o seu propósito é dar embasamento à interpretação do conteúdo, 
complementando referências adquiridas por outras técnicas, a partir da reunião 
de dados adequados, favorecendo a descoberta de vários aspectos de uma 
questão.

As informações constantes dos documentos e relatórios apresentados foram 
reforçadas e ampliadas mediante contato telefônico, presencial e por e-mail com 
o Coordenador Executivo da UMF e com a Chefe da Divisão Começar de Novo, 
conversas informais com servidores lotados na unidade, em dezembro de 2015 
e janeiro de 2016, bem como por entrevista coletiva, não estruturada, ou seja, 
aberta, não dirigida, nem diretiva, concedida em abril de 2016 pela Chefe da 
Divisão Começar de Novo, Assistentes Sociais e estagiária, que se encontrava 
presente na ocasião, que atuam diretamente nas ações de reinserção social dos 
apenados, por meio do Programa Começar de Novo, propiciando o levantamen-
to de informações mais categóricas para se obter resultados mais confiáveis. 

Para Boni e Quaresma (2005), a entrevista aberta oferece ampla flexibilidade 
e vasta liberdade para o entrevistado expressar-se, porque acontece por inter-
médio de um diálogo informal, possibilitando ao entrevistador uma exploração 
mais precisa das questões relacionadas ao objeto do estudo.

Os aspectos éticos foram obedecidos, com os Termos de Autorização e Con-
sentimento assinados pela Chefe da Divisão Começar de Novo, representante 
da Unidade de Monitoramento Carcerário, que autorizou a realização da pesqui-
sa e inclusão do nome da instituição no presente artigo, bem como o Termo de 
Confiabilidade assinado pelas pesquisadoras.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ATUAÇÃO DA UMF, COMO REDE DE COOPERAÇÃO INTERINSTITU-
CIONAL, NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS DO MA-
RANHÃO ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2013

Esta pesquisa trata da atuação da UMF, como rede de cooperação interins-
titucional, no processo de ressocialização de internos e egressos do sistema 
carcerário maranhense, no período de 2012, marco inicial do exercício de suas 
atribuições, e 2013.

As ações do ano de 2012 foram registradas, de modo sucinto, em relatório 
anual, com o Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e 
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Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), considerando as demandas tanto da 
UMF, quanto do Núcleo de Advocacia Voluntária (NAV), as quais foram concre-
tizadas pela Coordenadoria Especial de Assistência aos Encarcerados (CEAE), 
que presta assessoria jurídica pelo NAV aos presos, egressos e seus familiares 
no decorrer e depois do cumprimento da pena. 

Em 2013, a Unidade de Monitoramento Carcerário adotou o trabalho por pro-
jetos como forma de administrar suas atividades. Ao todo foram 23 (vinte e três) 
projetos executados. Aqui, apresentam-se os resultados dos projetos relativos 
ao Programa Começar de Novo, que visa a reinserção social, e se desdobra 
em 03 (três) ações: de documentação; de vagas de trabalho; e de capacitação 
profissional. 

Na Tabela 1, a compilação dos dados sobre a documentação emitida em 
2012 e 2013:

Tabela 1: Programa Começar de Novo – Documentação (Dados de 2012 e 2013)

Ano Tipo de documento Quantidade Parcerias

2012
Registro Civil de Nascimento e de Casamento, 
RG, CPF, Certificado de Reservista, Carteira de 

Trabalho.
 138

Serventias Extrajudiciais das 
cinco Zonas de Registro Civil de 

São Luís e Receita Federal.

2013

2ª via de Certidão de Casamento

2ª via de Certidão de Nascimento

Cadastro Biométrico

CPF

Carteira de Identidade

Carteira de Trabalho

Certidão negativa de busca de Registro Civil para 
04 (quatro) crianças, filhos de apenados

Certificado de dispensa de incorporação

 001

 013

 015

229

241

349

020

286

Viva Cidadão, CGJ/FERJ, Receita 
Federal, SEJAP/MA, Junta Militar, 

SSP/MA, SENCAS, SEDIHC, TRE/
MA, 27.ª Circunscrição de Serviço 
Militar, Superintendência Regio-

nal do Trabalho e Emprego.

Total Parcial - 2013 1.154
Total Geral 1.292

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A ação do projeto de Documentação emitiu documentos básicos, gratuita-
mente, e se estendeu aos dependentes e familiares dos presos; aconteceu nas 
unidades prisionais em São Luís, Imperatriz, Davinópolis, Timon e Caxias. Po-
rém, a Divisão Começar de Novo, também, realizou esse tipo de atendimento. 
Ressalta-se que em 2012, ela foi planejada para ocorrer em março, mas só 
aconteceu em dezembro de 2012, em razão de problemas estruturais da UMF. 
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Ao contrário, em 2013, os atendimentos foram ampliados, como exposto na Ta-
bela 1. 

Na tabela 2, expõem-se as referências acerca do preenchimento das vagas 
de trabalho:

 

Ano Empresas parceiras Quantidade de visitas Nº de vagas

2012 - - 07

01

04

032013

CRISBELL

Gestor Serviços

UNILIMPS

01

02

05

 Total Parcial 08

Total Geral 08 15
Tabela 2: Programa Começar de Novo – Vagas de Trabalho (Dados de 2012 e 2013)

Fonte: Elaborada pelas autoras.

O projeto que mais evidenciou entrave na sua realização foi o de Vagas de 
Trabalho, conforme dados revelados na Tabela 2. Além de um número ínfimo de 
captação de vagas, a quantidade de visitas chama a atenção em 2013, demons-
trando que a negociação deu-se de maneira muito lenta, por parte das institui-
ções parceiras, considerando que a demanda pretendia uma solução imediata, 
e somente 15 (quinze) apenados foram conduzidos a vagas de trabalho. Aliás, 
não há referências sobre o número de presos que foram postos em liberdade 
nos anos de 2012 e 2013. A UMF também não dispõe de informações acerca 
dos que foram reinseridos socialmente. Entretanto, monitora o quantitativo de 
presos de cada unidade prisional por comarca do Estado do Maranhão 

Frisa-se que, segundo a Lei de Execuções Penais, o trabalho é o meio de 
estabelecer a reintegração social. Assim, em 2013, a UMF fiscalizou o cumpri-
mento da Lei 9116/2010, hoje, alterada pela Lei 10.182/2014, “que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de reserva das vagas para admissão de detentos e egressos 
nas contratações de obras e serviços oferecidos pelo Estado do Maranhão”. À 
parte, foram realizadas visitas a 07 (sete) órgãos com maior número de licitação 
e a 14 (catorze) instituições para firmar parceria em busca de vagas. 

As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados sobre capacitação profissional do 
ano de 2013, porque não há registro de dados do ano de 2012. 

Tabela 3: Programa Começar de Novo – Capacitação Profissional (Dados de 2013)
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Plano Estadual de Educação nas Prisões N° de Turmas Nº de Alunos Parceria

Ensino Fundamental

Ensino Médio

41

02

783

68

Secretaria de Estado 
da Educação

Total Geral 44 851
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Tabela 4: Programa Começar de Novo – Capacitação Profissional – PRONATEC (Dados de 
2013)

PRONATEC

Instituições Áreas Nº de Vagas Parceria

SENAC Agente de Limpeza 25

SENAC
Penitenciária Feminina Assistente de Cabelei-

reiro 20

Penitenciária São Luís Serigrafia 16

APAC Monte Castelo Agente de limpeza e 
Conservação 11

Total Geral 72
Fonte: Elaborada pelas autoras.

A capacitação profissional foi executada pelo Plano Estadual de Educação 
nas Prisões, em 12 (doze) unidades prisionais nos municípios de Bacabal, 
Caxias, Davinópolis, Imperatriz, Pedreiras, Santa Inês, São Luís e Timon. O 
PRONATEC, também, destinou 414 (quatrocentos e catorze) vagas para o biê-
nio 2013/2014, sendo que 72 (setenta e duas) foram distribuídas em 04 (quatro) 
instituições no ano de 2013.

As parcerias com a Secretaria de Estado da Educação, que ofereceu Ensi-
no Fundamental e Médio, e com o SENAC, que ofertou vagas de cursos de 04 
(quatro) áreas pelo PRONATEC, proporcionaram além da qualificação, a redu-
ção da pena, que está prevista na Lei 12.433/2011, fomentando a necessária 
preparação para o trabalho.

Outros 02 (dois) projetos merecem destaque: o Projeto de Capacitação e 
Oficinas no Estado do Maranhão (PROCAP); e o “Mesa Brasil”, do SESI, que 
ofereceu o Curso Educação Alimentar, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde Alimentar e Nutricional (SEMSA), a 50 (cinquenta) encarceradas na 
Penitenciária Feminina de São Luís, com certificação. 

Durante a entrevista foi perguntado sobre o perfil dos apenados e como é 
feita a triagem para encaminhá-los ao mercado de trabalho, porque a UMF não 
dispõe desse tipo de informação documentada, e foi revelado o seguinte:
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[...] a maioria é jovem, oriunda da periferia, do sexo masculino, com 
baixa escolaridade e renda, sem qualificação profissional, desempre-
gado e com dificuldade de inserção no mundo do trabalho [...]

[...] ser único provedor da família; presença de filhos (crianças e ado-
lescentes); morar de aluguel; ser membro de uma família que não te-
nha renda fixa ou que não tenha pessoas com trabalho remunerado.

Essas características revelam que as condições de vida dos apenados são 
precárias, sem maiores perspectivas de conseguirem manter-se no mercado 
de trabalho. Apesar do número alto de pessoas cadastradas no programa e de 
poucas vagas captadas, há uma seleção interna que relaciona o perfil do candi-
dato com a vaga ofertada, encaminhando-o para a seleção final realizada pela 
empresa parceira.

Referente ao acompanhamento dos apenados no trabalho, o monitoramento 
aconteceu por meio de reuniões com os Recursos Humanos das empresas ou 
com a pessoa responsável pela contratação, em conformidade com o que foi 
acordado entre a equipe da empresa e a do Programa Começar de Novo, em 
período estabelecido, a fim de avaliar o desempenho dos beneficiados e as 
possíveis dificuldades encontradas. Nesse caso, quando a empresa demonstra 
interesse em participar da rede, um Termo de Parceria é analisado e, após, as-
sinado pelos representantes das instituições.

Para a equipe entrevistada, a fala a seguir indica a importância do trabalho 
em rede de cooperação:

[...] fortalece o serviço prestado aos beneficiários, garantindo direitos 
e desburocratizando o seu acesso; propicia o conhecimento das ati-
vidades das instituições parceiras; busca estratégias conjuntas para 
a resolução dos problemas que comprometam o êxito das ações; e 
permite o compartilhamento das informações entre os parceiros.

Cabe acrescentar que as ações do Programa Começar de Novo são mo-
nitoradas pela Unidade de Monitoramento Carcerário, conforme as seguintes 
estratégias: estimular a constituição de novas parcerias, focalizando as ações 
destinadas à reintegração social e proteção às famílias dos presos, incluindo 
a emissão de documentos pessoais; revalidar o convênio com a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (SSP) e com a Secretaria de Estado da Justiça e 
da Administração Penitenciária (SEJAP) para realizar mutirão de expedição de 
documentos pessoais; e manter uma equipe multidisciplinar para atender a fa-
mília dos presos e viabilizar as ações do programa. Órgãos do Poder Executivo 
também desenvolvem parcerias com a Unidade de Monitoramento Carcerário 
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ao concretizar ações do Programa, contribuindo para o processo de inclusão 
social dos apenados do sistema prisional.

Além do mais, promoveu atendimento psicossocial em 2012, e realizou o mo-
nitoramento de 119 (cento e dezenove) internos com problemas mentais; assim 
como, visitas aos presos em regime domiciliar, por Assistentes Sociais. 

Registram-se, as limitações encontradas para adquirir dados referentes à 
gestão das atividades do ano de 2012, como documentos que constam infor-
mações de caráter geral, descritas em um relatório anual, com 10 (dez) páginas 
e um relatório específico de documentação, contendo 09 (nove) páginas, com 
dados genéricos; segundo as entrevistadas, arquivos foram perdidos, em vir-
tude de problemas técnicos com computadores; servidores foram transferidos. 
Contudo, a equipe atual não mediu esforços em repassar o maior número de 
informações possíveis, por meio dos instrumentos metodológicos, para a efeti-
vação desta pesquisa.

Sendo assim, verificou-se que a atuação da UMF no processo de ressociali-
zação dos apenados ficou prejudicada em 2012, porque a unidade não dispunha 
de uma infraestrutura adequada, de recursos humanos e materiais suficientes 
para o seu desempenho. Enfim, havia uma carência de suporte básico que fosse 
capaz de garantir o seu pleno funcionamento, embora a rede já estivesse em 
formação.

Observou-se, ainda, que a constituição da rede aconteceu, simultaneamen-
te, à instalação da UMF. Ofícios foram destinados a várias instituições, pelo 
Coordenador-Geral, convidando-as a se agruparem para, juntos, começarem 
uma parceria capaz de dirimir a problemática do sistema prisional maranhense; 
após, a equipe daquele momento visitou os pretensos parceiros, os que ofere-
cem capacitação e empresariado local, a fim de discutir ideias; posteriormente, 
foram assinados termos de cooperação e combinados encontros em reuniões 
mensais. Mas, o seu funcionamento efetivo só ocorreu em 2013.

Como esse modo de organização em redes de cooperação é recente nas 
instituições públicas, é natural encontrar empecilhos durante o processo de ges-
tão. Constatou-se que na sua formação inicial, a Unidade de Monitoramento 
Carcerário apresentou problemas quanto às condições de funcionamento. Peci 
e Lustosa da Costa (2002, p.8) esclarecem que a superação de problemas de 
cooperação passa pela utilização de instrumentos que promovam a integração, 
a partir da “comunicação intra e interorganizacional, dos colegiados e do papel 
de uma instituição articuladora”.

Nessa perspectiva, Malmegrin (2011) diz que uma importante característica 
do trabalho em rede é a habilidade de consolidar informações, a fim de subsidiar 
desempenhos futuros com mais eficiência, ética, facilitando a comunicação e 
potencializando seus objetivos. 

Em conformidade com essas concepções, a UMF apresentou-se mais es-
truturada em 2013, como observado nas Tabelas 1, 2, 3, 4, e suas atividades 
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foram desenvolvidas por projetos do Programa Começar de Novo, permitindo 
um trabalho em rede mais articulado, levando-se em consideração as diretrizes 
de cada projeto, bem como de seus parceiros, explicitando que “uma rede in-
terinstitucional está fortemente relacionada ao processo de comunicação entre 
seus membros”. (PECI; LUSTOSA DA COSTA, 2002, p.8). Por isso, a comuni-
cação eficaz proporciona resultados satisfatórios, concretos, tornando-se uma 
das características essenciais para o fortalecimento das relações em rede de 
cooperação. 

Sem dúvida, os dados relativos à constituição da UMF, como rede de coope-
ração, completam-se com as ideias de Malmegrim (2011), quando ela afirma que 
o trabalho em rede externa surge como ferramenta fundamental para atender, 
de maneira centrada e integrada, os serviços públicos prestados ao cidadão. 

De toda forma, Santos (2011), assegura que a composição de redes públicas 
de cooperação promove a reunião de forças conjuntas e, por consequência, o 
seu desenvolvimento, sem, no entanto, transmitir responsabilidades de uma ins-
tituição para outra, gerando mais comprometimento com o seu desempenho na 
busca de soluções de problemas que afetem a sociedade.

Ademais, ficou claro que houve um avanço na gestão das ações entre os 
anos de 2012 e 2013. Com o funcionamento da UMF organizado, os projetos 
mostraram que são os diferenciadores do êxito na realização das atividades. 
No tocante à execução das ações de documentação e qualificação profissional, 
notou-se que o trabalho em rede foi satisfatório. Todavia, o plano de vagas de 
trabalho apresentou um resultado pouco expressivo, sem contar que as vagas 
destinadas foram temporárias, e não há registro do que aconteceu com os be-
neficiários dessas vagas.

Por conseguinte, os conhecimentos especializados da UMF foram necessá-
rios para gerir e monitorar o ambiente colaborativo e possibilitou, em parte, o 
cumprimento das regras acordadas. Porém, é preciso que se tenha uma com-
preensão contínua do funcionamento dessa rede de cooperação, para facilitar 
a escolha de estratégias mais eficazes, por meio de um planejamento conjunto 
que atenda suas expectativas, revelando, assim, um caminho mais apropria-
do para se obter resultados positivos sobre a reinserção social de apenados e 
egressos do sistema prisional do Maranhão.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unidade de Monitoramento Carcerário foi instituída para desempenhar di-
versas atribuições ligadas ao efetivo cumprimento da legislação penal no Estado 
do Maranhão, dentre as quais, ressaltou-se, nesta pesquisa, a organização das 
ações relativas à reinserção social dos encarcerados ao mobilizar as instituições 
de acordo com os serviços prestados por cada uma delas, construindo uma rede 
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interinstitucional de cooperação.
De certo modo, constatou-se que estruturar essa rede foi um desafio grande 

para a UMF, porém, a articulação interna e externa de instituições, e a imple-
mentação do Programa Começar de Novo contribuíram para sua evolução no 
ano de 2013. Nesse sentido, a construção gradual de uma aprendizagem e de 
uma confiança entre os integrantes da rede foi fundamental para que a unidade 
adquirisse a capacidade de ultrapassar as barreiras que surgiam no percurso de 
sua organização. 

Em síntese, o desdobramento de seus projetos envolve uma pluralidade de 
atores, os quais figuram como parceiros na realização das ações de documen-
tação, na inserção das vagas de trabalho, na capacitação profissional, conside-
rando as demandas, dificuldades e habilidades do apenado, atendendo, tam-
bém, seus familiares, em busca da eficácia da inclusão. 

Com efeito, a emissão da documentação pessoal básica é o primeiro passo 
da Unidade de Monitoramento Carcerário para a ressocialização, porque, além 
de dar cidadania ao beneficiário, permite o acesso aos outros projetos; é o su-
porte da reintegração social, sem ela, não haverá trabalho, nem capacitação 
profissional e, por conseguinte, não haverá reinserção social. 

A qualificação profissional é essencial para a retomada da vida em sociedade 
e acontece de maneira sistemática, com resultados aceitáveis, inclusive, porque 
há muitos apenados que não completaram nem mesmo o ensino fundamental. 

Já o projeto de admissão nas vagas de trabalho apresenta muitos empecilhos 
na sua concretização, visto que apenados e egressos sofrem preconceito e dis-
criminação pela condição de sentenciado, em uma sociedade que os exclui por 
desconfiança, dificultando a sua inserção social, como também a incumbência 
da UMF de convencer as empresas a contratá-los, causando insegurança nos 
dois lados.

Por isso, gerenciar a questão carcerária nesse processo foi tarefa complexa 
para a UMF, sobretudo, na execução do projeto vagas de trabalho. Ressalta-
-se que a dupla finalidade da Lei de Execução Penal, a de dar cumprimento à 
sentença e ao mesmo tempo oferecer condições para que o apenado consiga 
inserir-se no meio social, encontra muita resistência para ser aplicada, precisan-
do de uma participação efetiva do Estado, que deve usar sua própria estrutura 
e adotar mecanismos mais eficientes para incentivar empresas a ofertarem um 
número maior de vagas; fomentar debates com a sociedade civil; e realizar uma 
fiscalização sistemática relacionada ao cumprimento da Lei, em busca de cami-
nhos viáveis para a resolução dos obstáculos.

Concernente a essa problemática das vagas de trabalho, recomenda-se que 
a UMF, com a finalidade de aprimorar a sua gestão para obter melhores resul-
tados, desenvolva projetos dentro das próprias unidades prisionais, a partir de 
um diagnóstico inicial, considerando documentação, escolaridade, experiência 
profissional e aptidões. 
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Assim, os que não tiverem nenhum preparo para o trabalho poderiam passar 
por oficinas intensivas internas, executadas pelos parceiros da rede; os outros, 
seriam monitores, se aptos a isso, ou encaminhados para exercer funções de 
trabalho nas diversas áreas. Essa criação de oportunidades de trabalho dentro 
das unidades prisionais, funcionaria como uma inclusão contínua, com as devi-
das anotações no sistema Começar de Novo, para quando o indivíduo retomas-
se a sua liberdade, estivesse melhor preparado para encarar a sociedade com 
dignidade, facilitando o seu engajamento no mercado de trabalho, e reduzindo 
a reincidência.

Portanto, mesmo apresentando dificuldades na execução de seus projetos 
no início de seu funcionamento, a UMF, como uma instituição articuladora, 
mostrou-se mais eficaz nas decisões do que se estivesse atuando individual-
mente, porque as ações compartilhadas em rede foram efetivadas de forma 
a impulsionar a prestação dos serviços na gestão pública, para o alcance das 
metas estabelecidas nas parcerias, com foco na capacidade equilibrada de 
uma governança integrada.
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A OUVIDORIA COMO ESTRATÉGIA 
DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE

 JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO

Marlene de Almeida Evangelista Martins

RESUMO

O presente estudo aborda sobre a atuação da Ouvidoria enquanto estratégia de 
gestão devido ao seu funcionamento como mecanismo de controle social parti-
cipativo. Assim, com o exercício da cidadania, o público alvo da atividade-fim do 
poder judiciário possibilita a Ouvidoria transformar seus anseios e reivindicações 
num significativo material para análise e aperfeiçoamento do planejamento es-
tratégico em prol da melhoria da prestação jurisdicional. Nessa linha, o presente 
artigo, descreve a pesquisa realizada no Tribunal de Justiça do Maranhão com 
intuito de analisar a contribuição da Ouvidoria na melhoria do serviço público 
no âmbito do judiciário maranhense. A pesquisa é de caráter exploratório, com 
abordagem qualitativa, e a coleta de dados foi por meio de consulta documental 
e pesquisa de campo. E, considerando os resultados obtidos, conclui-se que a 
Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através dos normati-
vos recentes, continua em processo de construção da identidade organizacio-
nal, mas no que tange, ao exercício da cidadania e da participação social, a sua 
atuação funcional tem sido expressiva no atual contexto do Estado Democrático 
de Direito. No entanto, enquanto estratégia de gestão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão, embora venha dando visibilidade às disfunções ocorridas 
na prestação jurisdicional, por mapear lacunas e tensões, contudo, tais insumos 
informacionais poderiam ainda ser melhores aproveitados pelo Tribunal de Jus-
tiça, tanto na gestão quanto para dar um Feedback a sociedade que deseja a 
melhoria da prestação jurisdicional.  

Palavras-chave: Cidadão; Serviço público; Participação social; Gestão; Presta-
ção jurisdicional.
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1 INTRODUÇÃO

No início da década de 80, não existia no Brasil uma aproximação do judi-
ciário com a sociedade civil. Tal constatação foi resultado de um Estado cen-
tralizador, tecnocrático e burocrático que caracterizava o país. Nesse cenário, 
a participação popular era desconsiderada no âmbito da justiça. O exercício da 
cidadania, só passou a ser garantido pela constituição de 1988, que possibilitou 
uma aproximação da sociedade civil com a administração pública, em aspectos 
gerais. 

Porém, apesar das inúmeras alusões à participação social na Constituição 
Brasileira, o termo ouvidoria, só foi aparecer na Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004, que previa a criação obrigatória das ouvidorias no Poder Judiciário e 
no Ministério Público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Territórios. 
Em decorrência, a sociedade civil passou a ser reconhecida como protagonista 
da participação popular nos três poderes executivo, legislativo e judiciário. Por-
tanto, a Ouvidoria atua com a finalidade de incentivar a participação popular em 
todas as esferas da administração pública, tendo em vista a definição de Ouvi-
doria Pública Federal, no artigo 2º, inciso V, do Decreto nº 8.243/2014, como: 

[...] instância de controle e participação social responsável pelo trata-
mento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios 
relativos as políticas e aos serviços públicos, prestados sobre qual-
quer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão públi-
ca. (BRASIL, 2014).

Segundo De Mário (2011), as ouvidorias podem atuar na resolução de proble-
mas de lógica gerencial dentro da instituição, mas faz-se necessário que a ins-
tituição compreenda as questões gerais dos principais reclames da sociedade 
civil, no caso do TJMA, os principais seriam: morosidade processual, mau aten-
dimento de servidores e serventuários, ausência de magistrados nas comarcas, 
perda de processos e problemas no site oficial do Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão. (TJMA).

Atualmente o déficit de unidades Judiciais instaladas, bem como, o déficit de 
servidores, o aumento da judicialização e a má gestão das referidas unidades 
judiciais, dentre outros fatores, tem conduzido a sociedade a participar cada 
vez mais nas audiências públicas promovidas pela Ouvidoria Judiciária. Nessas 
ocasiões, não se verbaliza apenas a insatisfação, mas também se apresenta 
propostas de melhorias no Poder Judiciário. 

Vale destacar, quão notório foi o processo de rompimento, para que ocor-
resse a participação popular, considerando a natureza excessivamente conser-
vadora e formal dos Tribunais de Justiça. Após isso, o jurisdicionado tem cada 
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vez mais recorrido a Ouvidoria em busca da eficácia do serviço público. Logo, a 
Ouvidoria tem representado a ponte entre o cidadão e a Justiça, constituindo-se 
em veículo de comunicação das reivindicações no âmbito Judiciário, com vistas 
ao aperfeiçoamento dos processos de gestão.

Segundo Velten (2015, p. 381) existe um movimento multinacional pela “re-
forma do Estado moderno através de uma agenda positiva de compromissos 
que inclui maior participação popular na gestão do Poder Judiciário a partir da 
criação de Ouvidorias”, deste modo, faz-se necessário analisar o papel da ouvi-
doria no incremento da gestão. Emerge assim, o seguinte questionamento: Qual 
a contribuição da ouvidoria na melhoria do serviço público no âmbito Judiciário 
Maranhense? Tal reflexão permitirá obter um substrato teórico, que poderá con-
tribuir para o melhoramento do serviço público aos Jurisdicionados.  

2. OUVIDORIA: OBJETIVOS E PERSPECTIVAS

Segundo De Mario (2011), a ouvidoria brasileira teve sua origem na criação 
do Instituto Internacional do Ombudsman que foi criado oficialmente na Suécia 
pela Lei constitucional de 06 de junho de 1809. Assim, ao longo do século XX, 
o Instituto do Ombudsman foi implementado, a princípio, nos países europeus 
e, mais tarde, especificamente, nas duas últimas décadas, na América Latina.

No Brasil, foi apresentada em 1823 a primeira proposta da instituição, com 
a denominação de “Juiz do Povo”, tendo como referência a experiência sueca. 
Entretanto, é a partir dos anos 1970 que surge o debate nacional sobre o Om-
budsman. Tal movimento decorreu do autoritarismo e do reflexo de um Estado 
extremamente tecnocrático que havia obstruído todos os canais formais e in-
formais pelos quais a sociedade civil poderia exercer o controle de suas ações. 
Vale ressaltar, que nesse período, exercer a cidadania era atitude de “subversão 
à ordem”, punida com destituição dos direitos civis e políticos. Porém, também 
foi marcado pela emergência dos chamados “novos movimentos sociais” que 
contribuíram para a reorganização da sociedade civil e redefinição de sua rela-
ção com o Estado. (DE MARIO, 2011, p.37).

Portanto, o debate e as reivindicações pela participação popular na gestão 
pública utilizando a proposta do Instituto Internacional do Ombudsman, torna-se 
a base da discussão sobre a criação de Ouvidorias Públicas no Brasil. Nesse 
sentido, a primeira experiência na administração pública brasileira, foi a Ouvido-
ria Municipal de Curitiba, implantada em 08 de março de 1986. 

Deste modo, as ouvidorias passaram a ser criadas em meados dos 
anos 1980, e defendidas por um discurso que as colocava como ca-
nais de participação popular e defensores dos direitos humanos, como 
instituições que tinham como função, e atividade central, fiscalizar os 
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atos da administração pública e garantir a efetividade dos direitos do 
cidadão brasileiro. (DE MARIO, 2011, p.35).

Atualmente, são vários modelos de ouvidorias nos diferentes níveis da ad-
ministração pública, quer seja federal, estadual e municipal. Entretanto, muitas 
ouvidorias não são constituídas juridicamente, existindo discordâncias e dispa-
ridades na sua forma de atuação. É possível inferir, que no Brasil não há um 
consenso doutrinário quanto à regulamentação jurídica do órgão. Entretanto, 
independentemente de qual nível de governo esteja configurada, deverá estar 
ancorada no seguinte objetivo: defender os direitos de todo cidadão que recorre 
a esse órgão representativo do poder público. (De Mario, 2011).

Assim, no âmbito judiciário, surgem as primeiras ouvidorias em razão da 
Resolução nº 103, de 24 de fevereiro de 2010 do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), que determina a criação de Ouvidorias nos Tribunais Superiores, 
Regionais e Estaduais, as quais foram inspiradas no modelo de Ombudsman, 
como propósito de representar a população perante o Judiciário, reafirmando 
a função histórica de receber e encaminhar reclamações, críticas e sugestões 
visando o aperfeiçoamento do Poder. (Velten, 2014).

Em resultado disso, a Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Mara-
nhão foi criada pela Resolução n° 20, de 5 de maio de 2010, como instrumento 
de comunicação permanente e direto entre o Poder Judiciário do Estado do 
Maranhão e o cidadão, com atribuições e competências devidamente regula-
mentadas. Em adição, objetiva também, ser um canal de diálogo entre servido-
res e magistrados com os demais setores da Justiça Estadual e das Serventias 
Extrajudiciais. (Velten, 2014).

Nessa linha, as ouvidorias constituem-se em importante meio de defesa dos 
direitos individuais e coletivos ameaçados, quer na esfera pública ou privada. 
Segundo Amorim (2007), a instalação das Ouvidorias Judiciárias como estraté-
gia inovadora de gestão pública, reforça o exercício da participação popular. As-
sim, tal assertiva objetivou ouvir críticas e/ou sugestões referentes aos serviços 
prestados pelo judiciário. 

Por outro lado, é válido sublinhar que “do ponto de vista cultural, a pessoa 
que reclama é vista como alguém que “atrapalha”, que está querendo “causar 
confusão”, ou mesmo como uma pessoa que “não sabe nada” e gosta de tumul-
tuar” (AMORIM, 2007, p. 31). Contudo, o reclamante ao procurar a intervenção 
da Ouvidoria deve ser visto como alguém que coopera no aprimoramento das 
atividades exercidas pela instituição. É comum, o reclamante ser visto apenas 
como alguém que aponta a ineficiência do serviço público, deixando-se de con-
siderar o aspecto relevante que o jurisdicionado oferece, ao contribuir com sua 
percepção externa ao processo de aprimoramento do judiciário. 

Amorim (2007, p.33), reforça:
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[...] se o serviço público é destinado ao público, é preciso consignar 
que este tem o todo o direito de nos cobrar qualidade de forma digna e 
participativa e sem precisar desculpar-se ou inibir-se por fazê-lo.

Dessa forma, Marques e Tauchen (2014), pontuam a responsabilidade da 
ouvidoria em reunir as contribuições dos usuários do serviço, sistematizá-las e 
organizá-las de forma que permita a visualização das informações. Por conse-
guinte, a ouvidoria de posse dos anseios e reivindicações da população, poderá 
repassar para os gestores, um material significativo para análise e possíveis 
ajustes no planejamento estratégico organizacional. 

Assim, Silva et al (2012) afirma que a Ouvidoria Pública é um notável canal de 
comunicação entre o Estado e a sociedade, com extrema importância dentro do 
Estado Democrático, possibilitando a participação aberta a qualquer individuo. 
Acrescentam os autores, que a Ouvidoria constitui-se em complemento aos ins-
titutos de proteção ao cidadão e de controle à administração pública.

No âmbito do poder judiciário maranhense, não tem sido diferente, pois, 
gradualmente o judiciário vem desenvolvendo um comportamento cívico de 
tolerância e compreensão à crítica e à cobrança da sociedade, como reconhe-
cimento de que “sem efetiva participação popular não existem democracia e 
cidadania”. (VELTEN, 2014).

Nesse sentido, com a efetivação da Resolução nº 103, de 24 de fevereiro de 
2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), emergiu a conjuntura para que 
fosse implantada a Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a 
qual foi criada pela Resolução n° 20, de 5 de maio de 2010, onde foi proviso-
riamente instalada na sede do TJMA e em novembro do mesmo ano, instalada 
na Casa de Justiça e Cidadania, situada no térreo do Shopping Jaracati, onde 
permaneceu até junho de 2014, quando foi transferida para o Fórum Desem-
bargador Sarney Costa.

Quanto à escolha dos Ouvidores, o procedimento foi regulamentado pela 
Resolução nº 57/2011, que alterou artigo 3º da Resolução nº 20/10, transcrita 
abaixo:

Art. 3º- A Ouvidoria será dirigida por um desembargador, indicado pelo 
presidente eleito e aprovado pelo Pleno, para um mandato de dois 
anos, na mesma data da eleição da mesa diretora do Tribunal, vedada 
a recondução. Parágrafo único: Na mesma sessão será escolhido o 
ouvidor substituto.

A partir do exposto, o primeiro Ouvidor Geral, foi o Desembargador José 
Bernardo Silva Rodrigues, com gestão em maio de 2010 à dezembro de 2011, 
substituído pelo Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, cujo biênio 
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foi 2012/2013, seguido pelo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, que 
atuou no biênio 2014/2015, e por fim, o Desembargador Ricardo Tadeu Bugarin 
Duailibe, atuante neste biênio 2016/2017. 

Com respeito às atribuições, as mesmas foram regulamentadas pela Reso-
lução n° 20, de 5 de maio de 2010, especificados por 7(sete) incisos do  arti-
go4º, as quais serão gradualmente transcritas a partir deste:

I - receber consultas, diligenciando junto às unidade judiciais e admi-
nistrativas e prestar informações e esclarecimentos sobre atos pratica-
dos no âmbito do Poder Judiciário;

II- receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas 
e elogios sobre as atividades do Poder Judiciário e encaminhá-las aos 
setores competentes, mantendo o interessado informado sobre as 
providências adotadas; (MARANHÃO, 2010).

A ouvidoria após receber as manifestações dos cidadãos, repassa aos juí-
zes e servidores, os quais têm sido orientados a evitar formalidade de ofícios e 
longas defesas, sendo-lhes facultada a apresentação de respostas informais, 
claras, objetivas e tempestivas. Em seguimento, são repassadas aos manifes-
tantes pelo mesmo canal de comunicação utilizado na ocasião do encaminha-
mento. (VELTEN, 2015).

Em seguida, o próximo inciso acrescenta:

III- promover apuração das reclamações de deficiências na prestação 
dos serviços, abusos e erros cometidos por magistrados e servidores, 
respeitadas as competências da Corregedoria Geral da Justiça e da 
Presidência do Tribunal; (MARANHÃO, 2010).

Outro aspecto, a ser trabalhado pela ouvidoria do TJMA, refere-se a uma es-
pécie de um controle prévio, que em muitos casos, tem evitado a desnecessária 
instauração de procedimentos investigativos perante a Corregedoria Geral de 
Justiça. Não obstante, a Ouvidoria, no desempenho das atividades, sempre 
respeitará as competências da Corregedoria Geral da Justiça e da Presidência 
do Tribunal. (Maranhão, 2010, 2012; Velten, 2015).

Nesse sentido, durante a apuração das reclamações, fica assegurada a pro-
teção do cidadão mediante o resguardo de sigilo, nos termos do art. 5º XIV da 
CF, apesar do TJMA não ter regulamentado até o momento a manutenção do 
resguardo do sigilo nas circunstâncias deste inciso (Velten, 2015). Por outro 
lado, em relação às denúncias de corrupção, quando forem anônimas, precisam 
apresentar indícios concretos de materialidade e também ser garantido o contra-
ditório prévio do envolvido. Assim, após um criterioso julgamento de admissibili-
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dade, poderão ser repassadas a Corregedoria Geral de Justiça. (Velten, 2015).
Continuando com as atribuições, seguem os artigos abaixo:

IV - sugerir aos demais órgãos do Poder Judiciário do Maranhão a 
adoção de medidas tendentes à melhoria e ao aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas, com base nas informações, sugestões, re-
clamações, denúncias, críticas e elogios recebidos;

V - apresentar ao Plenário e dar publicidade aos dados estatísticos co-
lhidos acerca das manifestações recebidas e providências adotadas;

VI - encaminhar ao Plenário do Tribunal relatório das atividades de-
senvolvidas pela Ouvidoria a cada seis meses. (MARANHÃO, 2010).

Em relação aos dados quantitativos e qualitativos gerados pela equipe da 
Ouvidoria, os mesmos são disponibilizados ao público em geral no portal ele-
trônico do TJMA e também encaminhados administrativamente ao Plenário do 
Tribunal, juntamente com as sugestões advindas das audiências públicas rea-
lizadas com a sociedade civil que oportunamente têm contribuído com suges-
tões e críticas para a melhoria e aperfeiçoamento das atividades desenvolvi-
das pelo Poder Judiciário.

E por fim, as atribuições finalizam-se com o inciso abaixo:

VII – receber, registrar, controlar e responder o pedido de informações 
de que trata a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, até que seja 
integralmente regulamentada no âmbito do Poder Judiciário, ficando, 
para tanto, atribuída a função de informante ao Ouvidor do Poder Ju-
diciário do Maranhão. (MARANHÃO, 2010).

Tendo em vista a Lei nº 12.527, de 18/11/2011 de Acesso a Informação, foi 
instituído o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), no âmbito Judiciário 
maranhense, regulamentado pela Resolução n° 38/2012 do TJMA. Desta for-
ma, ficou assegurado ao cidadão, o acesso a informações públicas através da 
Ouvidoria, que terá competência para receber, registrar, controlar e responder 
às solicitações de informação de qualquer interessado seja pessoa física ou 
jurídica. 

Ademais, nessa caminhada pela melhoria do serviço público ao jurisdiciona-
do, a Divisão do Telejudiciário de maneira interligada e em regime de coopera-
ção tem funcionado como efetiva Divisão da Ouvidoria, contribuindo por receber 
as manifestações e, consequentemente, prestar as informações gerais ao públi-
co externo e interno. A funcionalidade engloba o agendamento de audiências de 
conciliação e casamentos comunitários, informações processuais, de plantões 
judiciais e cartorários, publicações Oficiais do Judiciário, informações sobre co-
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marcas e setores do judiciário, como também informações administrativas de 
interesse aos magistrados, servidores e advogados. (Velten, 2015).

Nesse ínterim, o processo de consolidação das ouvidorias no âmbito nacio-
nal avança com a realização do I Simpósio Nacional de Ouvidorias Judiciárias, 
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O evento foi realizado em 02/12/2013, em Brasília, com a 
participação dos conferencistas ministros do STJ, conselheiros do CNJ e do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), além do ouvidor-geral da 
União. (Velten, 2014;CNJ, 2013).

Durante o evento, foi possível a troca de informações e experiências entre 
as ouvidorias judiciárias de todo o país. Além disso, foi discutida também a 
expansão das funções das Ouvidorias, como instrumento de melhoria na qua-
lidade dos serviços prestados, e formalizadas ao término do evento algumas 
deliberações, que foram englobadas em sete eixos principais, dentre os quais, 
seguem abaixo, apenas dois eixos por estarem mais relacionados com a pro-
posta desta pesquisa. (Velten, 2014;CNJ, 2013).

(II) as Ouvidorias não devem se limitar ao processamento de reclama-
ções individuais. Devem ir além e contribuir com a gestão do Poder Ju-
diciário, atuando de ofício como órgãos estratégicos na construção de 
políticas administrativas, identificando deficiências sistemáticas, geran-
do estatísticas e propondo soluções abrangentes. É nesse plano macro 
de intervenção que repousa a função mais nobre das Ouvidorias;

(IV) as Ouvidorias devem atuar por meio de recomendações, com in-
dependência e imparcialidade no tratamento de reclamações e denún-
cias, atentando sempre para seu papel de órgão colaborador no apri-
moramento das atividades e serviços prestados pelo Poder Judiciário. 
(VELTEN, 2014).

Nesse sentido, tais discussões têm contribuído para o avanço do processo 
de identidade da Ouvidoria do TJMA em relação a seu papel perante a adminis-
tração pública e a sociedade como “órgão colaborador no aprimoramento das 
atividades e serviços prestados pelo Poder Judiciário”. (CONSELHO NACIO-
NAL DE JUSTIÇA, 2013).

Assim, devido à especificidade da Ouvidoria de viabilizar o acesso da socie-
dade ao processo de aprimoramento dos serviços prestados pela máquina pú-
blica, desta maneira, a ouvidoria tem fornecido material privilegiado de análise 
sobre a realidade da atuação da administração pública.
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3 OUVIDORIA: ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO MARANHÃO

Em face da amplitude do assunto, foram selecionados alguns princípios da 
Administração Pública Gerencial, para serem correlacionados com o modelo 
de ciclo de gestão PEAC, e depois como parâmetro, para o exame da qualida-
de da prestação dos serviços públicos “exigida pelos cidadãos, contribuintes e 
usuários, e com a obediência obrigatória aos preceitos dos arcabouços legais 
e normativos vigentes” (MALMEGRIN, 2010, p. 193).

Ademais, foram resgatados alguns fatos, como a substituição da Adminis-
tração Burocrática, baseada nos princípios de Max Weber, pela Administração 
Gerencial, “considerada mais ágil e moderna e que superaria as deficiências da 
primeira”, segundo Rosa (2010, p. 16) a qual foi embasada no Plano Diretor da 
Reforma da Reforma do Aparelho do Estado, onde foi possível iniciar a reforma 
da administração pública brasileira. 

Segundo Bergue (2010, p.44), emendas constitucionais editadas a partir de 
1993, como a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998,  subsidiaram 
a “construção das bases para a introdução de um pensamento gerencial sensi-
velmente destoante dos valores que regem a Administração Pública tradicional.”

Bergue, destaca:

As mudanças trazidas ao texto constitucional, [...] incluíram desde 
conceitos mais gerais, como o de eficiência, elevado à condição de 
princípio de gestão pública como expressa o artigo 37, caput, e que 
inspiram tecnologias gerenciais mais específicas, como é o caso da 
gestão pela qualidade (artigo 37, §3º, inciso I; artigo 39, §7º), além de 
outros correlatos, como produtividade, economicidade, racionalização 
e desempenho [...] A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] (grifo 
do autor). Apesar da noção de eficiência não constituir algo novo no 
campo da Administração Pública, a introdução dessa diretriz de gestão 
no rol de princípios constitucionais torna-se um significativo marco de 
mudança no discurso gerencial, subsidiando fortemente argumentos 
em prol da introdução de inovações gerenciais em organizações públi-
cas. (BERGUE, 2010, p.44).

A partir deste pensamento gerencial e da utilização das quatro etapas do ci-
clo de gestão PEAC, correlacionados com a metodologia Balanced Scorecard 
(BSC). utilizada pelo TJMA no desenvolvimento do planejamento estratégico, 
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que foi desenvolvido o presente estudo, com a proposta de descobrir, como a 
Ouvidoria funcionaria enquanto estratégia de gestão pelo TJMA.

Inicialmente, uniforma-se conceitos, sobre as quatro etapas do ciclo de ges-
tão PEAC:

A etapa de planejamento visa a fornecer orientações diretivas, definin-
do metas ou normativas, métodos, técnicas e ferramentas [...];

A etapa de execução compreende as atividades preparatórias para 
capacitar as pessoas, educando-as e treinando-as, a fim de que sejam 
capazes de executar o que foi programado na etapa de planejamento. 
A etapa de execução gera [...] resultados, e sobre esses produtos e o 
modo como foram obtidos serão coletados dados [...] de forma siste-
matizada e contínua, isto é, monitorados [...];

A etapa de avaliação em como objetivo fornecer dados para a próxima 
etapa, o controle, comparando o que foi planejado com o que foi reali-
zado; valorando os desvios encontrados e identificando as respectivas 
causas; e, até mesmo, sugerindo alternativas de caminhos para que, o 
que foi planejado, volte a ser executado e os produtos e os resultados 
sejam obtidos.

A última etapa, a de controle, tem caráter decisório e executivo, pois 
contempla atividades não somente de tomada de decisão acerca de 
como corrigir as disfunções apontadas na etapa de avaliação e, às 
vezes, de como rever o planejamento anterior, papel preventivo, mas, 
também, executando as ações corretivas e de melhorias. (MALME-
GRIN, 2010, P.15,16)

Considerando, que a partir de fevereiro de 2008, o TJMA iniciou o processo de 
planejamento estratégico, coordenado pelo Núcleo de Planejamento Estratégi-
co, que foi criado pela Resolução nº 18/2008 do TJMA, atualmente denominado 
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização, cujo trabalho inicial foi 
levantar informações acerca de recursos potenciais e dos principais problemas 
para que fossem definidas diretrizes do plano de ação e das medidas integradas 
a serem executadas pelo TJMA. (Maranhão, 2008, 2009).

A formulação de tais diretrizes foi engendrada enquanto áreas transversais, 
exigindo comprometimento de todos os setores para a consolidação do plano 
estratégico. Estas diretrizes foram instituídas pela Resolução nº 70, de 18 de 
março de 2009, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário. No ano seguinte, a Resolução nº 10/2010 regula-
mentou o Planejamento Estratégico referente ao quinquênio 2010/2014, e que 
teve o ano de 2015, acrescentado por força da Resolução nº 28 de 17 de agosto 
de 2015 (Maranhão, 2009, 2010, 2015).
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E com a elaboração do atual Planejamento Estratégico, quinquênio 2016/2020, 
regido pela Resolução nº 45 de 30 de dezembro de 2015, a Ouvidoria por fazer o 
monitoramento externo, disponibilizou indicadores que auxiliaram na elaboração 
do referido Planejamento. Outrossim, enquanto Controle Social Participativo, a 
Ouvidoria por fazer o gerenciamento das informações externas ao Tribunal, a 
mesma poderia contribuir na etapa avaliação, considerando o  modelo ciclo de 
gestão PEAC, da atividade fim do judiciário. Visto que, como um Sistema de In-
formação (SI) poderia identificar disfunções ocorridas entre o planejado e o exe-
cutado no que diz respeito as ações operacionais do TJMA.(Maranhão, 2015)

Segundo Laudon e Laudon (apud Malmegrin, 2010, p.133), Sistema de Infor-
mação define-se como: 

[...] um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando jun-
tos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informa-
ção a fim de auxiliar os processos decisórios de indivíduos, de grupos 
e de organizações. 

Segundo Morgan (apud Malmegrin, 2010, p.135), a abordagem das organiza-
ções como SI, teve início, nos anos de 1940 e 1950. Simon buscou entender os 
paralelos entre a tomada de decisão humana e organizacional, concluindo “que 
indivíduos e organizações tomam decisões “satisfatórias” em contextos de “ra-
cionalidades limitadas”, baseadas em simples regras empíricas, em pesquisas 
e em informações limitadas.”

De acordo com a literatura consultada, a análise de Morgan (1996), (apud 
Malmegrin, 2010, p.135), pontou a relevância de:

[...] se administrar as informações nas organizações, quer na demanda, 
reduzindo a necessidade informacional por meio da criação de meca-
nismos e tarefas padronizadas, quer na oferta, investindo em sofistica-
dos SIs e expandindo os relacionamentos laterais por meio de papéis 
de coordenação. (MORGAN, 1996, apud MALMEGRIN, 2010, p.135)

Atualmente, a visão sistêmica refletida nos relatórios semestrais da Ouvido-
ria, não somente revelam disfunções mas também apontam para mudanças de 
processos, quando forem necessárias. Adicionalmente, tais insumos informacio-
nais poderiam ser melhores utilizados tanto na medição de resultados quanto 
no desenvolvimento de estudos sobre a ocorrência, intensidade e evolução dos 
problemas identificados tanto para subsidiar tomadas de decisões quanto en-
gendrar um banco de dados voltado para a memória de ações que culmine no 
aprendizado. (Malmegrin, 2010)

Por outro lado, baseado no modelo do ciclo de gestão PEAC, não se identi-
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ficou um Sistema de Avaliação e de Controle sistematizado e normatizado no 
TJMA, entretanto, observou-se que os diversos setores possuem seus próprios 
mecanismos de Avaliação e de Controle em relação ao cumprimento de me-
tas e indicadores de produtividade para fins de obtenção da Gratificação por 
Produtividade Judiciária-GPJ, como também ações decorrentes das Correições 
Ordinárias e Extraordinárias, assim, em relação ao cumprimento de metas os re-
feridos setores são supervisionados pela Coordenadoria de Gestão Estratégica 
e Modernização do TJMA e em relação às correições pela Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Maranhão.  Outrossim, o atual planejamento estratégico 
também possui seu próprio mecanismo para avaliação de resultados, e que foi 
sistematizada numa ação trimestral, denominada de Reuniões de Avaliação da 
Estratégia (RAE’s). 

Ademais, grande parte das ações voltadas para o Sistema de Avaliação e 
Controle, como as Correições Gerais Ordinárias e Extraordinárias (controle in-
terno) e da Ouvidoria (controle externo) cujo objeto refere-se aos problemas de 
desempenho da atividade-fim do poder judiciário, na etapa de apresentação dos 
resultados, a mesma fica reduzida a simples entrega de documentos e relató-
rios, em detrimento da construção de memórias, quer local ou geral. Assim, se 
fossem disponibilizados mecanismos para discussões voltadas para o aprendi-
zado contínuo, sistematizado e aprimorado, as mesmas não ficariam reduzidas 
ao registro e ao arquivamento, como acontecem atualmente.

Nesse alinhamento teórico, insere-se a presente proposta de pesquisa, que 
objetiva analisar o trabalho da Ouvidoria como ferramenta de gestão, visando 
contribuir com um substrato teórico-prático no aperfeiçoamento da gestão es-
tratégica do Tribunal de Justiça do Maranhão. Igualmente, pretende-se propor 
sugestões para melhoria da prestação de serviço público ofertado ao jurisdicio-
nado. O estudo utilizou como indicadores os parâmetros fornecidos pela Ouvi-
doria do TJMA, tendo em vista o seu relacionamento com o público-alvo da ativi-
dade-fim do Judiciário maranhense, no caso especifico, a prestação jurisdicional 
precária e ineficiente do poder judiciário.

4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Conforme Barroso (2012) a opção metodológica constitui um processo tão 
importante que possibilita a outros pesquisadores percorrerem o mesmo ca-
minho da pesquisa e confirmarem as afirmações apontadas no estudo inicial. 
Nesse enfoque, descreve-se a seguir a pesquisa realizada.
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4.1 Caracterização da pesquisa

O presente estudo é de caráter retrospectivo, exploratório e descritivo, de 
natureza qualitativa, valendo-se da pesquisa bibliográfica e de análise de da-
dos coletados através de pesquisa documental (ALMEIDA 2011; FREIRE, 2013) 
realizada através de leis, decretos e dos relatórios semestrais produzidos pela 
Ouvidoria do TJMA. Em adição, foi realizada uma pesquisa de campo apoiada 
por entrevista com o Coordenador da Ouvidoria do TJMA e uma visita a Coor-
denadoria de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA, a Coordenadoria 
de Planejamento e Aprimoramento da Justiça do Primeiro Grau e a Divisão de 
Projetos, Padronização e Rotinas da Corregedoria Geral da Justiça.

4.2 Aplicação dos instrumentos de pesquisa

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada inicialmente a pesquisa 
documental em leis, decretos e nos relatórios semestrais produzidos pela Ou-
vidoria do TJMA. Os referidos relatórios foram utilizados como parâmetros em 
relação aos resultados adquiridos na atuação da ouvidoria no contexto da reali-
dade maranhense. 

Em um segundo momento, realizou-se uma entrevista com o Coordenador 
da Ouvidoria do TJMA. Para tanto, foi utilizado um roteiro (Quadro 1), com per-
guntas semiestruturadas e de livre expressão, que permitiram reunir informa-
ções relevantes para buscar responder a questão de pesquisa proposta: Qual a 
contribuição da ouvidoria na melhoria do serviço público no âmbito do Judiciário 
Maranhense?

Quadro 1: Instrumento de pesquisa – Roteiro de entrevista

01
Considerando que o Senhor encontra-se no cargo de Coordenador da Ouvidoria desde a sua ins-

talação, assim a primeira pergunta remete ao período inicial, houve dificuldades para implanta-
ção e instalação na época?

02 Quais os principais benefícios da rotatividade dos ouvidores?

03 Existe algum prejuízo com esta rotatividade? Quais seriam os principais?

04 Existe alguma parceria entre a Coordenadoria de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA e a 
Ouvidoria com respeito ao aproveitamento dos dados referente aos relatórios semestrais?

05 Caso positivo, já ocorreu do Planejamento Estratégico do TJMA formular ações com aproveita-
mento nos dados extraídos destes relatórios semestrais?

06 Como ocorre o Feedbackdos relatórios semestrais encaminhados ao TJMA?

07 Quais as principais conquistas que afetaram diretamente o aprimoramento da prestação jurisdi-
cional?

08 Quais as principais dificuldades enfrentadas atualmente?
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09 A Ouvidoria dispõe de necessária autonomia para o desempenho integral de suas atividades?

10 Gostaria de pontuar algum aspecto que não foi relacionado neste roteiro?

Por ocasião da visita à Ouvidoria no Fórum Des. Sarney Costa, foi utilizada a 
técnica da observação da realidade empírica, na modalidade não estruturada e 
como observadora, na modalidade não participante. 

Dado seguimento ao percurso metodológico, foi realizada uma visita a Coor-
denadoria de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA, onde foi possível 
acessar o Planejamento Estratégico para o quinquênio 2016/2020 e também 
a confirmação de que os relatórios da Ouvidoria contribuíram na elaboração 
deste planejamento. Além deste procedimento, foi feita uma visita a Coordena-
doria de Planejamento e Aprimoramento da Justiça do Primeiro Grau, onde foi 
possível compreender que o setor trabalha nas unidades com o maior índice 
de congestionamento processual, aferido pelo Sistema THEMIS PG, que após 
identificação destas unidades judiciais, é aplicado um protocolo administrativo, 
para que a equipe da Comissão Sentenciante Itinerante, constituída por 6(seis) 
juízes auxiliares possa atuar diretamente nas demandas destas unidades, por 
um período mínimo de 30(trinta) dias e máximo de 60(sessenta) dias, podendo 
ser prorrogado a critério da Corregedoria Geral de Justiça, a fim de restabelecer 
a efetividade daquela unidade Judicial quanto à prestação jurisdicional (Mara-
nhão, 2014, 2016). 

Adicionalmente, foi realizada uma visita a Divisão de Projetos, Padroniza-
ção e Rotinas da Corregedoria Geral da Justiça, onde se obteve a informação 
que o referido setor não utiliza os insumos informacionais da Ouvidoria e que 
tais relatórios poderiam estar sendo utilizados pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica e Modernização do TJMA, tendo em vista o desenvolvimento do 
planejamento estratégico. Ademais, em consulta ao site do TJMA, verificou-se 
também que a referida Divisão analisa e formata as ideias e propostas advindas 
do projeto Construindo a Justiça, o qual objetiva “desburocratizar as ações do 
judiciário e garantir a participação de todos na elaboração de ideias e outros 
projetos de relevante valor para o cidadão”. (MARANHÃO, 2016)

4.3 Descrição dos resultados de pesquisa - Entrevista

Na primeira pergunta, o entrevistado ao ser questionado sobre a implantação 
e instalação, respondeu que um dos desafios foi conseguir um sistema de infor-
mática específico para tratar as manifestações, quadro de servidores treinado 
e aceitação das unidades judiciais e extrajudiciais sobre o papel da Ouvidoria. 
Aceitação, sobretudo, de tolerância, compreensão e colaboração com as ativi-
dades da Ouvidoria. E que atualmente essas dificuldades iniciais encontram-se 
superadas, numa certa medida, remanescendo, contudo, e em alguns casos, 
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certa resistência de colaboração e tolerância. 
Na segunda pergunta, quanto aos principais benefícios da rotatividade dos 

ouvidores, respondeu que a alternância de gestores, sob a nossa ótica, sempre 
é positiva para a instituição, pois permite a renovação de ideias e confere novas 
motivações para o desempenho das atribuições correspondentes. A rotatividade 
dos ouvidores permite que cada desembargador que já assumiu o cargo e se 
deparou diretamente com os anseios e reivindicação dos cidadãos (e do próprio 
quadro interno), tenha maior conhecimento e sensibilidade no momento da to-
mada de decisões administrativas, quer no âmbito de comissões ou quando da 
condição de gestores da mesa diretora ou de outro cargo de direção. 

Quanto à terceira pergunta, ao ser indagado se havia algum prejuízo quanto a 
rotatividade, respondeu que o cargo de Ouvidor, atualmente, não parece ser da-
queles de elevado anseio na maioria dos Tribunais de Justiça do País. Contudo, 
essa realidade pode sofrer modificações ao longo do tempo, considerando que 
as Ouvidorias Públicas estão cada vez mais ganhando importância no contexto 
do regime democrático de participação popular. No momento, não temos expe-
riências negativas sobre prejuízos com a rotatividade de ouvidores.

Na quarta pergunta, questionou-se sobre alguma articulação entre a Coorde-
nadoria de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA e a Ouvidoria com res-
peito ao aproveitamento dos dados referente aos relatórios semestrais. Desta-
cou que os dados referentes aos relatórios semestrais e também dos relatórios 
das audiências públicas promovidas pela Ouvidoria Judiciária são apresentados 
em Plenário do TJMA, encaminhados a todos os desembargadores, publica-
dos na internet e disponibilizados permanentemente para acesso de qualquer 
pessoa. Com isso, acreditamos que a Coordenadoria de Gestão Estratégica 
e Modernização do TJMA esteja sintonizada com essas informações, aprovei-
tando-as para o estabelecimento de diretrizes de atuação. Porém, não existe 
parceria oficializada. 

Ao se fazer a quinta pergunta quanto a informação de que o Planejamento 
Estratégico do TJMA já teve ações com aproveitamento nos dados extraídos 
destes relatórios semestrais, disse  que acredita que os dados extraídos dos 
relatórios semestrais sejam analisados por toda a direção do Tribunal de Justiça, 
por conterem importantes informações para subsidiar a tomada de decisões, a 
exemplo de indicadores sobre unidades que mais possam estar em dificuldades, 
em face de elevada demanda de reclamações. Isso nos leva a crer que esses 
dados são considerados pelo Planejamento Estratégico. Contudo, não nos foi 
dado conhecimento de ações formuladas pelo Planejamento Estratégico espe-
cificamente com base nesses dados. 

Em relação à sexta pergunta, sobre como ocorre o Feedback dos relatórios 
semestrais encaminhados ao TJMA, o entrevistado respondeu que no cotidiano 
dos contatos da Ouvidoria com as unidades demandadas, na receptividade e 
pro-atividade delas em resolver as demandas. Em alguns casos há percepção 
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de melhoria no atendimento e no tratamento das solicitações da Ouvidoria, so-
bretudo naquelas relativas à morosidade processual. Outras unidades judiciais 
solicitam a visita do Ouvidor às suas instalações, possibilitando o seu contato di-
reto com a realidade enfrentada, em face da elevada demanda de reclamações 
constantes nos relatórios, oportunidade em que também há diálogo para pro-
postas de melhorias. Algumas sugestões apontadas nos relatórios semestrais 
são adotadas pela direção. E quanto aos relatórios das audiências públicas, há 
retorno oficializado de algumas unidades administrativas, da Corregedoria e da 
Presidência do Tribunal sobre alguns assuntos tratados. 

Ao se fazer a sétima pergunta, sobre as principais conquistas que afetaram 
diretamente o aprimoramento da prestação jurisdicional, o entrevistado respon-
deu que foi uma maior aproximação dos cidadãos com o Judiciário e que sen-
tem na Ouvidoria uma certa fonte de segurança para a resolução de problemas 
que surgem durante a prestação jurisdicional. O reconhecimento da importância 
da Ouvidoria para a instituição, proporcionando uma intervenção direcionada e 
eficiente por parte da Administração com vistas a debelar deficiências sistemá-
ticas, muitas das quais relacionadas com a ausência de infraestrutura e melho-
res condições de trabalho. Identificação de unidades, juízes e servidores que 
se destacaram positivamente em suas funções, comprovando a existência de 
boas práticas em curso, que são aprimoradas.  Oferecimento de subsídios para 
a solução de problemas e para construção de políticas públicas de gestão. As 
audiências públicas promovidas pela Ouvidoria constituíram importante evento 
para promover o controle social da Administração. 

A oitava pergunta abordou sobre as principais dificuldades enfrentadas atual-
mente, o que o entrevistado passou a mencionar a resistência de algumas uni-
dades judiciais e extrajudiciais em cooperar com a Ouvidoria, dificuldade em 
receber respostas tempestivas de algumas das unidades demandadas, dificul-
dade com abastecimento de materiais de expedientes, dificuldade em receber 
uma previsibilidade de tramitação dos processos objetos de reclamação de mo-
rosidade, carência de servidores em face da elevada demanda e das atividades 
desenvolvidas. 

E quanto à nona pergunta, perguntou-se, se a Ouvidoria dispõe da necessá-
ria autonomia para o desempenho integral de suas atividades, o entrevistado 
respondeu que a Ouvidoria é ligada diretamente à Presidência do TJMA, rece-
bendo o apoio que necessita para o desempenho de suas atividades.  Acres-
centou que não possui rubrica orçamentária própria, matéria que já foi objeto 
de recomendação na Carta de Gramado, escrita por ocasião do “I Encontro do 
Colégio de Ouvidores Judiciais do Brasil – COJUD”, em Gramado/RS, nos dias 
30 de setembro e 1º e 02 de outubro de 2015. Seria de fundamental importância 
para custeio de necessidades recorrentes (audiências públicas, projetos, capa-
citação, aquisição de sistemas, consultorias etc.).

E, por fim, ao ser fazer a décima pergunta, se gostaria de pontuar algum as-
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pecto não relacionado no roteiro, falou sobre a importância das audiências pú-
blicas e do Projeto Justiça Democrática de Proximidade (expressão de Boaven-
tura de Sousa Santos). Envolvendo sete ações tendentes a aproximar o Poder 
Judiciário da sociedade, a saber: o Fale com o Ouvidor, consistente no contato 
pessoal do público com o Ouvidor a cada 15 dias por meio de canal telefônico do 
Telejudiciário; o Tome consciência, destinado a conscientizar o público interno 
sobre o papel da Ouvidoria e a necessidade de uma postura cooperativa com as 
ações do órgão; a Ouvidoria como princípio, que adota o modelo de ombudsman 
sueco e busca disseminar a cultura do bom atendimento entre juízes e servido-
res do Poder Judiciário como prática cotidiana; a Ouvidoria vai à sala de aula, 
que compreende visitas semestrais aos alunos do último período dos Cursos de 
Direito com o propósito de apresentar a realidade do Poder Judiciário no atual 
momento histórico e disseminar as culturas da maturidade profissional, da ética 
no acesso à Justiça e da conciliação/mediação; o Aproveite para conciliar, em 
parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, bem presidido pelo Desemb. José Luís Oliveira e coordenado pelo 
juiz Alexandre Lopes de Abreu. O trabalho consiste na disponibilização de um 
banner no próprio formulário eletrônico de manifestação da Ouvidoria, sugerindo 
o agendamento de uma audiência de conciliação no momento do registro da re-
clamação; as Audiências Públicas Eletrônicas, um aperfeiçoamento tecnológico 
das Audiências Públicas, consistente na transmissão simultânea do ato via rádio 
web, com interação pelo whatsapp e facebook.

4.4 Análise e síntese da pesquisa

Na visita realizada na Ouvidoria instalada no Fórum Des. Sarney Costa, foi 
possível observar que o atendimento presencial, é um dos meios menos utili-
zado. (Velten, 2015). No entanto, a sua localização privilegiada, permite que 
qualquer pessoa que entre ao Fórum a visualize. Assim, o jurisdicionado que 
frequenta o Fórum em razão de sua demanda, se for necessário, antes de deixar 
o prédio, poderá ou não, utilizar de forma presencial o mecanismo da Ouvidoria.

Considerando que a proposta desta pesquisa foi verificar a contribuição da 
Ouvidoria enquanto mecanismo de gestão pelo TJMA na melhoria da prestação 
jurisdicional maranhense, em razão do seu estreito relacionamento com o públi-
co-alvo da atividade-fim do Judiciário, possibilitado em razão da efetivação do 
Controle Social participativo fundamentada na Constituição Federal de 1988 e 
que emponderou o cidadão a exigir qualidade no serviço público. 

Além disso, com a reforma na administração pública que introduziu o pensa-
mento gerencial e com atuação do CNJ sobre os tribunais brasileiros e da me-
todologia Balanced Scorecard (BSC) utilizada pelo CNJ na elaboração do seu 
planejamento estratégico, que o TJMA adotou a mesma metodologia ajustada 
em três perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Recursos no desenvol-
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vimento dos planejamentos estratégicos.
Vale lembrar, que a referida pesquisa utilizou como modelo de análise, o ci-

clo de gestão PEAC, que foi correlacionado com a Balanced Scorecard (BSC), 
com o objetivo de examinar a atuação da Ouvidoria enquanto estratégia de ges-
tão pelo TJMA na etapa de avaliação das referidas metodologias. Observou-se 
que na metodologia BSC, os três segmentos: Sociedade, Processos Internos e 
Recursos do Planejamento estratégico tiveram ações bem sistematizadas no 
planejamento para serem executadas, todavia, na etapa avaliação e controle, 
sistematizou-se uma ação trimestral, denominada Reuniões de Avaliação da Es-
tratégia (RAE’s). Ademais, não foi possível identificar a existência de um Siste-
ma de Avaliação e Controle geral, no entanto, verificou-se que além das RAES’s 
trimestrais, foi possível compreender que para cumprir as metas e os índices 
de produtividade, cada setor possui autonomia para avaliar e tomar decisões 
corretivas quanto à execução do que foi planejado pelo TJMA em relação ao 
cumprimento de metas, além das Correições Ordinárias e Extraordinárias.

Outrossim, foi possível observar também que grande parte das ações que se 
configuram como avaliação, como os relatórios de Correições (controle interno) 
e da Ouvidoria (controle externo) que abordam problemas de desempenho de 
atividade-fim do poder judiciário, na sua fase de apresentação dos resultados, 
materializa-se apenas pela simples entrega de documentos e relatórios, reduzi-
dos ao registro e ao arquivamento ao invés de ser criado um banco de dados ca-
paz de evoluir a memória do aprendizado de forma sistematizada e aprimorada. 
Diante disso, sugere-se um estudo sobre os efeitos da retirada da Perspectiva 
Aprendizado e Crescimento da metodologia Balanced Scorecard (BSC) utilizada 
pelo TJMA. 

Além disso, considerando que o referido planejamento estratégico, na pers-
pectiva Sociedade não contemplou nenhuma ação no quinquênio 2016/2020 
voltado para o público alvo da ouvidoria. Deste modo, sugere-se que assim como 
a ferramenta THEMIS PG vem sendo utilizada pela Coordenadoria de Planeja-
mento e Aprimoramento da Justiça do Primeiro Grau para identificar as unidades 
com maior congestionamento processual. Da mesma forma, que os relatórios da 
Ouvidoria possam ser utilizados não somente para identificaras varas que estão 
no ranking das reclamações, mas que as mesmas sejam contempladas com 
ações que garanta a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional, e que 
tais ações, por ocasião das audiências públicas, sejam divulgadas como solu-
ções em resposta aos anseios e reivindicações da população, o que reforçaria o 
compromisso do TJMA pela efetividade do serviço público com a sociedade civil.

5 CONCLUSÃO

No desenvolvimento desta pesquisa, foi possível compreender que a melho-
ria da prestação jurisdicional é um processo contínuo e que os avanços obtidos 
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foram em resultado das lutas e reivindicações conquistadas no decorrer da his-
tória brasileira, como a substituição da administração pública burocrática pela 
gerencial, cujas emendas constitucionais reforçaram princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Igualmente, a conquista 
do Controle Social Participativo viabilizou mecanismos para o exercício da cida-
dania no atual Estado Democrático de Direito, como as Ouvidorias.

Nesse contexto, em razão da atuação do CNJ e visando melhorar à efetivi-
dade da prestação jurisdicional maranhense, verificou-se que o TJMA criou em 
2008, o Núcleo de Planejamento Estratégico, atualmente denominado Coorde-
nadoria de Gestão Estratégica e Modernização, com o propósito de desenvolver 
o Planejamento Estratégico a partir de três segmentos: Sociedade, Processos 
Internos e Recursos, em razão da metodologia Balanced Scorecard (BSC). E, 
adicionalmente, em 2010 foi criada a Ouvidoria como mecanismo de participa-
ção popular. 

Observou-se durante o estudo, que a partir do modelo ciclo de gestão PEAC 
e do Balanced Scorecard (BSC), não foi possível identificar um Sistema de Ava-
liação e de Controle do TJMA, com uma sistemática e metodologia predefinida 
e formalizada em instrumentos normativos específicos, embora tenha se encon-
trado ações de avaliação de resultados na sistematização do atual planejamento 
estratégico, e também, ações voltadas para o acompanhamento do cumprimen-
to de metas e índices de produtividade estabelecidos para cada setor, onde os 
mesmos possuem autonomia para desenvolver ações de avaliação e de contro-
le em relação ao cumprimento de tais metas e índices.

Ademais, identificou-se também que ações configuradas no contexto de ava-
liação, como os relatórios de Correições (controle interno) e da Ouvidoria (con-
trole externo), na sua fase de apresentação dos resultados, costumam ficar re-
duzida a entrega de documentos e relatórios.

Assim, é importante registrar, que os resultados desta pesquisa apontaram 
para a necessidade de realização de workshops, seminários, diálogos, colóquios, 
em prol da construção de uma memória, possibilitando equacionar o aprendizado 
pela gestão do TJMA, que oportunamente, seria muito requisitado, no contexto da 
Perspectiva Aprendizado e Crescimento do Balanced Scorecard (BSC).

Pelo exposto, valendo-se do ciclo de gestão PEAC, sugere-se que os insu-
mos informacionais produzidos pela Ouvidoria possam ser utilizados na etapa 
avaliação da atividade-fim do TJMA. Outrossim, que a sociedade representada 
nestes relatórios, seja contemplada da mesma maneira como as unidades com 
maior índice de congestionamento identificados pelo sistema THEMIS PG são 
contempladas com ações que garanta a eficácia da prestação jurisdicional aos 
jurisdicionados e que tais medidas, depois de efetivadas, sejam divulgadas em 
audiências públicas promovidas pela Ouvidoria, como retorno ao cidadão que 
almeja a melhoria da prestação jurisdicional maranhense.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
PARA OS SERVIDORES DO 14º 
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RESUMO

Este artigo apresenta a importância que os cursos de aperfeiçoamento têm 
como ferramenta estratégica para melhorias no ambiente organizacional, na 
consecução dos objetivos institucionais e de mudança no setor público. Descreve 
ainda as percepções dos servidores do 14º Juizado Cível e das Relações de 
Consumo da Comarca de São Luís – MA quanto a aplicabilidade dos cursos 
realizados nos últimos cinco anos no ambiente de trabalho. Utilizou-se como 
metodologia para esta pesquisa um Estudo de Caso de abordagem qualitativa 
e de caráter exploratório, onde os servidores vinculados àquela unidade 
jurisdicional foram entrevistados individualmente acerca da sua percepção em 
relação a aplicabilidade dos treinamentos recebidos. Na pesquisa notou-se que os 
entrevistados consideram as capacitações de grande interesse para a qualidade 
da prestação do serviço público, mas, apontam a necessidade de melhorias na 
oferta de cursos, sugerindo que sejam mais específicos às necessidades da 
unidade e atendimento aos jurisdicionados.

Palavras-chave : Serviço público, ambiente organizacional, capacitação, 
educação e aplicabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

O aperfeiçoamento do servidor público direciona para melhorias no ambiente 
organizacional, a fim de alargar moldes paralisados do modelo burocrático, para 
que se fortaleça uma visão gerencial em um formato eficiente para a gestão 
pública. 

As modificações que emergem da própria sociedade desencadeiam a 
necessidade de aperfeiçoamento do servidor público, a fim de que, com a 
implantação de novos serviços, informatização do trabalho, implantação de 
novas tecnologias e etc., haja qualidade na prestação dos serviços à sociedade 
e modernização do sistema público.

O servidor público, por sua vez, ao desfrutar da oferta de cursos e 
capacitações depara-se com o desafio de gerar excelência na aplicabilidade 
de seus conhecimentos, para que seu desempenho gere impacto no ambiente 
organizacional que trabalha.  

Assim, esse artigo foi elaborado a fim de identificar a percepção dos servidores 
do 14º Juizado Cível e das Relações de Consumo da Comarca de São Luís - 
MA quanto aos cursos de aperfeiçoamento realizados nos últimos cinco anos e 
a contribuição desses cursos no seu ambiente de trabalho. Dessa forma, tendo 
em pauta o referencial teórico, e as respostas dos entrevistados identificou-se 
quais as percepções em relação a aplicabilidade dos treinamentos recebidos e 
as sugestões citadas por estes servidores que poderiam contribuir na melhoria 
a ser adotada em treinamentos futuros.

2  TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO

Atualmente, os diversos setores da sociedade têm se preocupado quanto 
à qualificação pessoal dos seus funcionários, pois a frequência, diversidade, 
profundidade e rapidez com que as mudanças estão ocorrendo exigem que as 
organizações ofereçam cursos de treinamento, desenvolvimento e educação 
para seus colaboradores os quais poderão atender às exigências do mercado e 
fazer com que os objetivos da organização sejam alcançados de forma eficaz e 
eficiente.

Nesse sentido, é necessário que sejam apresentadas as definições dos 
termos referentes à qualificação pessoal que são a educação, o treinamento e 
o desenvolvimento. 

2.1 Educação

A educação em seu sentido amplo é definida, por Chiavenato (1994, apud 
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Magalhães et al, 2010, p. 61), como “toda influência que o ser humano recebe 
do ambiente social, durante toda sua existência, no sentido de adaptar-se às 
normas e valores sociais vigentes e aceitos”. Já na opinião de Carvalho (1988, 
apud Magalhães et al, 2010 p. 61), “a educação envolve todos os aspectos 
pelos quais a pessoa adquire compreensão do mundo que a cerca, bem como a 
necessária capacidade para melhor lidar com seus problemas”. 

Veiga, (2015, p.25), afirma que no ambiente de trabalho o conceito de 
educação é voltado para o futuro, tendo um nível de complexidade maior com 
fortes implicações para o crescimento profissional e pessoal do indivíduo, sendo 
uma das formas mais amplas de aprendizagem.

É importante salientar nesse estudo a relação existente entre a educação e 
treinamento, conforme esclarece Carvalho (1988, apud Magalhães et al, 2010, p. 61):

A educação denomina-se “instrução” quando o indivíduo recebe 
formação escolar em seus vários graus de ensino. Mas a instrução 
continua a ser parte atuante da educação sob perspectiva formal. E o 
treinamento, dando continuidade à educação, prepara o empregado 
para melhor exercer suas funções profissionais.

2.2 Treinamento

A conceituação de treinamento de acordo com (CHIAVENATO, 1999a, apud 
Campos et al, 2010, p 03), apresenta significados diferentes, onde antigamente, 
alguns especialistas em Recursos Humanos consideravam o treinamento um 
meio para adequar cada pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho 
da organização a partir dos cargos ocupados. E mais recentemente, passou-se 
a ampliar este conceito como sendo um meio para alavancar o desempenho no 
cargo.

O entendimento de Campos et al, p. 03, 2010, acerca do termo “capacitação”, 
é de que, na maioria das vezes, ele apresenta um sentido conotativo ou até 
mesmo pejorativo, levando às interpretações como “transformar o incapacitado 
em alguém competente”. No entanto, em um significado mais amplo, o termo 
pode ser entendido, como “reeducação”. A capacitação se constitui, então, 
em uma maneira eficaz de agregar valor aos servidores, à organização e aos 
usuários. Essa é uma reflexão importante pois, cada vez mais, as organizações 
investem em programas de capacitação, também denominado, por alguns 
autores como treinamento. 

Nessa perspectiva de tornar o servidor cada vez mais capaz de exercer suas 
atividades com excelência, Carvalho, 1988 apud, Pinto e Santos, 2010, p. 62) 
declara que:
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A formação profissional é, essencialmente, um processo irreversível 
de aperfeiçoamento. O treinando necessita, constantemente, adquirir 
novos conhecimentos habilidades e atitudes. Por essas razões, a 
continuidade da capacitação deve ser feita conforme a periodicidade 
exigida pela natureza das tarefas executadas pelo funcionário.

Para Milioni (2001, apud Magalhães et al, 2010, p. 61), o treinamento “é a 
ação sistematizada de educação para a capacitação, o aperfeiçoamento e o 
desenvolvimento do indivíduo”. Na concepção de Gil (2001, apud Magalhães 
et al, 2010, p. 62), treinamento é “o meio para adequar cada pessoa a seu 
cargo, com vista no alcance dos objetivos da organização”. Já para D.Kirkpatrick 
e J.Kirkpatrick (2010, p. 14) treinamento é entendido como os cursos e 
programas criados para aumentar o conhecimento, desenvolver competências 
e mudar comportamentos, seja aperfeiçoamento em um curso atual, seja para 
desenvolvimento no futuro. 

Borges-Andrade et al (2006 apud Melo e Veiga, 2015, p 22), define treinamento 
como: 

Eventos educacionais de curta e média duração compostos por 
subsistemas de avaliação de necessidades, planejamento instrucional 
e avaliação que visam melhoria do desempenho funcional, por meio 
de situações que facilitem a aquisição, a retenção, e a transferência da 
aprendizagem para o trabalho. 

Nesse sentido, a realização de treinamentos exige que haja a transferência 
do que foi aprendido para o trabalho em si, ou seja, a aplicação prática do 
curso no ambiente de trabalho. Pois aprendizagem adquirida inclui atitudes, 
conceitos, conhecimentos, regras e/ou habilidades, isto é, existem várias formas 
de treinamentos, onde cada um irá visar uma necessidade especifica, de modo 
que se resulte em um melhor desempenho.

2.3 Desenvolvimento

Borges-Andrade et al. (2006, apud Veiga, 2015 p.24), define desenvolvimento 
como um “conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem, 
proporcionadas pela organização e que apoiam o crescimento pessoal do 
empregado, sem, contudo, direcioná-lo a um caminho profissional específico.” 
Já Pio (2006, apud Veiga, 2015 p.24) conceitua desenvolvimento como: 

Um conjunto de atividades que objetiva explorar o potencial de 
aprendizagem e a capacidade produtiva das pessoas, visando 
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mudanças de comportamentos e atitudes bem como a aquisição de 
novas habilidades e conhecimentos. Tem como meta maximizar o 
desempenho profissional e motivacional do ser humano, melhorando os 
resultados e consequentemente gerando um bom clima organizacional.

Nessa perspectiva, entende-se que o desenvolvimento está voltado para o 
crescimento do profissional sem que haja uma relação direta com um determinado 
trabalho. 

Apesar do treinamento e desenvolvimento possuírem uma estreita relação 
entre si, é necessário que se faça algumas distinções entre eles. O treinamento 
possui uma aplicabilidade de curto-prazo, orientado no presente, focalizado 
no cargo atual buscando melhorar habilidades e competências relacionadas 
ao desempenho imediato no cargo. Enquanto que o desenvolvimento está 
direcionado para cargos a serem ocupados futuramente na organização, e 
novas habilidades e competências que serão requeridas de seus ocupantes 
(CHIAVENATO, 2010; GIL, 2001, apud Veiga, 2015 p.25).

Portanto, tendo por base o principal objetivo do treinamento, qual seja, a 
qualificação dos colaboradores para o melhor desempenho de suas atividades, 
de acordo com a missão, visão e valores da organização, é necessário que haja 
um bom planejamento do treinamento para que sua eficácia seja garantida. 

D.Kirkpatrick e J.Kirkpatrick (2010, p. 21), afirmam que para se planejar ou 
implementar um programa de treinamento eficaz são necessários dez fatores: 1 
Determinação das necessidades; 2 Estabelecimento de objetivos; 3 Determinação 
do conteúdo temático; 4 Seleção dos participantes; 5 Determinação da agenda 
ideal; 6 Seleção de local apropriado; 7 Seleção de instrutores adequados; 8. 
Seleção e preparação de recursos audiovisuais; 9 Coordenação do programa; 
10 Avaliação do programa.

A última etapa do programa de treinamento é o principal objetivo desse trabalho, 
onde a avaliação de um treinamento é capaz de indicar se o treinamento trouxe 
os resultados esperados. Ela é, portanto, uma forma de medir a efetividade do 
treinamento, mostrando se o aprendizado verdadeiramente aconteceu. (VEIGA, 
2015, p. 29).

Para Hamblin (1978, apud Veiga, 2015 p. 29), “a avaliação do treinamento 
é qualquer tentativa no sentido de obter informações (realimentação) sobre os 
efeitos de um programa de treinamento e para determinar o valor do treinamento 
à luz dessas informações”.

Donald L.Kirkpatrick  e J.Kirkpatrick (2010, p. 37), definem os métodos de 
avaliação de treinamento em quatro níveis, quais sejam: nível 1 – Avaliação de 
reação, nível 2 - Aprendizagem; nível 3 - Comportamento e nível 4 – Resultados. 

Sucintamente, pode-se definir esses métodos de avaliação como sendo o 
nível 1 (Avaliação de reação), a capacidade de medir a satisfação logo após 
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a realização do treinamento, permitindo fazer uma análise quanto ao conteúdo 
exposto, local onde o treinamento foi realizado, domínio do conteúdo por 
parte do instrutor e o material utilizado.  Ou seja, é através desse feedback 
que se recebe sugestões e comentários dos participantes, ajudando assim a 
saber qual melhoria deve ser adotada para os treinamentos futuros. (DONALD 
L.KIRKPATRICK J.KIRKPATRICK, 2010, p. 43)

No nível 2 (Avaliação de aprendizagem), Hamblin (1987 apud Veiga, 2015, 
p. 32) afirma que essa avaliação serve para saber se houve diferenças entre 
o que os treinandos sabiam antes e depois do treinamento, além de saber se 
os objetivos instrucionais foram alcançados. Para D.Kirkpatrick e L.Kirkpatrick 
(2010, p. 58), esta avaliação torna possível medir habilidades e atitudes que 
foram adquiridas ou melhoradas, e só partir desse aperfeiçoamento pode-se 
esperar uma mudança comportamental por parte do participante do programa 
de treinamento. 

 O nível 3 (Avaliação do comportamento), de acordo com D.Kirkpatrick 
e L.Kirkpatrick (2010, p. 67), procura identificar quais as mudanças de 
comportamento ocorreram no ambiente trabalho como resultado de o indivíduo 
ter participado de um programa de treinamento. 

D.Kirkpatrick e L.Kirkpatrick (2010, p. 77), afirmam que o nível 4 (Avaliação 
dos resultados) é considerado a parte mais importante e talvez a mais difícil 
do processo, pois busca determinar quais resultados finais foram obtidos em 
decorrência da participação em um programa de treinamentos. 

Neste artigo será apresentado apenas a Avaliação do Comportamento – 
Nivel 3, pois tendo em vista o objetivo da pesquisa, qual seja, a percepção dos 
servidores quanto a aplicabilidade dos cursos de aperfeiçoamento no ambiente 
de trabalho, espera-se encontrar mudanças de comportamento no ambiente de 
trabalho como resultado da participação em programas de treinamentos. 

2.4 Treinamento no Serviço Público

Desde a década de 1930, com o intuito de buscar maior qualidade no serviço 
público, vêm sendo criados projetos de lei e novas propostas de modelos 
de organi zação da administração pública no Brasil, propagando a chamada 
reforma admi nistrativa (Pereira, 1998, apud  Stassun, 2013, p. 119). Para este 
autor, uma reforma efetiva deve passar, necessariamente, pela valorização dos 
servidores, ao investir em seu aperfeiçoa mento e treinamento, ao dar-lhes a 
oportunidade de progredir profissionalmente, por meio de planos de carreira, e 
ao adotar procedimentos rígidos de controle sobre sua estabilidade no cargo. 
Afinal, são os servidores os agentes responsáveis por colocar em prática as 
ações e serviços previstos em leis.

Nelson (2010, p. 6) destaca que a Constituição Federal de 1988 elenca o 
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incentivo à capacitação nas áreas de ciência e tecnologia tanto por parte do 
Estado brasileiro quanto na iniciativa privada, onde:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas 
áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas 
se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em 
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e 
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada 
do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho.  

O autor ainda expõe que é devido a inércia e por vezes inoperância da 
máquina pública, que culminou na consolidação do princípio da eficiência no art. 
37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional de 
n° 19, de 4 de junho de 1998, e, portanto, emerge a necessidade capacitação 
de pessoas.

 Veiga (2015 p.15) cita que os colaboradores/servidores são a energia vital 
de uma administração e, para que haja prosperidade, é necessário que estes 
estejam capacitados.

Logo, entende-se que é assegurado pela Constituição que o Estado busque 
proporcionar eficiência, reformulando processos de trabalho e capacitando 
pessoas. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da administração pública direta, 
das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos 
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 
convênios ou contratos entre os entes federados. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Outro fato importante, como mostra Bächtold (2013, p.13) é que a Reforma 
do Aparelho do Estado do governo de Fernando Henrique Cardoso, no processo 
de mudança deu mais ênfase à capacitação do servidor, impulsionado pelas 
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transformações mundiais, como a globalização, a crise para entender o papel do 
Estado e de seus agentes públicos, buscou-se mais satisfação ao atendimento 
do cidadão, ressalta Matias (2010), por ser considerado este um cliente dos 
serviços públicos. 

Não obstante, foi no governo de Luís Inácio Lula da Silva, que ficou instituído 
o Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, o qual estabelece a Política 
e Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 
direta, autárquica e fundacional, através de órgãos e entidades e regulamenta 
dispositivos da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Como Política, tem o dever 
de garantir melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados 
ao cidadão; desenvolvimento permanente do servidor público; adequação das 
competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo 
como referência o plano plurianual; divulgação e gerenciamento das ações 
de capacitação; e, racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
Observe-se ainda o Artigo 2º, do referido Decreto: 

Art 2º.   Para os fins deste Decreto, entende-se por: 
I - Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, 
com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de   institucionais 
por meio do desenvolvimento de competências individuais;

II - Gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 
alcance dos objetivos da instituição; e

 III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o 
desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Observando o Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, como pressuposto 
para capacitar o agente público e da emergência da própria sociedade, Bächtold 
(2013 p.17) afirma que este é um desafio da nova gestão pública ou da gestão 
pública gerencial, onde se busca atender objetivos e missões institucionais bem 
como aos interesses da sociedade. Assim, a fim de fomentar o desenvolvimento 
sustentável e mais igualitário do país, é necessário, conforme explica Amaral 
(2006, p.549):

Temos um grande desafio na administração pública brasileira: 
aumentar a capacidade de governo na gestão das políticas públicas 
no Brasil. O aperfeiçoamento permanente de servidores poderá 
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contribuir muito para a melhoria da qualidade do serviço público. Não 
é uma demanda interna ao serviço público, mas uma necessidade, 
quase um imperativo para ampliar a competitividade do País, de forma 
a assegurar um desenvolvimento sustentável e menos desigual.

     

O papel individual do servidor nesta necessidade de aperfeiçoamento 
do serviço público é de tão grande relevância quanto o dever e incentivo da 
figura estatal. Melo; Souza (2013, p. 02) refletiram sobre qual seria o perfil dos 
funcionários públicos na atualidade e suas problemáticas frente a mudanças, 
levantaram questionamentos como: qual a espécie de funcionário público a 
Administração espera ter? O que se faz necessário para a obtenção desta espécie 
de funcionário? Quais os fatores capazes de qualificarem e capacitarem os 
funcionários de modo que o mesmo se enquadre no modelo atualmente cobrado 
pela população?  São grandes os desafios, para que convirja a necessidade da 
sociedade com o interesse individual do servidor público. 

Cardoso (1997, p. 04), através de estatísticas e de dados envolvendo o 
treinamento dos servidores públicos, considerou os treinamentos precários, e 
sugere um recadastramento, aliado à correlação do perfil do cargo e avaliação 
de desempenho, para que uma efetiva política de treinamento e capacitação 
seja desenvolvida. 

Do mesmo modo, a autora explica que para programar o paradigma gerencial, 
são imprescindíveis as transformações culturais no serviço público, que segundo 
a autora, podem “ser obtidas pela modificação de critérios nos concursos públicos 
e redirecionamento dos treinamentos profissionais, bem como a construção de 
novos padrões de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil”. 

No pensamento da autora, existem muitos obstáculos que a Administração 
Pública encontra para responder a estas demandas e às perspectivas, sendo 
necessária uma estrutura administrativa não apenas profissionalizada, mas, 
sobretudo responsável e engajada no serviço ao público. Assim, é importante 
ressaltar que neste engajamento encontra-se o dever de cada servidor público, 
e seu esforço para um aproveitamento relevante dos cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento que participara. 

Amaral (2006, p 554) pondera que o aperfeiçoamento contribui sobremaneira 
para a melhoria da qualidade do serviço público e que o desempenho econômico 
de um setor público depende do desempenho confiável e eficiente de seu setor 
público, e assegura que:

A nova política também estimula a aprendizagem e a disseminação 
do conhecimento; atribui ao conhecimento a chave para a inovação 
e a melhoria da gestão pública; altera a separação entre o decidir 
e o executar; busca a qualidade de vida no trabalho (saúde física e 
emocional); valoriza a informação compartilhada; e, finalmente, cria 
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alto grau de envolvimento de dirigentes e de servidores no ambiente 
de trabalho. Não se trata de administração de pessoal nem da mera 
gestão de recursos humanos. Ela visa mudar a gestão pública, 
inovar e aprimorar nossa capacidade de atender mais e melhor, 
incluir servidores e mobilizar seus talentos. A partir dessa visão, o 
desenvolvimento de profissionais públicos adquire um peso diferente. 
A aplicação da gestão por competências tem potencial em todo o 
ciclo de ações da gestão de pessoas, ou seja, seleção, alocação, 
desenvolvimento e avaliação de desempenho. 

Portanto, para que a atuação do servidor público seja inovadora, aprimorada 
e garanta a plenitude ao atendimento de seus usuários de serviços, é necessário 
investimento na gestão de pessoas, bem como esforço individual, na progressão 
para mudanças no ambiente organizacional. Sabe-se que a desvalorização do 
servidor público é um fator que anula a motivação, enfraquece o desempenho, 
neste sentido Amaral (2006) destaca que políticas de seleção, de remuneração 
adequada, de avaliação de desempenho e de capacitação, são primordiais para 
o fortalecimento da atividade pública de seus agentes. 

Nessa mesma visão, Gaetani (1998, apud Paula, 2009, p. 18) aponta 
uma série de requisitos e condicionantes quais sejam: instrumentalidade dos 
conteúdos, ou seja, a possibilidade de aplicar o conteúdo prático dos programas 
de capacitação à rotina de trabalho dos servidores; equilíbrio entre a oferta 
de cursos e as necessidades constatadas nos órgãos públicos; sensibilidade 
em relação às características peculiares do setor público; explicitação clara da 
natureza e dos limites dos programas de capacitação; impacto sobre os gastos 
públicos; simplicidade de adoção dos programas; vinculação com a ascensão 
profissional; flexibilidade para adequação do formato ao perfil e às necessidades 
da clientela; atualização do marco teórico e/ou ideológico dos programas de 
capacitação. Portanto, esses instrumentos são necessários para que os cursos 
de capacitação ofertados possam guardar uma relação orgânica com as 
necessidades de modernização do Estado.

Assim, entende-se que é uma via de mão dupla, ou mais especificamente uma 
cooperação entre administração pública e servidor público, ambos cooperando 
para o melhor desempenho do serviço público.

Ainda no que se refere à responsabilidade do servidor, na qualidade de 
agente público, cabe refletir quais as competências intelectuais, capacidade 
cognitiva, criatividade, o desenvolvimento de competências e ações, consciência 
organizacional, trabalho em equipe e parcerias, relações interpessoais e 
individuais contribuem para que a organização pública possa prestar serviços 
públicos de qualidade. Pinto e Santos (2010 p.16), esclarecem que toda formação, 
capacitação, educação, treinamento ou desenvolvimento deve assegurar ao ser 
humano a oportunidade de ser aquilo que pode ser a partir de suas próprias 
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potencialidades, sejam elas inatas ou adquiridas. 

2.5 Treinamentos oferecidos aos Servidores do TJ/MA

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), através da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM), oferece, 
periodicamente, cursos de capacitação aos servidores do Poder Judiciário. A 
Escola tem, como finalidade, propiciar a especialização, o aperfeiçoamento e a 
atualização dos magistrados, bem como dar aos  servidores do Poder Judiciário 
estadual oportunidade de aprimoramento, por meio de cursos e treinamentos, 
visando à melhoria dos serviços prestados à sociedade. Os cursos são realizados 
pela própria Escola ou em parceria com outras instituições. Neste caso, são 
sempre escolhidos com bastante rigor, a fim de que sejam adequados ao serviço 
público e possam atender às necessidades dos usuários da Justiça. (ESMAM, 
2010) 

Para que os servidores tenham acesso aos cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento oferecidos pela ESMAM basta acessar a página oficial do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e entrar Sistema Tutor acadêmico 
que está disponível na plataforma Sentinela inserindo a matricula funcional 
do servidor, senha individual e se inscrever no curso de seu interesse. Neste 
sistema fica disponível o calendário anual dos cursos a serem realizados por 
aquela Instituição de Ensino e os requisitos necessários para a participação dos 
referidos cursos.

Assim como os cursos de formação continuada para magistrados, os cursos 
de capacitação contribuem para o desenvolvimento na carreira, conforme Plano 
de Cargos Carreiras e Vencimentos do TJMA, podendo ainda, o servidor adquirir 
o adicional de qualificação a cada 120 horas onde terá direito ao adicional de 1% 
sobre o vencimento base.  

Além disso, os cursos contribuem para a valorização e a autoestima dos 
servidores, resultando na melhoria dos serviços prestados à população que 
busca a intervenção da Justiça estadual na resolução de suas lides cotidianas.

3 METODOLOGIA

O presente Estudo de Caso é de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, 
onde os servidores vinculados àquela unidade jurisdicional foram entrevistados 
individualmente acerca da sua percepção em relação a aplicabilidade dos 
treinamentos recebidos.  

Classificou-se a referida pesquisa como qualitativa ao se considerar o que 
Goldenberg (1997, p. 34 apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009), afirma ao dizer 
que não há necessidade de se preocupar com representatividade numérica, 
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mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização, etc. Dessa forma, Minayo (2001, apud GERHARDT e SILVEIRA, 
2009), complementa ao dizer que a pesquisa qualitativa trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

4 ANÁLISE DA PESQUISA

Para realização deste artigo, foram entrevistados 12 (doze) servidores 
públicos lotados no 14º Juizado Cível da Relações de Consumo da Comarca 
de São Luís - MA. A faixa etária dos mesmos é de 25 a 41 anos, dentre estes 
entrevistados, 16,6% possuem nível médio ou nível superior incompleto, 66,6% 
são bacharéis em Direito, e 16,8% possuem mais de uma graduação superior 
além do curso de Direito. Apenas 16,6 % dos entrevistados são servidores com 
cargo em comissão, os demais são do quadro de funcionários efetivos. 

A Figura 1 a seguir apresenta a classificação em relação ao tempo de serviço 
público no Tribunal de Justiça dos entrevistados: 

Figura 1 – Tempo de serviço

Fonte: Dados da pesquisa  
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A Figura 2 a seguir ilustra os cargos exercidos pelos servidores:

Figura 2 - Cargos exercidos pelos servidores 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Foi unânime a participação dos entrevistados em cursos de aperfeiçoamento/
capacitação/qualificação oferecidos por instituições públicas ou privadas, como: 
Libras, Planejamento e Gestão Estratégica, Tomada de Decisões, Qualidade 
Total, Licitações e Contratos, Prestação de Contas de Cartão Coorporativo, 
Curso de Informação, Cursos de Informática Básica e Avançada, Postura e 
Imagem Profissional, Comunicação e Escrita, Depoimento Especial de Crianças 
e Adolescentes, Improbidade Administrativa, Formação de Conciliadores, 
Redação Oficial, Mediação, dentre outros. 

Ao serem questionados sobre a motivação para a participação em cursos de 
aperfeiçoamento/capacitação/qualificação, os entrevistados responderam que:

Figura 3 - Motivação para a realização dos cursos de aperfeiçoamento
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Fazendo um comparativo entre os dois principais m otivos que levam os 
servidores a participarem de cursos de aperfeiçoamento, quais sejam, 38% 
para aqueles que levam em consideração apenas a progressão na carreira ou 
promoção funcional e 39% para aqueles que admitem que a necessidade do 
setor em que trabalham um fator importante para a participação em capacitação, 
observou-se que, enquanto a maioria dos entrevistados (91,6%) afirmam que 
o conteúdo da capacitação recebida é facilmente aplicado no ambiente de 
trabalho, apenas 9,4% destes não conseguem enxergar a aplicabilidade dos 
cursos durante o desempenho da função.

Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, uma atitude sensata por partes 
destes servidores para o alcance de cem por cento da efetividade dos cursos no 
ambiente de trabalho seria aliar tanto a necessidade do setor em que trabalham 
como o fato destes cursos serem de suma importância para a progressão na 
carreira. Dessa forma, tanto a Administração Pública como servidor público 
conseguem atingir seus objetivos, sendo: os do primeiro, a prestação de 
serviços de qualidade, e os do último, a valorização, a progressão na carreira e 
o reconhecimento pelos serviços prestados. 

Dentre os temas que possuem uma alta aplicabilidade no ambiente de 
trabalho, foram citados pelos entrevistados: assuntos referentes à melhoria no 
atendimento ao público, relações interpessoais, dinâmica do trabalho, melhoria 
de funções específicas, metas, etc. 

Quanto às principais necessidades de capacitação para a Unidade Jurisdicional, 
os entrevistados listaram os seguintes temas: Assessoria, Atendimento ao 
Público, cursos específicos para a unidade jurisdicional (Processo Civil, Direito do 
Consumidor, atualização sobre mudanças em Leis, Lei dos Juizados Especiais, 
Dinâmicas da Secretaria Judicial, Resolução de conflitos e Segurança pessoal). 

A unanimidade prevaleceu entre os entrevistados ao considerarem a 
capacitação como um fator de influência no desempenho do servidor, ou seja, 
impacta no ambiente de trabalho, pois segundo os mesmos: “promove agilidade 
no desempenho”, “melhora condição intelectual e teórica, resultando excelência 
na prática; “possibilita adquirir novos conhecimentos”, “melhora a produtividade 
e otimiza resultados”, “melhora a qualidade do atendimento e as rotinas de 
trabalho além de preparar o servidor para lidar com desafios”, etc.

Entretanto, 50% dos entrevistados não acreditam que os cursos de 
capacitação/aperfeiçoamento/qualificação atendam às necessidades da unidade 
do 14º Juizado Cível das relações de Consumo pelas seguintes razões: “a falta 
de cursos específicos para a unidade jurisdicional e para os cargos em lotação”, 
“baixa carga horária dos cursos”, poucas vagas e poucos cursos ofertados e 
temas abordados serem muito abrangentes. Enquanto que a outra metade (50%) 
afirmam que os cursos de capacitação/aperfeiçoamento/qualificação atendem 
de diversas formas as necessidades deste 14º Juizado com a melhoria do 
desempenho de suas funções, ampliam programas informatizados, aprofundam 
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conhecimento sobre o trabalho local e da Instituição.
Ao final da entrevista os servidores puderam expor sua opinião acerca do 

tipo de funcionário a Administração Pública necessita ter para oferecer serviços 
públicos de qualidade através da oferta de cursos de aperfeiçoamento, e os 
mesmos declararam que o perfil seria de um servidor público que passa por 
constantes capacitações e qualificações específicas para sua demanda e 
necessidade de trabalho; um servidor eficiente e ético, capacitado tecnicamente, 
visando sempre impedir ter falha operacional, incluindo ainda um servidor 
autodidata, ou seja, aquele que busca sozinho, sem ter um professor/ministrador 
de curso, o conhecimento necessário para sua aprendizagem. 

Outro ponto discutido com os entrevistados foi acerca do que se faz necessário 
para a obtenção de um funcionário eficaz, e mais uma vez a conformidade geral das 
opiniões apontaram: a oferta de cursos específicos, ou seja (direcionados para os 
juizados cíveis); o aumento da carga horária dos cursos, a liberação do chefe da 
unidade para a realização dos cursos; que a administração ofereça ferramentas 
necessárias para estimular o servidor a participar dos cursos, reestruturação dos 
procedimentos utilizados durante a participação dos cursos, aumento do quadro 
de servidores nas unidades jurisdicionais, uniformização das práticas e rotinas 
nas secretarias; pesquisar mais as necessidades das unidades de atendimento 
e suas peculiaridades, ouvir a opinião dos jurisdicionados (usuários); investir em 
material humano; e realização de cursos de aperfeiçoamento. 

Quando perguntados sobre quais os fatores capazes de qualificarem e 
capacitarem os funcionários de modo que o mesmo se enquadre no modelo 
exigido pela população, responderam: a eficiência na prestação do serviço 
público; cursos de atualização/qualificação; disponibilização de software 
para pesquisa; melhor qualidade na velocidade da internet; oferta de cursos 
específicos para demanda dos juizados; cursos voltados para atendimento 
ao público; valorização financeira pelos cursos adquiridos ou convênios com 
instituições privadas; maior disponibilização da unidade para liberar funcionários 
para fins de qualificação e aperfeiçoamento; presteza no atendimento geral; bom 
relacionamento interpessoal; dedicação e esforço e iniciativa individual.

5 CONCLUSÃO

Este artigo permitiu verificar a percepção dos servidores do 14º Juizado 
Especial Cível das Relações de Consumo da Comarca de São Luís - MA em 
relação a aplicabilidade dos treinamentos recebidos  no ambiente de trabalho, 
através de entrevistas em caráter exploratório, onde verificou-se a importância 
que a capacitação do servidor tem para o desenvolvimento do pensamento 
crítico acerca do papel da Instituição e ao mesmo tempo permitir que se faça 
uma relação dos cursos de aperfeiçoamento realizados e a sua efetividade no 
ambiente de trabalho. 
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Ao final de todas as análises pode-se perceber que as mudanças existentes 
no ambiente de trabalho após o indivíduo ter participado do treinamento é 
uma das formas de avaliar o comportamento do servidor. Portanto, é de suma 
importância a participação do chefe da unidade em verificar se houve essa 
mudança de atitude por parte do servidor. 

No entanto, constatou-se que algumas necessidades precisam ser melhoradas, 
tais como, a escolha de temas direcionados às rotinas e procedimentos dos 
Juizados Especiais Cíveis, bem como o aumento no número de vagas por cursos 
e da carga horária. Além disso, percebeu-se que alguns servidores ainda sentem 
dificuldade em receber a liberação do chefe para se ausentar das atividades 
laborais para participar dos cursos. 

O presente artigo, poderá contribuir com a Administração Pública e suas 
instituições executoras de cursos aperfeiçoamento pelo fato de ao analisar essa 
abordagem identificar quais as principais reclamações, insatisfações, satisfações 
e sugestões do servidor público frente à oferta de cursos de capacitação/
qualificação/aperfeiçoamento.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Helena Kerr. Desenvolvimento de competências de servidores 
na administração pública brasileira. Revista do Serviço Público Brasília 
57 (4): 549-563 Out/Dez 2006.Disponível em <http://repositorio.enap.gov.br/
handle/1/1422> Acesso em: 22 de maio de 2016

APPUGLIESE, Marcilene Maria Enes et al. Capacitação dos servidores 
visando eficácia dos serviços públicos: um estudo de caso do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Cubatão 
(IFSP). Artigo Científico. São Paulo, 2010. Públicado em: <http://www.lume.
ufrgs.br/handle/10183/40407?locale=pt_BR.> Acesso em 11/02/2016.

BÄCHTOLD, Ciro. Capacitação profissional e funcionalismo público 
no Brasil: A Educação à Distância como instrumento de mudança. 
Tese Dissertação. Curitiba, 2013. Publicado em: <http://www.pucpr.br/
arquivosUpload/5386881511366737568.pdf.> Acesso em: 02/02/2016.

BARBOSA, Emanuelle Silva. A importância da qualificação, capacitação e 
aperfeiçoamento de funcionários nas instituições de ensino superior: o 
PCCTAE e UNIFAP. P@rtes, Artigo científico. São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://www.partes.com.br>. Acesso em: 04 mar. de 2016.



265ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

BERGUE, Sandro Trescastro. Comportamento Organizacional. Florianópolis. 
Departamento de Ciências da Administração. Especialização em Gestão 
Pública. Brasília: UFSC. CAPES - UAB, 2010.

BERGUE, Sandro Trescastro. Cultura e mudança organizacional. 
Florianópolis. Departamento de Ciências da Administração. Especialização em 
Gestão Pública. Brasília: UFSC. CAPES - UAB, 2010.

CAMPOS, Nilo Moraes de. et al. Treinamento e desenvolvimento: Uma 
análise do Programa de Capacitação dos servidores do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. X Coloquio 
Internacional sobre Gestión Universitaria em America del Sur. Mar del Plata, 
2010. Disponível em:< http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/
Gestao/treinamento_desenvolvimento_capacitacao.pdf> Acesso em: 20 de 
maio de 2016.  

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO 
(ESMAM). Competências. 2010. Disponível em http://www.tjma.jus.br/esmam/
visualiza/sessao/53/publicacao/18380. Acesso em: 25 de maio de 2016. 

GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. 
Série Educação à Distância. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS 
e Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o 
Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Editora da UFRGS. 1ª edição. Porto 
Alegre, 2009. Disponível em:< http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/
derad005.pdf> Acesso em: 20 de maio de 2016.  

MAGALHÃES, Elenice Maria de. et al. A política de treinamento dos 
servidores técnicoadministrativos da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) na percepção dos treinados e dos dirigentes da instituição. 
Revista de Administração Pública – RAP. Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, p. 55-
86,  Feb.  2010 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0034-76122010000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 de 
maio de 2016.

MELLO, Mônica Seixas de Oliveira. SOUZA, Selma Chorro de.  A evolução 
histórica do serviço público e a necessidade da transformação do 
servidor público. Congresso Virtual Brasileiro de Administração. 2013 
Disponível em:< http://www.convibra.org/dwp.asp?id=6812&ev=30> Acesso 
em: 20 de maio de 2016.  



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016266

NELSON, Luiz Carlos Nóbrega. Capacitação e afastamento de servidores 
Públicos da união: Distinção e aplicação combinada dos institutos jurídicos 
Existentes. Texto para Discussão. Brasília, 2010. Publicado em: <http://
www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/biblioteca/textos-para-dissertacao/
arquivo.2013-04-17.1619552439>. Acesso em: 11/02/2016.

PAULA, Luiza Maria da Silva. Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica em Recursos Humanos. Avaliação de Treinamento. Monografia. 
Belo Horizonte. 2009. Disponível em:< http://www.der.mg.gov.br/images/
TrabalhosAcademicos/luiza%20maria%20da%20silva%20paula%20
monografia.pdf>. Acesso em: 20 de maio de 2016.

PINTO, Cleide Ferreira e SANTOS, Tatiane Oliveira dos. Avaliação do 
Impacto do Programa de Capacitação na Universidade Federal de 
Alagoas. Período de 2004 a 2009, Maceió, 2010. Disponivel em:< http://www.
ufal.edu.br/servidor/capacitacao/acoes/anos-anteriores/documentos/relatorios-
de-pesquisa/Avaliacao%20de%20Impacto%20das%20Capacitacoes.pdf>. 
Acesso em 20 de maio de 2016.  

VEIGA, Ludimila de Melo e Alvim.  Medição de efetividade em treinamentos: 
o caso do treinamento Excel em uma escola privada de São Luís - MA. 
Monografia São Luís, 2015.



267ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

O PROCESSO DE LICITAÇÃO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
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Resumo

A pesquisa trata sobre o processo licitatório na forma de pregão eletrônico, 
realizado no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ressalta-se as 
características e vantagens deste procedimento licitatório e o situa dentre as 
demais modalidades de aquisição previstas na legislação. Para tanto, se fizeram 
necessárias a realização de pesquisas bibliográficas, de visitas à Coordenadoria de 
Licitações da instituição, bem como a análise dos dados públicos disponibilizados 
no sítio Compras Governamentais. Com os levantamentos práticos realizados, 
em consonância com o material doutrinário utilizado, constatou-se significativas 
vantagens na adoção do pregão em sua forma eletrônica, quais sejam: redução 
de tempo no procedimento de compra, aumento da concorrência e substancial 
economia financeira ao erário quando comparado os valores estimados e 
adjudicados. Com a observância de tal cenário, recomenda-se a ampliação da 
utilização desta modalidade, bem como o fornecimento de um suporte contínuo 
à equipe que a conduz.

Palavras-Chave: Licitação. Compras públicas. Pregão eletrônico. Tribunal de 
Justiça do Maranhão.
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1 INTRODUÇÃO

O atual contexto econômico brasileiro se configura como cenário propício para 
analisar um dos principais objetivos da gestão pública, qual seja: o uso racional 
do dinheiro público. Um importante passo para a obtenção de tal resultado é a 
melhoria dos procedimentos internos das instituições governamentais, de modo 
que se atenda a demanda de forma satisfatória, sem dispensar a observância 
dos princípios fundamentais da administração pública.

Para que essa melhoria ocorra e impacte substancialmente os processos ad-
ministrativos da estrutura em enfoque é preciso que as suas etapas sejam racio-
nalizadas e que haja investimentos em tecnologia, de forma que seja fornecido 
o suporte necessário para a modernização das técnicas utilizadas, nos mais 
diversos setores da organização.

No que compete aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, 
o pregão eletrônico desponta como um aprimoramento do formato tradicional 
de pregão, onde as transações são realizadas com maior transparência, menor 
preço e maior competitividade, dadas as suas próprias características de ope-
racionalidade. 

Diante deste panorama, esta pesquisa apresenta o procedimento licitatório, 
através do seu conceito e de um breve histórico, percorrendo pelas diversas mo-
dalidades existentes no ordenamento Brasileiro e previstas na Lei nº. 8.666/93, 
bem como discorre sobre os respectivos tipos e características que lhes são 
inerentes. No entanto, tem o intuito de analisar, no âmbito do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, doravante TJMA, os avanços no processo licitatório com a ado-
ção da modalidade pregão eletrônico, instituída pela Lei 10.520/2002, nos seus 
10 (dez) anos recém-completados neste tribunal, analisando a sua repercussão 
prática na gestão da instituição.

Para tanto, este estudo estará respaldado por uma revisão na legislação exis-
tente e em um direto e objetivo levantamento doutrinário em obras de autores 
consagrados na tratativa do tema macro abordado, visando a fundamentação 
teórica que servirá de norte na construção da resposta à problematização levan-
tada. Considerando a contemporaneidade do assunto, o trabalho também será 
construído através de buscas em artigos e sites públicos disponíveis na internet. 
Por fim, esta pesquisa também se servirá de dados internos obtidos na Coor-
denadoria de Licitações do Tribunal de Justiça do Maranhão, com o escopo de 
deduzir conclusões práticas sobre o tema estudado.

Estruturalmente, este trabalho trará uma explanação acerca das licitações, 
com o seu conceito, a apresentação de um breve histórico e das suas modali-
dades, perpassando pela concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 
leilão. Em seguida, será dado um direcionamento ao pregão eletrônico e presen-
cial, com espeque na Lei nº. 10.520/2002, para, por fim, adentrar nas estruturas 
do TJMA, falando da Coordenadoria de Licitações, das modalidades de licitação 
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utilizadas e do impacto do pregão eletrônico na gestão da instituição.

2 PROCESSO LICITATÓRIO

2.1 Conceito de Licitação

A licitação é um procedimento administrativo, marcado por sucessões de fa-
ses e atos, através da qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa, ofertada pelos interessados em participar do certame, velando pelo 
princípio constitucional da Isonomia, a fim de celebrar contrato que melhor aten-
da ao interesse público.

A finalidade fundamental da licitação consiste no estabelecimento de normas 
aplicáveis, que visem evitar que os contratos públicos sejam feitos por escolhas 
baseadas em interesses pessoais do agente publico.

Cabe destacar que Carvalho Filho define licitação da seguinte forma: 

Procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 
Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a me-
lhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois 
objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho 
técnico, artístico ou científico. (CARVALHO FILHO, 2010, p. 256). 

Já Justen Filho leciona que: 

Licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado 
sob regime de direito público, prévio a uma contratação, pelo qual a 
Administração seleciona com quem contratar e define as condições de 
direito e de fato que regularão essa relação jurídica (JUSTEN FILHO, 
2005, p.18).

Importa mencionar que o inciso XXI, art. 37, da Magna Carta estabelece a 
obrigatoriedade da licitação como regra ao mencionar que 

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permi-
tirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 2016)
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Nesse panorama, é importante registrar que, por visar o interesse público, a 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isono-
mia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos, conforme previsão do artigo 3º, Lei 8666/93.

De suma relevância mencionar, também, que a Constituição Federal, limita os 
atos do Poder Público aos princípios ali regulamentados, reverberando em seu 
artigo 37, que a “administração pública direta e indireta de qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 
(BRASIL, 2016).

No que se refere a 8.666/93, esta estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo, também, subordina-se a ela os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Importante, ainda, consignar que a Lei 10.520/02 estabelece, também, normas 
sobre licitação com a criação de uma nova modalidade, denominada pregão, 
que vincula, de igual modo, todos os entes da Federação, a fim de contratar 
bens e serviços denominados comuns.

2.2 Breve Histórico

Historicamente, tem-se relatos que a Licitação surgiu na Europa Medieval, 
devido a necessidade de aquisição de um determinado bem, ou execução de 
obra e/ ou serviço, no qual a administração pública não dispunha de condições 
para sua obtenção. 

Para que essa contratação ocorresse, o Estado distribuía avisos informativos, 
marcando local, data e horário para que todos interessados (particulares) com-
parecerem a fim de atender as necessidades descritas. 

Naquela época, havia um sistema denominado “Vela e Pregão”, por meio do 
qual era regido todo o processo. Relata Meirelles (2002) que tal sistema con-
sistia em anunciar o objeto desejado e, como de costume, acendia-se uma vela 
para dar início o certame, cujos participantes (licitantes) ofereciam lances até 
que a chama se extinguisse, momento em que era adjudicado o objeto a quem 
tivesse oferecido o melhor preço.
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Nesse período da história, a Administração Pública era totalmente patrimonia-
lista, e no Monarca estavam concentradas todas as decisões político-adminis-
trativas, cujo foco da gestão era beneficiar de forma econômico-social o clero e 
a nobreza, o que facilitava a corrupção, empreguismo e nepotismo.

Após, com o Estado Liberal, por volta do século XIX, surgiu um novo modelo 
administrativo. Com o advento da Administração Pública Burocrática visava-se 
proteger o Estado da corrupção, do empreguismo e do nepotismo. Essa Admi-
nistração foi marcada pela centralização das decisões, pela hierarquia funcio-
nal, pelo profissionalismo, pelo formalismo (legalidade) e pelo controle passo a 
passo dos processos administrativos, objetivando, acima de tudo, substituir a 
Administração Patriarcal. Junto a este novo modelo administrativo, a licitação 
aperfeiçoou as regras para realização do certame em conformidade às novas 
exigências.

Com o tempo, verificou-se que o procedimento adotado por essa Administra-
ção, que tinha o intuito de evitar a corrupção, emperrava a máquina administrati-
va, tornando a licitação pública cheia de vícios, brechas legais e má qualificação 
dos entes públicos, que contribuíam na ingerência do sistema público, o que deu 
ensejo a um novo modelo, que é a Administração Gerencial, momento em que, 
efetivamente, a licitação passou a ter avanços marcantes.

Noutro giro, o processo licitatório Brasileiro teve início a partir do Decreto 
nº. 2.926/1862, que regulamentava as compras e alienações, a cargo do en-
tão Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Referido Decreto fora, 
posteriormente, complementado com outras diversas leis, se estruturando den-
tro do âmbito federal com o Decreto nº 4.536/1922, que organiza o Código de 
Contabilidade da União.

Após, a licitação passou a ter o atual entendimento quando foi sistematizada 
pelo Decreto-Lei nº. 200/1962. Tal norma estabeleceu diretrizes para a reforma 
administrativa no âmbito federal que, em seguida, foi estendida à administração 
estadual e municipal através da Lei nº. 5.456/1968.

Em 1986 o processo licitatório ganhou notoriedade com a edição do Decreto-
-Lei nº. 2.300, que dispôs sobre licitações e contratos da Administração Federal, 
que posteriormente, em 1987, foi atualizado pelos Decretos-Lei 2.348 e 2.360, 
sendo instituído o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, com a 
reunião de normas gerais e especificas.

No ano seguinte, em 1988, a licitação recebe o status de princípio constitucio-
nal, quando passa a conter no corpo da Magna Carta, em seu artigo 37, XXI, a 
obrigatoriedade da precedência, ressalvados os casos expressamente contidos 
em lei, de realização do procedimento licitatório, quando a Administração Públi-
ca direta e indireta de todos os entes da Federação pretenderem contratar.

Posteriormente, o sistema brasileiro avança na matéria sobre licitação e, em 
obediência ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, a União legisla 
sobre o assunto e edita a Lei 8.666/93 que dispõe sobre normas gerais de li-
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citações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações, vinculando todos os entes da Fe-
deração a guardar estrita observância aos termos ali contidos.

Destarte, a Lei 8.666/93 resulta da evolução histórica acima mencionada, 
contendo princípios e regras que derivam das leis anteriores amoldados ao sis-
tema da Constituição de 1988, sendo marcada por sensíveis inovações e atua-
lizações a fim de adequar aos novos princípios sociais, culturais e econômicos 
que fundamentam a sociedade.

Em 04 de maio de 2000, através da Medida Provisória nº. 2.026, fora instituída 
no ornamento brasileiro uma nova modalidade de licitação, chamada Pregão. A 
Medida Provisória nº 2.026/2000, posteriormente transformada na Medida Pro-
visória nº. 2.182, reeditada sucessivamente por 18 vezes, sendo, Inicialmente 
instituída apenas no âmbito da União. Através da promulgação da Lei Federal 
nº 10.520/02, a modalidade Pregão foi estendida para outros entes, passando a 
ser utilizada também pelos Estados e Municípios.

Tal modalidade mostra-se como uma inovação no ordenamento brasileiro, 
pois apresenta um procedimento inverso do adotado pela Lei 8.666/93, com 
oferta de lances no momento do certame, buscando a obtenção do menor preço, 
o que faz com que a administração realize um bom negócio.

O Pregão permite maior agilidade nas aquisições, ao desburocratizar os pro-
cedimentos para a habilitação e o cumprimento da sequência de etapas da li-
citação despontando como um marco no futuro da licitação no Brasil, sendo 
apontado como um modelo a ser utilizado para os anos vindouros.

2.3 Modalidades de Licitação

A Lei 8.666/93, em seu artigo 22, estabelece 05 modalidades de licitação, que são:

 Art. 22.  São modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V - leilão. (BRASIL, 1993)

Nenhuma outra modalidade, além das mencionadas, poderá ser criada pela 
Administração, nem poderá haver combinações entre elas, mesmo que seja 
mais proveitosa para a Administração, conforme vedação expressa contida no 
artigo 22, § 8º, da supramencionada lei.

Entretanto, ressalve-se apenas a Lei nº. 10.520, de 17.07.2002, que criou 



273ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

mais uma modalidade de licitação, que é o Pregão, conforme já mencionado nos 
capítulos anteriores.

 Desse modo, o ordenamento passou a prever 06 modalidades de licitação, 
sendo as cinco primeiras tratadas de forma objetiva no presente trabalho, ao 
passo que esta última espécie será descrita de forma mais esmiuçada. 

Cada modalidade é marcada por diversas etapas e formas de regular o pro-
cedimento de seleção, distinguindo-se entre si pela variação quanto à complexi-
dade e a destinação de cada fase.

2.3.1 Concorrência

O § 1º do artigo 22, da Lei nº. 8.666/1993, menciona que a Concorrência é 
a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.

Por permitir a participação de todos quantos estiverem interessados na con-
tratação, a concorrência deverá ter uma publicidade mais ampla, assegurada 
pela divulgação dos avisos resumidos dos editais com prazos mais longos que 
as demais espécies.

Importante mencionar que a concorrência é marcada pelo formalismo mais 
acentuado, exigindo do interessado uma fase inicial do procedimento, que é a 
habilitação preliminar, para a licitação a que pretender participar.

Essa modalidade é adequada para contratações de grande vulto, conforme 
previsto no art. 23, I, “c”, bem como no II, “c”, da seguinte forma: obras e servi-
ços de engenharia, no valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); e compras e outros serviços acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil reais).

Em que pese os parâmetros acima delineados, a concorrência é uma mo-
dalidade que pode ser utilizada em qualquer caso, sendo, cabível em algumas 
situações em que não se considera o valor, mas a natureza do contrato a ser 
celebrado, conforme descrito no § 3º, art. 23, como na compra ou alienação de 
bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, quando nas concessões de di-
reito real de uso e nas licitações internacionais.

2.3.2 Tomada de Preços

A Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados devi-
damente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação.
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Tal modalidade tem por finalidade tornar a licitação mais sumária e célere, 
sendo o prévio cadastramento uma fase de habilitação, que, conforme mencio-
nado acima, ocorre em momento anterior ao início do certame.

Adota-se essa modalidade para as contratações de vultos médios, conforme 
estabelecidos no artigo 23, I, “b”, da Lei nº. 8.666/1993, para as obras e serviços 
de engenharia, até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), bem 
como II, “b” para compras e outros serviços no valor de até R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinquenta mil reais). 

A tomada de preços pode, ainda, ser utilizada nas licitações internacionais 
quando, observado os limites descrito no artigo em comento, o órgão ou entida-
de dispuser de cadastro internacional de fornecedores.

No entanto, é vedada a utilização da modalidade “tomada de preços”, para 
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e con-
comitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso 
de concorrência, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza 
específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especiali-
dade diversa daquele do executor da obra ou serviço.

Importante ainda mencionar que a tomada de preços terá menor publicidade 
que a concorrência, na medida em que o prazo mínimo entre a publicação do 
aviso com o resumo do edital e a realização do certame será de 15 dias, ressal-
vadas as hipóteses que a lei prevê prazo de 30 dias.

2.3.3 Convite

Conforme disciplina o artigo 22, § 3ª, da Lei 8.666/93, o convite é a modalida-
de de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convo-
catório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas de apresentação das propostas.

Nessa modalidade não haverá edital, sendo o instrumento convocatório de-
nominado “carta-convite”, em que conterão todas as regras pertinentes para a 
realização da licitação.

Veja-se que a lei não exige o número mínimo de três propostas, mas sim de 
convidados, sendo, desse modo, possível que, em razão do desinteresse dos 
convidados, ou em função da limitação do mercado, licitação seja realizada por 
apenas duas proposta. Caso seja apresenta apenas uma proposta, a lei, de 
igual modo, permite que seja celebrado diretamente o contratado, devendo o 
órgão administrativo justificar minuciosamente o fato e as circunstancias espe-
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ciais, sob pena de ter repetido o convite, conforme estabelece o artigo 22, §7º, 
Lei 8.666/93.

Observa-se nessa modalidade que o formalismo é demasiadamente tênue, 
com procedimento mais simplificado, sendo mitigada a exigência para apresen-
tação do documento de habilitação e o prazo mínimo entre o recebimento da 
carta-convite e o recebimento das propostas ou da realização do evento será 
de 15 dias.

Adota-se o convite para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme artigo 23, I, “a”, bem como 
para compras e outros serviços de valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos 
termos do inciso II, “a” do citado dispositivo. 

Importa registrar que o § 8º, do citado artigo 23, que teve sua redação 
incluída pela Lei 11.107/2005, menciona que, para todas as modalidades 
acima analisadas, no caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos va-
lores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 03 (três) entes 
da Federação, e o triplo, quando formado por maior número.

2.3.4 Concurso

Previsto no artigo 22, § 4º, da Lei 8.666/93, a modalidade concurso visa a 
escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, entre quaisquer interessados, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.

Ao realizar o concurso, a Administração busca selecionar um projeto de cunho 
intelectual, conforme critérios estabelecidos de instrumento convocatório, que 
será publicado na imprensa oficial da forma mais ampla possível, com antece-
dência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

O prêmio a ser concedido corresponde a uma contrapartida pela atividade 
técnica ou artística, que pode ou não ser econômica, avaliável ou uma honraria 
de outra natureza, funcionando essa premiação como um fator de incentivo aos 
possíveis interessados em partir dessa modalidade.

O concurso distingue-se das modalidades mais usuais de licitação (concor-
rência, tomada de preços e convite), pois nestas os interessados formulam pro-
postas e o vencedor será contratado para executar uma determinada prestação, 
após a licitação; já naquela o interessado deverá apresentar, via de regra, o 
trabalho artístico ou técnico já pronto, não havendo seleção entre propostas 
para futura execução. Os interessados apresentam aquilo que produziram para 
apreciação da Administração Pública.

Portanto, deve a Administração ser bastante criteriosa e apta a analisar os de-
vidos trabalhos, a fim de selecionar o projeto intelectual que atenda estritamente 
aquilo que prevê o edital e evitar, assim, eventual desvio de finalidade.
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2.3.5 Leilão

A modalidade Leilão encontra-se devidamente descrita no artigo 22, § 5º, 
da Lei de Licitações, na qual descreve esta disponível a qualquer interessado, 
cujo objetivo é a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, obtendo direito à compra o candidato que oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

No Leilão os interessados deverão comparecer em data preestabelecida no 
ato convocatório e formularão verbalmente suas propostas. Em regra, nessa 
espécie não há sigilo quanto ao conteúdo das propostas, devendo ser públicas e 
de amplo conhecimento, sendo declarado vencedor aquele que, ao final, ofertar 
o maior valor.

Por ser procedimento licitatório que visa alienar bens pelo melhor preço, não 
há uma fase de habilitação destinada a investigar alguma peculiaridade do inte-
ressado, podendo a Administração exigir que o interessado apresente compro-
vação de que dispõe de condições econômicas para honrar a proposta.

2.3.6 Pregão

Como já mencionado, o Pregão foi instituído pela a Lei n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, como uma modalidade de licitação aberta para todo o público, 
podendo ser realizada de forma presencial ou eletrônica. 

Essa espécie licitatória é utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, 
conforme descrito na referida Lei, em que a disputa pelo fornecimento é feita em 
sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação 
do licitante com a proposta de menor preço. Tem como característica a inversão 
das fases de habilitação e análise das propostas, onde se verifica apenas a do-
cumentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta.

Essa modalidade se apresenta como uma inovação no ordenamento, e será 
mais detalhada no capítulo seguinte.

3  PREGÃO (PRESENCIAL E ELETRÔNICO)

Sexto integrante dentre as modalidades de licitação já elencadas anterior-
mente, o pregão ganhou abrangência a partir da edição da Lei nº. 10.520, de 
2002, quando foi estendido a todas as esferas da federação, posto que a medida 
provisória que o instituiu, MP 2.026/2000, restringia a sua aplicabilidade ao âm-
bito da União. Nesta seara, vale pontuar que a Lei 10.520/2002, assim como a 
Lei 8.666/93, é uma lei de normas gerais, que objetiva a regulamentação do art. 
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37, da Constituição Federal de 1988.
O pregão é um procedimento administrativo, pelo qual um ente público, seja a 

União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, adquire bens e serviços 
comuns, independentemente de qual seja o valor da contratação. O que define a 
possibilidade de se optar pelo pregão em detrimento às demais modalidades de 
licitação é a natureza do objeto da contratação (bens e serviços comuns), sendo 
indiferente o valor do contrato.

O art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520/2002, define bens e serviços comuns 
como sendo “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do merca-
do” (BRASIL, 2002). Ou seja, trata-se de bens e serviços sem especificidades 
técnicas peculiares. Posta essa definição de bens e serviços comuns, nota-se 
que é descabida a utilização de qualquer outro critério de julgamento que não o 
de menor preço da proposta, razão pela qual o pregão sempre o adota.

Sobre as exigências previstas em lei, Oliveira (2014) ressalta as seguintes 
vedações: garantia de proposta, aquisição do edital pelos licitantes, como con-
dição para participação do certame e o pagamento de taxas e emolumentos, 
salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo 
de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia 
da informação, quando for o caso.

Observadas as características desta modalidade, tem-se a mesma como van-
tajosa para a administração pública, pois, por tratar de objetos pouco complexos 
e ser dotada de procedimentos simplificados, possibilita um processo licitatório 
mais ágil e econômico, tendo em vista a adoção do critério menor preço. 

A redução de preço nas contratações e as vantagens disso para o erário de-
vem-se, ainda, por algumas importantes características do pregão, tais como a 
possibilidade da diminuição do valor das propostas iniciais, por meio de lances 
verbais dos participantes e a dispensa da habilitação prévia e de garantias entre 
os participantes, favorecendo a competitividade por abranger um maior número 
de concorrentes. Embora não haja exigência de habilitação prévia, a lei prevê 
sanções para aquele que, uma vez vencedor da licitação, deixe de adimplir com 
o contrato ou execute o serviço fora das especificações requeridas. Entre as 
sanções passíveis de adoção, têm-se as multas e as restrições para licitar e 
contratar com a administração pública por um período que pode chegar a cinco 
anos, conforme ressaltam Alexandrino e Paulo (2013).

Em termos práticos o pregão realiza-se mediante propostas e lances em ses-
são pública, onde aquele que oferecer o valor mais baixo e aqueles cujas ofertas 
excedam em até dez por cento o menor valor proposto, poderão sucessivamen-
te fazer novos lances verbais, até que se anuncie o vencedor, sempre tendo o 
menor preço como parâmetro de escolha.

Válido pontuar que, inexistindo pelo menos três ofertas dentro da margem de 
dez por cento em relação ao preço mais baixo, os autores das melhores propos-
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tas, até o limite de três, poderão fazer novos lances, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos.

Após esta etapa, a proposta mais vantajosa financeiramente será devida-
mente avaliada pelo pregoeiro, que decidirá de forma fundamentada sobre a 
sua aceitabilidade. Feito isso e uma vez concluídas as fases de competição e 
apresentação de propostas, o pregoeiro passará à análise dos documentos de 
habilitação do autor da oferta vencedora, a fim de que sejam verificadas as con-
dições estabelecidas no edital.

Destaca-se a já mencionada inversão de procedimentos adotada nesta mo-
dalidade licitatória, em que a habilitação do autor é verificada somente após o 
julgamento e a escolha da sua proposta. Nas demais modalidades, a regra é a 
prévia análise documental dos licitantes, antes da apreciação das ofertas.

Uma vez escolhida a proposta e aprovada a habilitação, o licitante será decla-
rado vencedor. No passo seguinte, a autoridade competente deverá homologar 
a licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato referente ao produto 
ou serviço, observado o prazo assinalado no edital, que geralmente é de ses-
senta dias. Alexandrino e Paulo (2013) advertem, ainda, que em caso de não 
comparecimento do licitante vencedor ao ato de celebração do contrato dentro 
do prazo legal, este será celebrado com o próximo colocado que atender às es-
pecificidades exigidas quando da sua habilitação.

Importa falar que o pregão encontra-se regulamentado no âmbito federal 
também pelo Decreto 3.555/2000, que discorre sobre os princípios norteadores 
desta modalidade, correlatos aos já mencionados princípios gerais da licitação, 
quais sejam: celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competiti-
vidade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. O referi-
do decreto trata ainda das restrições de aplicabilidade do pregão, ao trazer em 
seu art. 5º que a modalidade não é aplicada nas contratações de obras e servi-
ços de engenharia,  tampouco nas locações imobiliárias e alienações em geral.

Outra legislação válida de menção é o Decreto 5.450/2005, que regulamenta 
o pregão eletrônico na esfera federal, com o escopo de enfatizar o disposto no 
§ 1º, do art. 2º, da Lei 10.520/2002, que assim preconiza: “poderá ser realizado 
o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos 
termos de regulamentação específica”. (BRASIL, 2002).

No ensinamento de Marinela, o pregão eletrônico é assim conceituado:

O pregão, na forma eletrônica, é a modalidade de licitação do tipo me-
nor preço realizada quando a disputa de bens ou serviços comuns for 
feita à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova 
a comunicação pela internet. (MARINELA, 2015, p.421).

Para a utilização deste método o órgão promotor da licitação, assim como 
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todos os interessados em participar do certame, deverão estar ligados através 
de uma estrutura de informada com conexão à internet, exigindo um aparato 
tecnológico compatível com o demandado pelo processo. 

No que compete à União, a promotora da licitação conduzirá o processo, que 
receberá apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que proverá 
o sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais 
(SISG). A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá, ainda, 
ceder o uso do seu sistema eletrônico a outros órgãos ou entidades dos Pode-
res da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, através da celebração de 
termo de adesão, conforme aponta Marinela (2015).

Por se tratar de um método que possibilita agilidade nas contratações, garan-
tia de transparência, maior segurança, melhor aproveitamento de recursos, inte-
ração de diversos sistemas, redução de custos aos fornecedores e ao contratan-
te, inibição à formação de cartéis, entre outras vantagens, o decreto 5450/2005 
estabelece em seu art. 4º que “nas licitações para aquisição de bens e serviços 
comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização 
da sua forma eletrônica” (BRASIL, 2005), sendo esta dispensada apenas quan-
do notadamente inviável, devendo tal fato ser justificado pela autoridade com-
petente.

Como forma de ampliar a adoção desta modalidade licitatória, o decreto re-
tro mencionado estende a sua obrigatoriedade para além dos órgãos da união, 
abrangendo outras pessoas jurídicas. Em caráter excepcional, a modalidade 
pregão, na sua forma eletrônica, fica proibida para as contratações de engenha-
ria, bem como para locações imobiliárias e alienações em geral.

4 METODOLOGIA

Seguindo a classificação proposta por Vergara (2006), quanto aos fins, a pes-
quisa classifica-se como descritiva, pois busca expor características claras e 
bem delineadas de determinada população ou fenômeno, utilizando técnicas 
padronizadas e bem estruturadas de coletas de seus dados. 

No caso concreto, este trabalho se enquadra nesse tipo de pesquisa por in-
tentar a identificação dos processos que contribuem para a obtenção de bons 
resultados no procedimento licitatório no Tribunal de Justiça, levando em consi-
deração os 10 anos de implantação do Pregão Eletrônico, no ano de 2016.

Quantos aos meios de investigação, se enquadra em pesquisa de campo e 
documental, visto que o levantamento de dados e as observações ocorrerão no 
local onde o fenômeno ocorre, analisando-se rotinas de trabalho e documentos 
internos do setor de licitação.

O levantamento de dados partiu de visitas à Coordenadoria de Licitações e 
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Contratos, com o fim de sondar e conhecer os procedimentos para a aquisição 
de bens e serviços no TJMA e seguiu com a análise de planilhas internas con-
tendo os pregões já realizados, com a consulta ao site de compras governamen-
tais e com a interpretação dos demais documentos públicos existentes no setor, 
sempre com fito em atingir o objetivo traçado.

5 AS LICITAÇÕES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão passou a utilizar a licitação na 
modalidade pregão a partir de 2004, ano em que foi editada a Resolução nº 01, 
que estabeleceu normas e procedimentos para aquisição de bens e serviços 
comuns, no âmbito do Poder Judiciário, com observância a Lei 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei 8.666/93.

Tal Resolução estabelece que o pregão deve atender aos princípios da le-
galidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da eficiência, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convo-
catório, do julgamento objetivo, da celeridade, da finalidade, da razoabilidade, 
da proporcionalidade, da competitividade, do preço justo, da seletividade, bem 
como da comparação objetiva das propostas, e as normas que disciplinam essa 
espécie de licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da dis-
puta entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade, a transparência e a segurança da contratação.

A Resolução do Judiciário Maranhense estabelece a equipe que irá compor 
pregão, com suas atribuições; o objeto a ser licitado, que deverá ser definido de 
forma precisa, suficiente e clara, sendo proibidas as especificações excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias; bem como a fase externa da licitação, com suas 
regras e desdobramentos até a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor 
e assinatura do contrato.

Destaca-se, ainda, além da possibilidade de realização do certame na forma 
presencial, que a citada norma, em seu artigo 1º, §6º prevê expressamente que 
o pregão poderá ser realizado utilizando-se recursos de tecnologia da informa-
ção, devendo observar a regulamentação específica para a modalidade.

Atualmente, as licitações no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) são rea-
lizadas pela Coordenadoria de Licitação e Contratos, estando esta subordinada 
à Diretoria Administrativa. A equipe que a compõe é multidisciplinar, fazendo 
parte bacharéis em Direito, Administração, Economia, especialistas em Gestão 
Pública, Direito Administrativo e outras habilidades e competências requeridas 
para o pleno exercício das atividades ali desenvolvidas.
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6 RESULTADOS DE PESQUISA

Periodicamente, o Tribunal de Justiça do Maranhão realiza diversas licita-
ções, a fim de suprir as necessidades do órgão, com a aquisição de produtos 
e a realização de serviço. De acordo com informações da Assessoria de Co-
municação do Tribunal de Justiça do Maranhão, a primeira licitação realizada 
na modalidade em comento ocorreu em 20 de março de 2006, através de uma 
sessão inaugural, via ambiente ComprasNet, conduzida pela juíza Mirella Cezar 
Freitas, então pregoeira oficial.

Desde a sua implantação no âmbito do Poder Judiciário, foram realizados 501 
pregões eletrônicos, conforme demonstrado no gráfico que segue:

 
   Gráfico 1 – Pregões realizados no TJMA, 2006-2016.

Fonte: Dados da pesquisa

O primeiro pregão eletrônico realizado no TJMA já sinaliza a economia fi-
nanceira substancial obtida com a adoção desta modalidade licitatória. O valor 
estimado para o objeto pretendido pelo Judiciário foi R$ 44.334,00, sendo adju-
dicado à empresa vencedora R$ 17.200,00, o que representa uma economia de 
61,20%. O certame foi realizado em 16 de março de 2006 e objetivou a compra 
de identificadores biométricos digitais para a implantação do sistema de ponto 
eletrônico na instituição. Ressalte-se, ainda, a despeito da minuciosa especifi-
cidade técnica exigida para os interessados, que 10 empresas participaram do 
certame, oferecendo 68 lances, o que demonstra uma forte concorrência entre 
os licitantes. 

É interessante registrar que, logo no primeiro ano de sua adoção foram 
registrados 51 pregões eletrônicos realizados pelo TJMA, abrangendo os 
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mais diversos itens, como: combustíveis, materiais de limpeza, materiais de 
expediente, serviços de manutenção predial, peças automotivas, entre outros. 
Em algumas categorias, como aquisição de materiais de limpeza, a diferença 
entre os valores estimados e adjudicados superou os 50%.

Importante notar, que a ampla participação de licitantes ganha força com o 
pregão realizado de forma eletrônica, pois a utilização da rede mundial de com-
putadores permite o conhecimento e o acesso dos interessados ao certame, 
independentemente da sua localização, o que aumenta e estimula a competição 
entre eles. 

Ao verificar os dados dos anos posteriores, observa-se uma linearidade do 
que condiz à ampla participação de licitantes, a grande quantidade de propostas 
feitas para cada item, ao tempo de duração do certame e à redução de valores 
obtida quando da adjudicação. 

Outro ponto positivo a ser destacado é o tempo de duração de todo o proces-
so licitatório, posto que, conforme se observa no quadro abaixo, da abertura da 
sessão até a habilitação individual da proposta vencedora decorreram apenas 
6h, conforme demonstrado no quadro que segue:

Quadro 1 – Exemplo de abertura e fechamento de um pregão eletrônico no 
TJMA.

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/03/2006 
10:44:48 Item aberto.

Iminência de Encer-
ramento

16/03/2006 
11:06:28 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/03/2006 11:11:28.

Encerrado 16/03/2006 
11:33:43 Item encerrado

Aceite 16/03/2006 
16:43:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOPONTO TECNOLOGIA 
AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E A, CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-

28, Menor Lance: R$ 172,0000

Habilitado 16/03/2006 
16:45:02

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNOPONTO 
TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E A, CNPJ/CPF: 

77.800.407/0001-28, Menor Lance: R$ 172,0000
Fonte: Dados da pesquisa.

Destarte, é imperioso destacar que o procedimento utilizado no pregão ele-
trônico se desenvolve de forma mais célere que o das demais modalidades li-
citatórias, reduzindo, assim, o tempo de realização do certame, como se pode 
depreender das informações extraídas do sítio Compras Governamentais.

Tal celeridade revela-se notória, também, quando analisada em confronto 
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com os procedimentos pertinentes a cada modalidade. No pregão, conforme 
previsão legal, há uma inversão de fases, de tal sorte que primeiro classifica os 
interessados para só depois abrir o envelope de habilitação do licitante vence-
dor; ao passo que na concorrência, por exemplo, apesar de não ser licitado o 
mesmo objeto  ou serviço, a análise da documentação exigida no edital precede 
aos demais atos, o que torna inviável, via de regra, a conclusão do certame em 
apenas uma sessão.

Frisa-se ainda, que o procedimento do pregão eletrônico obedece às mes-
mas fases do pregão presencial, com a convocação dos licitantes, julgamento 
e classificação das propostas, habilitação do vencedor, adjudicação e homolo-
gação, apresenta diferença no que condiz com a forma como estas fases são 
realizadas, visto que naquele há o recurso da Internet, o que por si só, já seria o 
suficiente para torná-lo mais célere que o convencional.

Trazendo o enfoque da análise para os primeiros 100 dias de 2016, no intuito 
de desenhar um cenário mais recente para as compras e serviços licitados pelo 
TJMA, observa-se que dos pregões realizados, 83% ocorreram na modalidade 
eletrônica e somente 17% de forma presencial, o que demonstra a nítida eficácia 
e efetividade daquela dentro dos processos licitatórios do Tribunal.

Considerando somente os dados obtidos até o dia 15 de abril de 2016, a 
adoção do pregão eletrônico possibilitou uma redução de mais de 1.5 milhão de 
reais sobre o valor estimado das licitações realizadas, conforme se observa no 
gráfico a seguir:

Gráfico 2 – Resumo dos valores dos pregões eletrônicos dos primeiros cem 
dias de 2016.

       Fonte: Dados da pesquisa

Resumo dos Valores

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000

VALOR ESTIMADO VALOR ADJUDICADO ECONOMIA



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016284

A economia média foi de 20%, variando entre 16% (no caso de materiais com 
baixa margem de redução de preço, como o papel A4) até 81% (no caso de 
caixotes organizadores para o almoxarifado, que possuem grande margem de 
lucro e maior possibilidade de negociação).

É importante ressaltar que tal economia, nesse tipo de modalidade, é instigada 
pela fase de lances, pois esta permite que os licitantes reduzam os valores 
apresentados nas suas propostas até que se chegue ao menor preço e ofereça 
o produto com melhor valor de mercado, sem, com isso, se afastar da qualidade 
do objeto. 

A análise de tais dados foi realizada através do sítio Compras Governamen-
tais, de fácil acesso ao público, o que permite maior lisura no procedimento 
licitatório e transparência dos nos atos da Administração Pública, ponto positivo 
para o processo de compras do Poder Judiciário.  

Assim, ao sopesar as licitações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Mara-
nhão, revelam-se notórias as características extraídas da norma, como a redu-
ção de custos, amplitude de concorrentes, bem como a celeridade no procedi-
mento.

7 CONCLUSÃO

A pesquisa trouxe uma abordagem sobre o procedimento de licitação no Tri-
bunal de Justiça do Maranhão, com fundamentação a partir da lei nº. 8.666/1993, 
do decreto nº. 10.520/2002, do conceito, das características e da classificação 
adotados pela doutrina, bem como da análise de dados públicos dos certames 
já realizados e da observação dos procedimentos internos adotados pela insti-
tuição. Focou-se no pregão eletrônico, com o objetivo de apresentar as caracte-
rísticas e vantagens de sua utilização.

Desde a sua implantação, em 2006, até a primeira quinzena de abril de 2016, 
foram realizados 501 pregões eletrônicos, que conferiram uma série de vanta-
gens para a administração do Tribunal e, de acordo com informações extraídas 
do site do TJMA, a modalidade permite redução de tempo na conclusão dos 
certames, trazendo, em alguns casos, economia de mais de 50% para o erário 
público.

O ano de 2016 é emblemático por marcar dez anos de utilização do Pregão 
Eletrônico nas aquisições e contratações do TJMA, os quais são marcados por 
um procedimento que apresenta grande vantagem econômica para o erário pú-
blico, como pode ser facilmente visualizado no site Compras Governamentais 
(ComprasNet), onde ficam hospedadas todas as licitações eletrônicas realiza-
das.

Conforme se observou ao examinar os dados disponíveis, a variante em es-
tudo demonstrou ser, ao longo dos seus dez anos de utilização, uma eficiente 
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modalidade licitatória, por possibilitar: ganho de tempo, posto que o processo 
se realiza em ambiente virtual, com poucos entraves burocráticos; ampliação da 
concorrência, haja vista que a ausência de barreira física viabiliza a participação 
de empresas situadas em qualquer localização geográfica; maior transparência 
no processo, considerando que os dados ficam todos disponibilizados na rede 
e, por fim, economia financeira aos cofres públicos, em decorrência da grande 
concorrência entre os licitantes. 

Percebeu-se, portanto, um alinhamento da teoria com os resultados obtidos, 
o que possibilitou destacar uma boa prática já realizada pelo órgão em comento, 
com a exposição panorâmica dos dados, abrindo margem para que despontas-
sem sugestões de melhorias no processo que vem sendo executado.

Como sugestões, notória se faz a necessidade de ampliação do quadro pes-
soal do setor, com a sua contínua capacitação e atualização, legal e prática, 
bem como a melhoria da sua estrutura física. Atentos ao dispositivo legal, outro 
ponto que merece o nosso olhar é a utilização preferencial desta modalidade, o 
que deve ser rigorosamente observado quando da aquisição de bens e serviços 
comuns.

Dada a importância, a vastidão do assunto e a impossibilidade de exaurimen-
to do mesmo através deste estudo, restou demonstrada a necessidade de novas 
pesquisas, sobretudo no que condiz aos avanços e às atualizações propostas 
pelas jurisprudências emanadas pelos tribunais pátrios sobre a matéria.

Diante do exposto, a despeito das sugestões apontadas, conclui-se que a 
implementação do pregão eletrônico no Tribunal de Justiça representou um no-
tável avanço no processo de compras realizados no âmbito deste poder, con-
tribuindo para o fortalecimento dos princípios da administração pública e dos 
procedimentos licitatórios neste órgão.
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A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO 
MIRANDA SOBRINHO DA COMARCA 
DE SANTA INÊS/MA – UMA ANÁLISE 

A PARTIR DA TEORIA DOS DOIS 
FATORES DE FREDERICK HERZBEG

Sandoval de Jesus Ribeiro Jr.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo compreender a motivação para o trabalho entre 
os servidores do Fórum Des. João Miranda Sobrinho da comarca da cidade de 
Santa Inês, MA, tendo como referência a Teoria dos Dois Fatores de Frederick 
Herzberg. A metodologia é composta por estudo de caso de natureza exploratória 
descritiva realizado no referido fórum, que seguiu as seguintes fases: pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, construção de questionário estruturado com dez 
sentenças relacionadas aos fatores higiênicos e motivacionais da Teoria 
dos Dois Fatores. A amostra é composta por servidores públicos estáveis e 
comissionados que trabalham no respectivo fórum. Seguindo-se à aplicação, foi 
realizada tabulação e análise quantitativa dos dados obtidos. Esta compreendeu 
o estabelecimento de correlação dos resultados com a literatura sobre o assunto 
e aspectos relativos às características das relações de trabalho atualmente 
existentes naquela instituição. Os resultados apontam para dificuldades 
relacionadas aos fatores higiênicos avaliados que precisam ser revistas pelos 
gestores como forma de reduzir as insatisfações detectadas. É proposto diálogo 
para que sejam revistas as necessidades apontadas. Os resultados relativos aos 
fatores motivacionais obtiveram scores positivos, revelando que neste âmbito 
não existem dificuldades a serem sanadas. 

Palavras-chave: Motivação; Trabalho; Pesquisa.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente vemos o mundo do trabalho sendo marcado por mudanças velozes 
e profundas, onde a competitividade se mostra cada vez mais voraz. Alterações 
decorrentes da informatização, necessidades cada vez mais complexas sendo 
agregadas à reestruturação de cargos e busca incessante por processos de 
produção mais eficientes são alguns dos fatores que têm contribuído de forma 
decisiva para o agravamento da situação.  Todas estas mudanças possuem 
como pano de fundo o fenômeno da globalização, que proporciona concorrência 
mais acirrada entre as organizações das mais diversas atividades no mundo 
inteiro.

No âmbito da Administração Pública não é diferente e Vieira et al. (2011) 
lembram que problemas estruturais e conjunturais levam a um clima 
organizacional de desmotivação. Eles citam como exemplos destes problemas 
a incapacidade financeira dos entes estatais para novos investimentos, vácuos 
tecnológicos/ameaça de sucateamento e a falta de efetividade organizacional, 
gerencial e estratégica da entidade estatal (em razão, dentre outros aspectos, da 
interferência política, da descontinuidade na sua administração e da fragilidade 
do poder institucional vinculado ao clientelismo e corporativismo).

Em razão dos problemas observados, os autores pregam que para que haja 
o avanço da economia brasileira sustentada no equilíbrio social e político, seria 
vital a promoção do aumento da efetividade e da modernização do aparelho 
estatal brasileiro. Como consequência, isto proporcionaria às suas entidades 
uma atuação orientada para a eficiência e eficácia, o que significaria promover 
a gestão efetiva com vistas ao bom desempenho da Administração Pública no 
país.

Em meio a tantas mudanças, diversos conceitos têm sido estudados 
com o objetivo final de criar ambientes mais eficientes e produtivos. Além 
de conhecimentos de natureza puramente técnica, são buscadas outras 
competências/conceitos na gestão de pessoas, como inteligência emocional, 
habilidades na resolução de problemas interpessoais, capacidade de trabalho 
em grupo, liderança e motivação. Esta última ocupa lugar de destaque em 
diversos estudos e perpassa o cerne daquilo que está relacionado tanto a fatores 
individuais, quanto a fatores relacionados ao ambiente laboral, que contribuem 
para o bom desempenho do empregado na realização de suas tarefas cotidianas.

É de conhecimento amplo a importância do estudo da motivação em todas 
as atividades que o homem desempenha.  Comumente, o estudo sobre este 
conceito nas instituições aparece relacionado a pesquisas que envolvem temas 
como clima e comportamento organizacional, satisfação e qualidade de vida no 
trabalho.

Nas instituições públicas o estudo da motivação também se mostra muito 
relevante.  Depois da inclusão da eficiência como princípio da administração 
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pública, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, foi reforçada a 
necessidade de revisão dos processos envolvidos em toda a máquina como 
forma de combater perdas desnecessárias em termos de uso de materiais, 
tempo gasto, uso de pessoal, dentre muitas outras ações.

Por outro lado, é sabido também que existe uma relação dinâmica entre 
problemas motivacionais e relacionamentos interpessoais, absenteísmo, 
capacidade de iniciativa e cumprimento de metas organizacionais estabelecidas, 
por exemplo.  Assim, tem-se que a compreensão deste fenômeno se mostra 
essencial para uma gestão pública focada na eficiência e estudá-la se mostra 
igualmente um desafio. Bergue (2010) compartilha desta opinião quando 
afirma que o estudo da motivação no âmbito público é revestido de especial 
complexidade que envolve elementos de natureza cultural, política, econômica 
e legal que particularizam esse setor.

A partir deste entendimento, faz-se necessário previamente contextualizar as 
características básicas relacionadas ao setor público – ação que se inicia no 
segundo tópico deste trabalho.

Nosso estudo foi realizado na comarca da cidade maranhense de Santa Inês. 
Nela nunca foi realizada qualquer investigação sobre o tema. Tal ineditismo 
revela, por um lado, a importância de se investigar aspecto tão relevante para 
o mundo do trabalho e, por outro, o quanto as ações relacionadas ao estudo do 
comportamento organizacional no serviço público ainda se mostram incipientes.

A compreensão acerca dos elementos que influenciam a motivação para o 
trabalho tem como um dos seus objetivos contribuir para a compreensão deste 
conceito e de sua influência nas atividades laborais cotidianas dos servidores 
naquela instituição. A partir dos resultados, são propostas alternativas de 
intervenção com o objetivo de reduzir as dificuldades encontradas. O estudo 
também possui como objetivo fornecer novos subsídios para discussão acerca 
do tema da motivação entre os gestores do segundo grau (Tribunal de Justiça), 
revelando assim um alcance mais amplo para resultados e implementação de 
melhorias.

A metodologia é composta por estudo de caso de natureza exploratória 
descritiva, realizado no Fórum da Comarca da cidade de Santa Inês, MA, que 
seguiu as seguintes fases: pesquisa bibliográfica sobre o tema, construção do 
questionário estruturado com dez sentenças baseadas nos fatores higiênicos 
e a fatores motivacionais (Teoria dos Dois Fatores), sendo cinco opções para 
cada grupo de fatores. A amostra é composta por servidores públicos estáveis e 
comissionados que trabalham no respectivo fórum. Seguindo-se à aplicação, foi 
realizada tabulação e análise quantitativa dos resultados, que compreendeu o 
estabelecimento de correlação dos resultados com a literatura acerca da Teoria 
dos Dois Fatores e aspectos relativos às características relativas às relações de 
trabalho atualmente existentes naquela instituição.

Os resultados deste estudo apontam para dificuldades relacionadas aos 
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fatores higiênicos avaliados que precisam ser revistos pelos gestores como 
forma de reduzir as insatisfações detectadas. É feita proposição de diálogo para 
que sejam revistas as necessidades apontadas. Os resultados relativos aos 
fatores motivacionais obtiveram scores positivos, revelando neste âmbito não 
existirem dificuldades a serem sanadas.

2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BREVE CARACTERIZAÇÃO

2.1 Conceito

Para compreendermos de forma mais ampla as relações que se estabelecem 
entre a motivação e o trabalho, faz-se necessário delinear as características 
básicas e também peculiares do ambiente em que estas relações se desenvolvem: 
a Administração Pública. Iniciaremos pela tentativa de conceituá-la.

Pesquisando sobre o tema, pode-se encontrar uma variedade imensa de 
conceitos para descrevê-la. Neste trabalho, adotaremos o conceito utilizado por 
Vieira (2011, p. 04) e cols. quando eles afirmam que:

[…] a Administração Pública tanto pode significar pessoas e órgãos 
governamentais como a atividade administrativa em si mesma, além 
da ciência que estuda as particularidades envolvidas na administração 
no âmbito público, como a gestão de bens e interesses qualificados 
da comunidade, no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo as 
regras do direito e da moral, tendo em vista o bem comum.

Tal conceito se mostra suficientemente amplo na medida em engloba tanto os 
agentes públicos quanto todos os órgãos das esferas de poder, bem como as 
características ímpares que emergem deste âmbito.

2.2 Princípios

Uma característica que ajuda a definir melhor a forma de atuação do Estado 
na perspectiva da Administração Pública é que ele é regido pelos seguintes 
princípios inafastáveis, citados no Art. 37 da Constituição Federal Brasileira: 

•	 Legalidade – As ações da máquina pública e das pessoas que 
a compõem devem ser pautadas exclusivamente naquilo que é determinado 
pelas leis, não podendo se afastar ou ir contra ao que está determinado na 
Constituição e nas normas que se encontram abaixo dela. Uma expressão 
indesejada deste princípio decorre justamente da lentidão natural da máquina 
pública em se adaptar a novas demandas e necessidades da sociedade, por 
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depender de regramento legal prévio que impulsione estas mudanças.
•	 Moralidade – Ao servidor público é exigida conduta compatível com 

o seu cargo, não atentando somente aos aspectos legais, mas acima de tudo, 
pautando-se pela conduta correta e ética em todos os momentos.  “A moral 
refere-se a um conjunto de comportamentos que a sociedade convencionou 
serem desejáveis ou necessários para o adequado funcionamento e convívio 
sociais” (COELHO, 2009, p. 57).

•	 Impessoalidade – Dentre outras consequências, tal principio lembra 
que o serviço público e seus atos decorrentes não podem ser guiados para 
beneficiar alguém em razão de posição de poder ou qualquer outra motivação 
individual. 

•	 Publicidade – É a regra geral de qualquer ato administrativo. 
Ela permite a toda a população exercer controle sobre as ações do Estado, 
traduzindo-se em transparência. 

•	 Eficiência – Foi o último princípio a ser inserido neste rol na Constituição 
Federal por intermédio da Emenda Constitucional nº 19/1998. Estar relacionado 
à prestação de serviço público de qualidade, com o combate ao desperdício de 
materiais, tempo e recursos humanos.

2.3 Administração Pública Gerencial

Além dos princípios acima elencados, podemos citar também como 
característica da Administração Pública atual seu perfil gerencial. Como lembra 
Henrique (2016, p. 2), a este modelo pode ser dado o nome: 

de nova gestão pública, introduzida pela Reforma do Estado1 e 
trouxe mudanças significativas que refletem a situação atual. O que 
se convencionou chamar de “Administração Gerencial” ou “Gestão 
Pública” é a forma de administração atual que tem por objetivo 
resultados práticos e mensuráveis.

Ela vem para suprir as dificuldades verificadas no modelo anterior – Burocrático 
Weberiano2 -, como a rigidez, pouca eficiência e permanência de privilégios.

Secchi (2009) lembra que depois da II Guerra Mundial uma onda de 
confrontação intelectual contra o modelo burocrático foi travada. Em decorrência 
disso, Robert Merton (1949) apud Secchi (2009, p. 2) teceu fortes críticas às 
consequências negativas sobre as organizações, decorrentes do uso do modelo 

1 Espelhada no modelo adotado em outros países (em especial, Reino Unido e Estados Unidos), a reforma gerencial – que tem como marco 
oficial a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado, em 1995 - tem como seu expoente o ex‐ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, para 
quem a Reforma ou a Reconstrução do Estado era a grande tarefa política da década de 1990. (BAGATTOLLI, 2016). 
2 Paradoxalmente, a eficiência organizacional era o foco da atenção do modelo burocrático original.



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016292

burocrático. Dentre as chamadas disfunções burocráticas, ele citou: “o impacto 
da prescrição estrita de tarefas sobre a motivação dos empregados, resistência 
às mudanças, e o desvirtuamento de objetivos provocado pela obediência 
acrítica às normas”. Assim: 

A Reforma Gerencial vindo depois da burocracia ocasionou uma 
reestruturação na administração pública federal e uma teve por objetivo 
uma melhoria na informação do setor publico (antes inexistente) e 
o fortalecimento das carreiras do Estado. O ideal meritocrático do 
modelo weberiano foi aperfeiçoado e os objetivos antes definidos 
foram mantidos (ABRUCIO, 2007 apud HENRIQUE, 2016). 

Secchi (2009, p. 3) lembra que o Modelo Gerencial é um “modelo normativo 
pós-burocrático focado na estruturação e a gestão da administração pública 
baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade”.

Pereira (2000) apud Henrique (2016) acrescenta que foram introduzidas 
ideias novas e assim definidos novos paradigmas como a do “cidadão – 
cliente”. O Estado, administrador dos recursos do cidadão, deveria apresentar 
resultados satisfatórios da utilização de tais recursos uma vez que o cidadão 
seria considerado o cliente e cobraria a eficiência na aplicação de seus recursos. 

A seguir, abordaremos algumas das especificidades da Administração Pública 
relacionadas à Gestão de Pessoas.

2.4 Gestão de Pessoas3 e Administração Pública 

Continuando a caracterização da administração no setor público, vemos que 
existem repercussões também sobre a Gestão de Pessoas. 

Chiavenato (2005, p. 10) menciona que a expressão “Gestão de Pessoas” 
pode estar relacionada a diversos conceitos diferentes, dependendo do autor. 
No entanto, citamos abaixo um dos mencionados por ele em razão de sua 
amplitude e versatilidade, que pode ser empregado tanto a instituições privadas, 
quanto públicas: “Gestão de Pessoas é a função que permite a colaboração 
eficaz de pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos, talentos ou 
qualquer denominação utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e 
individuais”.

Esta prática pressupõe que para avaliar, entender e administrar os recursos 
humanos das organizações é vital o aprofundamento nas teorias e práticas de 
comportamento organizacional tais como, motivação, liderança, democratização 
organizacional e comportamento dos grupos de trabalho (ROBBINS, 2002).

3 Em decorrência das controvérsias teóricas existentes entre os conceitos de “Administração Pública” e “Gestão Pública”, optamos por fazer 
referência aos termos de forma indistinta, considerando-os sinônimos.
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A Gestão de Pessoas (que tradicionalmente está associada ao órgão de 
Recursos Humanos – RH) dispõe de técnicas e instrumentos próprios para 
chegar aos seus objetivos, dependendo da atividade em relevo: seleção, 
treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho e análise de cargos 
são as principais. Logo, Vieira e Cols. (2011, p. 8) ressaltam:

o R.H deve ser, tanto na esfera privada quanto na pública, o mentor da 
ação, o elaborador de políticas, o orientador, o prestador de serviços 
específicos que facilitam a tarefa de cada gerente, supervisor ou chefe. 
Mas, infelizmente, ao órgão de recursos humanos nas instituições 
públicas tem cabido mais a simples tarefa de admitir, registrar legalmente, 
remunerar, controlar e, quando necessário, punir os servidores. Ou seja, 
o conceito de órgão mentor ainda está muito distante da realidade da 
Administração Pública. Entretanto, é vital que essa visão comece a 
ser revista pelos dirigentes dessas organizações, pois com a evolução 
das técnicas e práticas de administração e o grande aperfeiçoamento 
das teorias sobre comportamento organizacional, a ação da área de 
Recursos Humanos deve ser cada vez mais orientada para a atração, 
fixação, motivação, treinamento, desenvolvimento e encaminhamento 
de pessoas. Vale ressaltar que, tanto nas instituições públicas quanto 
nas demais organizações, as pessoas precisam ser vistas como um 
recurso estratégico capaz de produzir um diferencial em busca da 
efetividade organizacional e não apenas como um recurso operacional 
que precisa se tornar mais eficiente.

Os autores prosseguem afirmando que, no entanto, existem certas 
especificidades da Administração Pública que merecem ser melhor 
compreendidas/estudadas para que novas práticas possam ser incorporadas à 
Gestão de Pessoas, tornando-a mais dinâmica e eficiente no setor público. 

Neste sentido, observamos que Bergue (2010, p. 23) concorda com 
esta necessidade ao descrever algumas especificidades que precisam ser 
consideradas: 

Os condicionantes normativos das relações entre Administração 
Pública e agente público, a natureza do produto do setor público 
(bens e serviços públicos), a dinâmica das atividades internas ao 
ambiente de trabalho, as relações pessoais etc. Ainda como fatores 
de diferenciação, podemos sinalizar a questão da propriedade e a 
decorrente facilidade de obtenção de vantagens sem que se imponham 
efetivas e intransponíveis barreiras; além da menor intensidade, ou 
quase ausência, de mecanismos de coerção baseados na possibilidade 
de afastamento do indivíduo de seu cargo. Essas especificidades 
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diferenciam as organizações públicas das privadas e têm forte impacto 
no comportamento humano. [Assim], [...] Aos administradores públicos, 
cabe a capacidade de compreensão dos mecanismos motivacionais 
e de comportamento dos indivíduos no ambiente organizacional e 
das influências das relações e necessidades pessoais na dinâmica 
de trabalho considerando as estruturas funcionais com fortes traços 
burocráticos e patrimonialistas da Administração Pública (Grifo e 
acréscimo nosso).

Logo, podemos perceber que levar em consideração tais especificidades 
se mostra essencial para uma avaliação/intervenção que seja a mais eficiente 
possível. Feitas estas considerações, passaremos ao estudo específico da 
motivação.

3 MOTIVAÇÃO – ASPECTOS TEÓRICOS

Segundo Maximiano, (2004, p. 14), “A palavra motivação deriva do latim 
(movere), que significa mover. O seu sentido original fundamenta-se no processo 
pelo qual o comportamento é incentivado, estimulado ou energizado por algum 
motivo ou razão”.

Estudar a motivação implica se deparar com conceitos diversos, muitas vezes 
pouco claros, demasiado amplos e até mesmo antagônicos entre si. Logo, 
separamos três dos mais mencionados na literatura sobre o assunto. 

No primeiro deles temos que a palavra motivação indica o processo pelo 
qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou 
provoca algum tipo e ação ou comportamento humano (Maximiano, 2004). Já 
para Robbins (2002), a motivação é a vontade de exercer um nível elevado e 
permanente de esforço em favor das metas da organização, pensando que a 
condição de que o esforço seja capaz de satisfazer as necessidades individuais. 
Martinez e Paraguay (2003), por outro lado, conceituam motivação como o 
processo de estimular um indivíduo para empreender uma ação que conduza à 
satisfação de uma necessidade ou à realização de uma meta desejada. 

Além dos aspectos conceituais sobre a motivação, outras características 
também podem ser citadas. Chiavenato (2004) menciona que a motivação está 
relacionada a três aspectos básicos: 1 - a direção do comportamento (objetivo); 
2 - a força e a intensidade do comportamento (esforço); 03 - a duração e 
persistência do comportamento (necessidade). Tais elementos também são 
citados por outros autores, como Silva (2004) e Tamayo; Tatiane (2003).

Dada a existência de muitas teorias motivacionais e como forma de dar uma 
visão mais sistemática sobre esta diversidade, mencionamos a classificação 
proposta por Tribett e Rush (1984), citados por Pérez-Ramos (1990), quando 



295ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

eles afirmam que as teorias motivacionais podem ser reunidas em dois grandes 
grupos: as Teorias do Conteúdo e as Teorias do Processo. Vejamos: 

As “teorias do conteúdo’’,

[...] partem da determinação das necessidades humanas para 
explicar o fenômeno motivacional, identificando consequentemente o 
comportamento dirigido à satisfação das mesmas, mas sem entrar em 
cogitação sobre as operações psicológicas, tanto conscientes como 
inconscientes, que o processo envolve. Estas teorias se caracterizam 
pela ênfase que atribuem à identificação dos diferentes tipos de 
necessidades e aos métodos utilizados na sua satisfação, partindo do 
suposto de que um empregado satisfeito é um empregado produtivo, 
e também pela natureza intrínseca de certos motivos: a recompensa 
virá da satisfação que proporciona o trabalho em si mesmo (PÉREZ-
RAMOS, 1990, p. 04).

Já as “teorias do processo”,

[...] focalizam sua atenção nas sucessivas etapas do fenômeno 
motivacional, nas percepções e perspectivas do indivíduo no 
estabelecimento de metas e objetivos pessoais e, principalmente, 
nos mecanismos conscientes da tomada de decisões. Isso explica o 
fato de que estas teorias sejam conceituadas como cientificamente 
mais definidas do que as de “conteúdo”. Por outro lado, e talvez pela 
mesma razão, apesar de terem maior aceitação no mundo acadêmico, 
sua repercussão no ambiente do trabalho é ainda limitada (PÉREZ-
RAMOS, 1990, pg. 05).

Maximiano (2007, p. 178) também utiliza esta classificação e expõe de forma 
didática a seguinte tabela, exemplificando as principais representantes das duas 
vertentes: 

TEORIAS DO CONTÉÚDO TEORIAS DO PROCESSO

Procuram explicar quais fatores motivam as 
pessoas.

Procuram explicar como funciona a motivação - qual a 
sua dinâmica.
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•	 Teorias Clássicas – Propostas pelos filósofos 
gregos. Propostas nas discussões sobre o conceito 

de felicidade. As mais sofisticadas teorias 
motivacionais continuam a se inspirar nestas 

antigas ideias que reconhecem três tipos principais 
de motivos: motivação do ganho material, do 

reconhecimento social e motivação do interior da 
realização pessoal.

•	 Modelo do Comportamento – O comportamento 
é sempre motivado por uma causa interna 

(motivos internos) ou do ambiente (motivos 
externos). Motivação é sinônimo de causa e feito no 

comportamento das pessoas. Pelo modelo, todo o 
comportamento é motivado, havendo sempre um 

estímulo que o antecede. 

•	 Teoria das Necessidades – Abraham 
Maslow – Postula que as pessoas são motivadas 

essencialmente por necessidades humanas, 
havendo uma hierarquia entre elas.

•	 Teoria da Expectativa (Victor Vroom) – As pessoas 
se esforçam para alcançar resultados ou recompensas, 
que para elas são importantes, ao mesmo tempos que 

evitam os resultados indesejáveis. Assim, o esforço 
depende da importância do resultado que se deseja 

alcançar.

•	 Frustração – Uma necessidade insatisfeita, 
cada vez mais intensa, produz crescente 

sentimento de frustração e ansiedade. Como 
consequência desta frustração, a pessoa pode 

adotar uma das seguintes posturas: Compensação, 
Resignação, Agressão ou Substituição/

Deslocamento.

•	 Behaviorismo (Skinner) – Não focaliza 
especificamente o ramo da motivação humana, mas 

suas proposições e hipóteses oferecem elementos 
para a compreensão de mecanismos que ativam 
o comportamento. Há destaque para o chamado 

“comportamento operante” e conceitos como “reforço 
positivo” e “punição”. 

•	 Teoria dos Dois Fatores (Frederick Herzberg) - As 
características do ambiente do trabalho e o próprio 

trabalho interagem no e possuem efeitos sobre a 
motivação. 

•	 Teoria da Equidade (J. Stacey Adams) – O 
pressuposto básico desta teoria diz que as 

recompensas devem ser proporcionais e iguais para 
todos. Se duas pessoas realizam o mesmo esforço, a 

recompensa de uma deve ser igual a da outra. 

Além das “teorias do conteúdo” citadas acima, Pérez-Ramos (1990) ainda 
inclui neste rol: as Teorias X e Y (McGregor), Teoria sobre Poder, Afiliação e 
Realização (McClelland), Teoria E. R. G. (Alderfer) e Teoria Z (ouchi), dentre 
outras.

Sob o enfoque de “processo” motivacional, o mesmo autor cita ainda: Teoria 
da Comparação Social (Festinger), Teoria do Estabelecimento de Metas (Locke), 
Teoria de Desempenho-Satisfação (Porter e Lawer), Teoria de Atribuição Causal 
(Kelly), da Avaliação Cognitiva (Heider) e da Auto-percepção (Bem).

4 TEORIA DOS DOIS FATORES 

O psicólogo americano Frederick Herzberg no ano de 1959 estava 
interessado em estudar quais fatores estavam envolvidos na motivação no 
trabalho e descobriu que o ambiente de trabalho e os aspectos relacionados ao 
desempenho da tarefa em si interagem para produzir este estado (Maximiano, 
2007). 

A partir daí, foram cunhados os termos “fatores higiênicos” e os “fatores 
motivacionais”, que correspondem respectivamente aos conceitos acima 
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mencionados. Em paralelo, Herzberg demarca uma diferença básica entre os 
conceitos de motivação e satisfação, que perpassa toda sua teoria e implica 
desdobramentos interessantes para os campos da pesquisa e da prática. 
Percebe-se que a teoria de Herzberg deixa de fora aspectos externos ao ambiente 
laboral que podem influenciar, portanto, as condições gerais de motivação. Dito 
de outra formar, percebermos que o conceito de motivação é analisado somente 
no que diz respeito ao ambiente do trabalho.

Maximiano (2007, p. 190) menciona que, para Herzberg, satisfação e 
insatisfação não são polos opostos do mesmo continuum, mas duas dimensões 
diferentes. O autor cita Herzberg, quando este afirma que “o oposto de satisfação 
não é a insatisfação, mas a não-satisfação; o oposto de insatisfação não é a 
satisfação, mas a não-insatisfação” (p. 190). Porém, ao longo do tempo esta ideia 
foi sendo simplificada e se tem hoje que “fatores higiênicos estão associados à 
satisfação e fatores motivacionais à motivação”.

4.1 Fatores Higiênicos ou Extrínsecos

Banov (2009) menciona que o termo higiênico é proveniente da medicina 
e remete à ideia de profilaxia/prevenção. Assim, os fatores higiênicos não 
possuem como objetivo combater estados de desmotivação, mas prevenir que 
os mesmos ocorram (ocasionando satisfação). “Tais fatores são necessários, 
mas não suficientes para produzir motivação e produtividade no ambiente 
organizacional” (AGUIAR, 2000, p. 301). 

Como consequência, mesmo que o contexto organizacional seja caracterizado 
com “ótimo” (envolvendo salários, segurança, benefícios, etc.), este não leva 
necessariamente a atitudes positivas em relação ao trabalho. Outra característica 
importante destes fatores é que “são elementos externos que estão sob o 
controle da empresa e do ambiente do trabalho” (p. 73). Onde os mesmos:  

criam um clima psicológico e material saudável e influenciam a 
satisfação com as condições dentro das quais o trabalho é realizado. 
Quanto melhores, por exemplo, as relações entre colegas e o 
tratamento recebido do supervisor, melhor será o clima - mais higiênico 
o ambiente. Quanto mais contente a pessoa estiver com o seu salário, 
menor será a disposição para reclamar desse aspecto de sua relação 
com o ambiente da empresa. [...]. [Logo], o ambiente de trabalho 
produz satisfação ou insatisfação com o próprio ambiente, mas não 
motivação para o trabalho. (MAXIMIANO, 2007, p. 189) (Acréscimo 
nosso). 
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No entanto, Aguiar (2000) pondera que “quando ocorre a deterioração de 
qualquer dos fatores higiênicos abaixo do nível aceitável, pelo membro da 
organização, surgirá insatisfação no trabalho, levando à formação de atitudes 
negativas” (p. 301). De maneira oposta, a manutenção dos mesmos elementos 
com valência positiva aos olhos dos colaboradores, serviria para remover os 
empecilhos à formação das atitudes valorizadas dentro da instituição.

PIMENTA & GARBIN (2013) e MAXIMIANO (2007) apresentam exemplos de 
fatores higiênicos muito similares, podendo os mesmos serem assim resumidos: 

Percepção acerca das condições de trabalho;
Pagamento;
Condições físicas e segurança no trabalho;
Relações interpessoais no trabalho;
Estilo de supervisão do chefe, da administração e das políticas da instituição.

4.2 Fatores Motivacionais ou Intrínsecos

Para Herzberg, as condições ambientais, no entanto, não são suficientes para 
induzir sozinhas – o estado de motivação para o trabalho. Para que a motivação 
esteja presente, é necessário que a pessoa esteja sintonizada com seu trabalho, 
que enxergue nele a possibilidade de exercitar suas habilidades e desenvolver 
suas aptidões (MAXIMIANO, 2007). Estes fatores estão relacionados, ainda, “à 
percepção de crescimento profissional, ao progresso, à responsabilidade e ao 
trabalho em si” (BANOV, 2009, p. 74).

Segundo Aguiar (2000), os fatores que realmente levam à formação de 
atitudes positivas no trabalho, ou seja, os fatores que motivam os indivíduos, são 
aqueles que possibilitam a satisfação de sua necessidade de auto-realização no 
trabalho. Dito de outra forma, “apenas o trabalho em si e seu conteúdo produzem 
motivação para o trabalho” (MAXIMIANO, 2007, p. 189).

Retomando Pimenta; Garbin (2013) e Maximiano (2007), podemos citar como 
exemplos de fatores motivacionais: 

A percepção do trabalho em si (natureza das tarefas e sua sintonia os 
interesses e qualificações da pessoa);

Exercício da responsabilidade;
Sentido de realização de algo importante;
Possibilidade de reconhecimento pelo trabalho realizado
Possibilidade de crescimento profissional;
Orgulho e sentimento de prestigio decorrentes da profissão.
Assim, de forma resumida, Aguiar (2000, p. 301) destaca: 
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[…] os fatores motivacionais são aqueles que estão diretamente 
relacionados com a tarefa ou trabalho realizado e influenciam 
diretamente na produtividade dos membros da organização. Os fatores 
higiênicos são aqueles que levam à satisfação no ambiente de trabalho 
e estão relacionados com as condições nas quais o mesmo é realizado.

A Teoria dos Dois Fatores se mostra muito importante até hoje porque 
apresenta como uma de suas principais vantagens delimitar dois grupos claros 
de elementos que atuam de forma dinâmica no ambiente do trabalho, e que 
influenciam decisivamente no desenvolvimento da motivação. Ela amplia e 
detalha o olhar do gestor sobre o ambiente no qual o empregado se encontra 
inserido, levando em consideração condições objetivas relacionadas ao lócus 
laboral e também à percepção particular dos colaboradores acerca do significado 
que eles atribuem ao seu próprio trabalho. Em decorrência, Herzberg propõe 
estratégias que podem ser utilizadas para as duas perspectivas, auxiliando 
decisivamente na melhora geral da motivação no contexto organizacional, 
quando necessário.

Como afirmou o próprio Herzberg, “os fatores higiênicos dizem respeito a 
como as pessoas são tratadas pela organização e os fatores motivacionais 
estão ligados ao uso que a organização faz da energia motivacional de cada 
um” (VIEIRA et al, 2011, p12).

Assim, Banov (2009, p. 74) menciona que para esta teoria, “(...) todo gerente 
deve controlar os fatores higiênicos para evitar a insatisfação e estimular os 
fatores motivacionais por meio de enriquecimento do cargo e das tarefas, criando 
constantes desafios para os colaboradores”. Para a autora, estes são os pilares 
básicos para um bom programa de qualidade de vida (utilizando os fatores 
higiênicos que, quando controlados, evitam a insatisfação). Por outro lado, o 
enriquecimento citado e a criação de desafios ajudariam a garantir, inicialmente 
e de fato, um programa motivacional.

Maximiano (2007) concorda com Banov (2009, p. 191) ao delinear detalhes 
acerca das contribuições da teoria e, em especial, do enriquecimento do 
cargo4 (job enrichment). O autor diz que o mesmo “consiste em incrementar 
fatores motivacionais de um cargo ou grupo de cargos cujos ocupantes tenham 
responsabilidade pela mesma tarefa”.

Ferreira (2006, p. 08), além de destacar contribuições como o enriquecimento 
de cargos, menciona também que a Teoria dos Dois fatores traz “uma abordagem 
diferenciada sobre papel da remuneração sobre a motivação para trabalho”. Isto 
é, ela (por ser considerada um fator higiênico) não possuiria relação direta com 
a motivação em si do servidor. Ela ajudaria, sim, a reduzir a insatisfação no 
ambiente de trabalho. 
4 Método pelo qual as tarefas devem ser ampliadas (por meio da delegação ou aquisição de novas habilidades), aumentando a variedade das 
mesmas, de modo que a monotonia inerente aos cargos muito limitados seja reduzida. Outra maneira de enriquecer o cargo seria aumentar 
os poderes de decisão do trabalhador (Maximiano, 2007).
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS

O trabalho em questão foi realizado no fórum “Desembargador João Miranda 
Sobrinho” da comarca da cidade de Santa Inês/MA que foi fundado em 1968. Por 
ser comarca intermediária5, atualmente possui 03 Varas e 01 Juizado Especial 
Civil e Criminal. 

A metodologia é composta por estudo de caso de natureza exploratória 
descritiva que seguiu as seguintes fases: pesquisa bibliográfica sobre o tema, 
construção do questionário estruturado com dez sentenças baseadas nos 
fatores higiênicos e a fatores motivacionais (Teoria dos Dois Fatores) com cinco 
opções que avaliam cada uma delas, segundo escolha da população amostral 
(esta composta por servidores públicos estáveis e comissionados) Seguindo-se 
à aplicação, foi realizada tabulação e análise quantitativa dos resultados. Esta 
compreendeu o estabelecimento de correlação dos resultados com a literatura 
sobre o assunto e aspectos relativos às características das relações de trabalho 
atualmente existentes naquela instituição.

A pesquisa seguiu os padrões éticos relacionados às pesquisas realizadas 
com seres humanos no que tange à autorização prévia via preenchimento do 
termo de consentimento e ao sigilo das informações pessoais. Anteriormente 
à aplicação do questionário, foi solicitada autorização do juiz diretor do fórum 
mediante assinatura de instrumento, assim como também de cada um dos juízes 
responsáveis pelas suas respectivas unidades jurisdicionais.

5.1 Caracterização da Amostra

A amostra compreende um total de 18 servidores escolhidos de forma 
aleatória de uma população de 54 servidores (excluídos os magistrados), que é 
composta por servidores estáveis e não estáveis (ocupam cargos de confiança-
comissionados) do fórum Desembargador “João Miranda Sobrinho” da cidade 
de Santa Inês/MA.

5.2 O Instrumento de Pesquisa

O questionário foi construído pelo autor da pesquisa e é composto por 10 
sentenças6 (05 relacionadas aos fatores higiênicos e 05 relacionadas aos fatores 
motivacionais, segundo a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg). Os fatores 
higiênicos estão relacionados aos aspectos citados por Pimenta e Garbin (2013) 
e Maximiano (2007):

5 Pelo Código de Divisão e Organização Judiciária (instituído pela Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991), as comarcas do 
estado do Maranhão estão divididas em: Inicial, Intermediária e Final.
6 Vide anexo – página 25
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Percepção acerca das condições de trabalho;
Pagamento (salário);
Condições físicas e segurança no trabalho;
Relações interpessoais no trabalho;
Estilo de supervisão do chefe, da administração e das políticas da instituição.
Os mesmos autores citam as variáveis que serviram para construção das 

sentenças relacionadas aos fatores motivacionais presentes no questionário:
Exercício da responsabilidade;
Sentido de realização de algo importante;
Possibilidade de reconhecimento pelo trabalho realizado;
Possibilidade de crescimento profissional;
Orgulho e sentimento de prestigio decorrentes da profissão.
A cada uma das perguntas, o entrevistado deveria optar por uma das quatro 

opções (“Discordo”, “Discordo Parcialmente”, “Não Concordo nem Discordo”, 
“Concordo Parcialmente” e “Concordo Plenamente”).

5.3 Resultados

O questionário foi aplicado no dia 12 de maio do corrente ano e o perfil da 
amostra é descrito abaixo, a partir das seguintes variáveis: sexo, idade, estado 
civil, escolaridade e tipo de vínculo de trabalho, como descrito nas tabelas abaixo:

SEXO M F
6 12

ESCOLARIDADE
Nível Médio Técnico 1
Superior Completo 15

Superior Completo com pós-graduação 2

ESTADO CIVIL
Solteiro 01
Casado 11

União estável 06

FAIXA ETÁRIA 26-31 32-37 38-43 44-51

PESSOAS 07 07 03 01
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VINCULAÇÃO PROFISSIONAL
Concursado 12

Concursado/comissionado 04
Comissionado 02

6 RESULTADOS DA PESQUISA

6.1 Caracterização do local

O Fórum “João Miranda Sobrinho” da comarca da cidade de Santa Inês/MA 
foi fundado no ano de 1968. Seu atual prédio foi inaugurado em outubro de 
2011. Esta comarca é de entrância intermediária, acomoda três varas e possui 
55 servidores (entre servidores efetivos e comissionados). 

A 1ª Vara possui competência nas áreas civil e criminal e atua de forma 
exclusiva nas ações da Fazenda Pública. A 2ª vara, por sua vez, possui 
competência exclusiva relacionada aos registros públicos. Ela trabalha com a 1ª 
Vara de forma simultânea nas áreas cível e criminal.  A 3ª Vara desta comarca 
assume com as anteriores as ações da área criminal e tem sob sua competência 
exclusiva, os temas relacionados à família e infância e juventude. A 4ª Vara 
foi criada pelo art. 9º da Lei Complementar nº. 140, do Diário Oficial do Poder 
Executivo em 03 de novembro de 2011, mas ainda não foi instalada na comarca.

Em prédio anexo ao fórum fica localizado o Juízado Especial Cível e Criminal 
(JECC) desta cidade.

6.2 Fatores higiênicos

No que tange à avaliação das sentenças relacionadas aos fatores higiênicos, 
verificou-se o seguinte resultado para cada asserção: 

Sentença 01 - “Percebo que as políticas da instituição sobre a valorização 
profissional (existência de plano de cargos compatível, canais de comunicação 
para escutar as necessidades do servidor, plano de capacitações regulares, por 
exemplo), mostram-se satisfatórias”.

Quatro pessoas afirmaram que discordavam da mesma; cinco pessoas 
marcaram que discordaram parcialmente da sentença; uma pessoa se mostra 
indiferente à sentença (não concorda nem, discorda); oito pessoas concordaram 
parcialmente, enquanto que nenhum dos voluntários optou por concordar 
totalmente com a sentença.

Representando graficamente os resultados, temos: 
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Gráfico 01

Verifica-se que 50% de servidores da amostra discordam total ou parcialmente 
com a política de valorização profissional, demonstrando um índice alto de 
insatisfação e que se mostra provável a relação entre os resultados e o contexto 
descrito acima.

Importante mencionar que existem reivindicações do movimento sindical 
(SINDJUS-MA) para que seja elaborado novo Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS)7, alegando-se, dentre outras coisas, que o atual está defasado, 
que apresenta distorções entre carreiras que realizam as mesmas atividades e 
que há necessidade de revisão de outros benefícios e gratificações atualmente 
concedidos, mas que não atendem à realidade e necessidades dos servidores 
(caso da gratificação por atividade judiciária – GAJ). Registre-se que a 
implementação do novo plano se encontra parada.

Banov (2009, p. 79) menciona que para a teoria de Herzberg, “todo gerente 
deve controlar os fatores higiênicos para evitar a insatisfação”. Dessa forma, os 
resultados merecem atenção por parte dos gestores porque descontentamentos 
desta natureza podem levar a um movimento de greve na instituição, como a 
ocorrida no ano de 2015.

Especificamente sobre a reposição inflacionária dos anos de 2014 e 2015 (que 
é o tema em destaque nas discussões entre sindicato e tribunal de justiça), a 
melhor e mais adequada saída seria pagamento aos servidores, com prioridade 
para o ano de 2014 (6.3%). No entanto, como informa a reportagem divulgada no 
site do TJMA8, em 25 de maio de 2016, não há recursos disponíveis para tal fim.

Outra ação importante seria a instituição da data-base da categoria que 
consta na proposta de novo PCCS9, que certamente evitaria desgastes futuros 
sobre reposição inflacionária a cada ano. 
7 Conforme reportagem divulgada no site do SINDJUSMA, em 15/05/2015. Disponível em: <http://www.sindjusma.org/subpage.
php?id=2691_tjma-apresenta-propostas-para-o-novo-plano-de-cargos-carreiras-e-vencimentos-pccv-dos-servidores.html>
8 http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/publicacao/412775. Acesso em 29/05/2016
9 Como verificado no site do sindicato: http://www.sindjusma.org/subpage.php?id=3270_sindjus-ma-requer-do-tj-prioridade-para-data-
base-e-cargos-comissionados-para-servidores-efetivos.html. Acessado em: 29/05/2016

DISCORDO

27,78%

22,22%

5,56%

44,44%

DISCORDO PARCIALMENTE

CONCORDO PARCIALMENTE

NÃO CONCORDO,
NEM DISCORDO



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016304

Outro aspecto de suma importância relacionado ao contexto no qual o 
resultado deste tópico se mostra, diz respeito a uma disputa judicial sobre 21,7% 
devido aos cargos de nível médio, entre o governo do estado e o SINDJUS/MA, 
conforme detalha reportagem do dia 14/02/201410. Apesar da ação ter transitado 
em julgado no STF (não cabendo mais recursos) em favor do sindicato, conforme 
se pode verificar em reportagem no site do sindicato11, o atual governador Flávio 
Dino tenta reverter a situação.

A eventual perda desse índice (21,7%) nos salários dos servidores de nível 
médio, somando às dificuldades de implantação das perdas inflacionárias já 
mencionadas, delineiam elementos fortes que ajudam a entender o clima de 
insatisfação refletido no resultado deste tópico. E como se pode verificar, não há 
indicativos de resolução imediata dos problemas descritos.

Sentença 02 – “As condições físicas do local de trabalho (estrutura do prédio, 
acessibilidade e iluminação, por exemplo) são adequadas para o desempenho 
satisfatório e regular do serviço”. 

Da amostra, constatou-se que uma pessoa afirmou que discordava da mesma; 
duas pessoas disseram que discordavam parcialmente; o mesmo número 
também informou ser indiferente à sentença; sete voluntários concordaram 
parcialmente com o enunciado, enquanto seis pessoas mencionaram concordar 
totalmente com a sentença. 

Gráfico 02
Assim, verifica-se uma predominância de resultados que aponta para a 

satisfação no que tange a este fator higiênico.

Verifica-se também que a maioria dos entrevistados se mostra satisfeito com 
a estrutura disponível. Importante mencionar que o prédio onde se encontra 

10 http://www.sindjusma.org/subpage.php?id=2052_a-o-dos-21-7-do-sindjus-ma-transita-em-julgado-no-stf. Acessado em: 
29/05/2016
11 http://www.sindjusma.org/subpage.php?id=2841_flavio-dino-recorre-contra-decis-o-de-arquivamento-da-adpf-317-no-stf.html. 
Acessado em: 29/05/2016.
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o fórum de justiça atualmente é próprio e foi inaugurado em 21/10/2011. Por 
possuir instalações mais recentes, este fato contribuiu para a avaliação positiva. 

Sentença 03 – “As relações com colegas de trabalho se mostram satisfatórias, 
não interferindo negativamente no desempenho de minhas atividades laborais”. 

Nenhuma das pessoas que participaram da pesquisa mencionou discordar 
da sentença; de igual forma, nenhum dos participantes optou por discordar 
parcialmente ou se mostrar indiferente a mesma (não concordar ou discordar). 
Cinco delas concordaram parcialmente com a frase, enquanto treze mencionaram 
concordar totalmente com a sentença. Pelo gráfico, temos:

Gráfico 03

As relações interpessoais são essenciais para a manutenção da satisfação 
no trabalho (REZENDE et. al., 2010). Neste sentido, os resultados apontam a 
existência de um ambiente harmônico, de forma geral.

Sentença 04 – “Acredito que o estilo de supervisão praticado pelo chefe 
imediato favorece o exercício satisfatório da execução das tarefas de seus 
comandados”. 

Verificou-se que nenhum dos participantes optou por escolher como resposta 
a esta sentença, as seguintes alternativas: “Discordo”, “Discordo Parcialmente” e 
“Não Concordo nem Discordo”.  Quatro das pessoas pesquisadas concordaram 
parcialmente com a afirmação, enquanto catorze mencionaram concordar 
totalmente com a sentença.

Os resultados para esta asserção podem ser representados graficamente da 
seguinte forma:
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28%
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Gráfico 04

As relações baseadas na hierarquia são reconhecidamente a origem de 
problemas no ambiente do trabalho. Como menciona Chiavenato (2004, p. 433), 
“o autoritarismo do chefe, a desconfiança, a pressão das exigências e cobranças 
e o cumprimento de horários de trabalho provocam estresse”. Além disso, o 
assédio moral também se mostra fenômeno preocupante. Neste sentido, estas 
relações têm o potencial de interferir positiva ou negativamente na satisfação 
dos servidores.

Sentença 05 - “Acredito que o valor recebido pelo meu trabalho (salário) é 
compatível com minhas atribuições”.

Para este tópico, foi verificado que: quatro pessoas afirmaram que discordavam; 
igual número disse que discordava parcialmente da sentença; uma delas se 
mostrou indiferente; seis delas concordaram parcialmente, ao passo que três 
mencionaram concordar totalmente com a asserção.

Gráfico 05
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Os dados mostram que metade das pessoas entrevistadas informou que 
concorda parcial ou plenamente com a assertiva – ou seja, não consideram 
que o salário que recebem esteja abaixo do merecido pelas atribuições que 
possuem. Por outro lado, quase metade (44%) não se mostra satisfeito com os 
salários atuais.

Sobre o tema, importante mencionar o contexto no qual os resultados foram 
obtidos: a crise financeira pela qual passa o Brasil atualmente se reflete na 
arrecadação do governo federal e dos estados. A título de exemplo, segundo 
o IBGE, o desemprego está em 10,9% no primeiro trimestre deste ano. Essa 
taxa é a maior desde o início histórica da Pnad Contínua12, em 2012. São quase 
11.000.000 de desempregados13. Com a queda das taxas de emprego, economia 
desaquecida e a diminuição da arrecadação através de impostos, os gastos 
com salários de servidores públicos em todas as esferas de poder sofreram 
impacto significativo. Assim, as perdas inflacionárias não pagas (2014 e 2015) 
no judiciário maranhense até o momento refletem este contexto. 

Segundo pesquisa realizada ao site do SINDJUSMA14, os servidores da 
instituição vivem, de forma geral, momento de insatisfação com as referidas 
perdas não repostas (acumulando aproximadamente 17%). Apesar disto, 
verifica-se um razoável equilíbrio entre as respostas escolhidas. 

Outro aspecto relevante sobre o tema salário diz respeito ao fato de que o 
mesmo não é negociado pela chefia imediata a qual o servidor está diretamente 
subordinado. O órgão sindical trata diretamente com representantes definidos 
pela presidência do tribunal. Esse distanciamento acredita-se, ajuda a diminuir 
eventuais tensões relacionadas a este assunto no locus de trabalho porque 
ninguém neste âmbito possui poder de decisão sobre o assunto.

 
6.3 Fatores Motivacionais

Já sobre o posicionamento de cada participante no que tange às frases 
relacionadas aos fatores motivacionais, segundo Herzberg, verificou-se que: 

Sentença 01 – “Considero que o nível de responsabilidade relativo ao meu 
trabalho é compatível com minhas capacidades”.

Neste tópico, constatou-se que ninguém afirmou que discordava ou discordava 
parcialmente da mesma; uma pessoa disse ser indiferente à sentença; seis 

12 PNAD CONTÍNUA - Destina-se a produzir informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho associada a 
características demográficas e de educação, e, também, para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País, agregando a produção 
de resultados anuais sobre temas permanentes da pesquisa (como trabalho infantil e outras formas de trabalho, migração, fecundidade etc.) 
e outros aspectos relevantes selecionados de acordo com as necessidades de informação. Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/. Acessado em: 27.05.2016..
13 Reportagem acessada em: 27.05.2016 no site: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/desemprego-fica-em-109-no-1-
trimestre-de-2016.html.
14 Em 01/05/2016, no site: http://www.sindjusma.org/siscon/print.php?2016/05/01/servidores-do-judici-rio-reivindicam-seus-pleitos-
no-dia-do-trabalho.phtml 
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voluntários concordaram parcialmente com o enunciado, enquanto onze pessoas 
mencionaram concordar totalmente com a sentença. Graficamente, temos:

Gráfico 06

Maximiano (2007) menciona que o exercício de responsabilidade é um 
fator essencial para o desenvolvimento motivacional na teoria de Herzberg. 
As responsabilidades do cargo não podem exigir mais do que a pessoa pode 
oferecer com suas competências. Por outro lado, a tarefa também não pode 
ser considerada desinteressante ao ponto de baixar seu nível de interesse pela 
mesma.

Os resultados obtidos revelam, com clara predominância, que os participantes 
percebem que as responsabilidades relativas às tarefas desempenhadas são 
compatíveis com suas competências.

Sentença 2 – “Acredito que realizo um trabalho importante”.
Neste tópico, constatou-se que ninguém afirmou que discordava da sentença; 

de igual forma, nenhuma pessoa mencionou que discordava parcialmente da 
frase; resultado similar foi verificado no tópico “não concordo nem discordo”. 
Um (01) voluntário informou concordar parcialmente com a sentença, enquanto 
dezessete pessoas mencionaram concordar totalmente com a asserção. 

Gráfico 07
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A percepção que o servidor possui de que realiza uma atividade importante se 
mostra muito elevada, segundo os resultados. A contribuição para o processo de 
pacificação social, que é o objetivo principal do judiciário, tem relação direta com 
os resultados obtidos para a sentença 5, descrita a frente.

Tal resultado, para a Teoria dos Dois Fatores, ajuda a motivar o servidor e 
também a mantê-lo engajado em suas atividades.

Sentença 3 – “Sou reconhecido por colegas e chefe pelo trabalho realizado”.
Nenhum dos participantes informou que discordava da sentença; mesmo 

resultado obtido para discordar parcialmente da sentença; duas pessoas 
mencionaram não concordar ou discordar da frase; oito pessoas informaram 
concordar parcialmente; o mesmo número (oito) que informou concordar 
plenamente com a afirmação. 

 Gráfico 08

Assim, os resultados para esta sentença demarcam mais um resultado robusto 
que indica tendência ao estado de motivação para o trabalho neste grupo, de 
forma geral.

Sentença 04 – “Percebo que existe possibilidade de crescimento profissional 
dentro da unidade em que trabalho”.

Neste tópico, constatou-se que dez pessoas afirmaram que discordavam da 
mesma; ninguém informou que discordava parcialmente; duas pessoas disseram 
que não concordavam nem discordavam da mesma; quatro pessoas marcaram 
que concordavam parcialmente sobre a sentença; da amostra, apenas duas 
pessoas disseram que concordavam plenamente com a afirmação. 
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Gráfico 09

Das frases relacionadas aos fatores motivacionais pesquisados, este tópico 
mostrou o pior resultado. As razões para tais números podem ser diversas. Uma 
delas pode estar relacionada à dificuldade de acesso, por parte dos servidores 
efetivos, aos cargos comissionados existentes na estrutura organizacional do 
tribunal de justiça (que representam ascensão em termos de responsabilidades, 
status e salário). 

Embora haja determinação do CNJ15 (Resolução 88) que informa que o TJMA 
deve destinar pelo menos 50% dos cargos comissionados aos servidores de 
carreira (concursados), a situação ainda não foi resolvida, conforme informa o 
site do SINDJUSMA16 em reportagem do dia 11/04/2016. 

Embora o acesso a cargos comissionados possa em tese melhorar o 
indicador da sentença, importante mencionar que dada a natureza dos mesmos 
(instáveis pelo caráter de livre nomeação e exoneração17 pela chefia imediata), 
tal possibilidade não representaria, em si, crescimento na carreira.

Na prática, o crescimento profissional no serviço público está relacionado a 
programas de capacitação que proporcionem a aquisição de novas competências 
que possam ser implementadas em novas tarefas ou no aperfeiçoamento das já 
realizadas. São exemplos, os Cursos de Formação de Conciliadores promovidos 
pela instituição e o próprio Curso de Especialização em Gestão Pública – ambos 
de iniciativa da ESMAM (Escola Superior da Magistratura).

Sentença 5 – “Sinto orgulho e prestígio decorrentes do trabalho que realizo”.
Neste tópico, constatou-se que uma (01) pessoa disse que discordava da 

mesma; ninguém informou que discordava parcialmente; uma (01) pessoa disse 
que não concordava nem discordava da mesma; quatro pessoas marcaram 
que concordavam parcialmente sobre a sentença; doze pessoas disseram que 
concordavam plenamente com a afirmação. 

15 Conselho Nacional de Justiça.
16 Disponível em http://www.sindjusma.org/subpage.php?id=3317_sindjus-ma-convida-tj-ma-para-audi-ncia-de-concilia-o-no-cnj-
sobre-cargos-comissionados.html. Acesso em: 28/05/2016.
17 Conforme previsto na Constituição Federal, artigo 37, inciso II.
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Gráfico 10

A sentença relaciona, simultaneamente, a percepção que o servidor possui 
acerca das atividades que realiza dentro da instituição, bem como a percepção 
sobre como seu trabalho é visto pelas pessoas ao seu redor (fora do local de 
trabalho). 

Como mencionado, a assertiva possui relação íntima com a sentença 2, que 
verifica a percepção acerca da realização de um trabalho importante. Não por 
acaso, os resultados obtidos pelas duas assertivas se mostram bem positivos.

Maximiano (2007, p. 190) menciona que para a Teoria do Dois Fatores, “a 
realização pessoal vem do próprio trabalho”. Assim, a relação íntima que o servidor 
estabelece com o mesmo em termos de significado contribui decisivamente para 
o engajamento e motivação nas atividades laborais.

7 CONCLUSÃO

A busca pela compreensão dos elementos que influenciam positiva e 
negativamente o desempenho para o trabalho se mostra cada vez maior, tendo 
em vista a diversidade de produções científicas sobre o assunto. 

O aprofundamento das discussões sobre a motivação traz como benefícios 
diretos a reflexão sobre o contexto no qual as atividades laborais se realizam, o 
quão eficientes elas se mostram e em que direção as ações de gestão devem 
seguir para remover entraves à produtividade e à melhoria da qualidade de vida 
no trabalho.

Este estudo demonstrou a necessidade de compreensão aprofundada 
das características essenciais do trabalho realizado pelo servidor público. 
Os resultados verificados apontam para um contexto onde a satisfação dos 
servidores para o trabalho apresenta dificuldades. Questões como dificuldades 
na implantação de novo plano de cargos, reposição de perdas inflacionárias 
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e preocupação com a possibilidade de perda de índice já implantado para os 
cargos de nível médio (21%) são alguns dos elementos que podem ajudar a 
explicar os resultados obtidos.

Verifica-se, portanto, que a satisfação relacionada a estes aspectos se mostra 
comprometida.  Tal conceito possui grande relevância para os estudos na área 
até hoje.

Como vimos ao logo do trabalho, os fatores higiênicos são elementos que 
podem ser controlados diretamente pelos gestores da instituição. Assim, é 
responsabilidade deles intervir diretamente sobre a situação verificada como 
forma de reduzir a insatisfação observada. Constatando-se sinais significativos 
de insatisfação, os gestores devem atuar de forma objetiva e rápida com o 
objetivo de prevenir danos maiores como: atos de insubordinação, queda de 
produtividade, absenteísmo, abandono do cargo, peculato, desídia, dentre 
outros. Em última análise, o agravamento da situação poderá levar a um estado 
de greve que prejudicará a todos (jurisdicionados, magistrados e servidores).

Na situação verificada neste estudo, o diálogo se mostra essencial para reduzir 
as dificuldades alcançadas. Elas precisam ser discutidas de forma a se chegar a 
um processo de entendimento entre a classe dos servidores e a presidência do 
tribunal de justiça. As políticas institucionais para a valorização dos servidores 
precisam ser repensadas e discutidas, com consequentes mudanças ao nível 
de gestão.

Os aspectos motivacionais avaliados relacionados às sentenças do 
questionário não revelaram dificuldades que demandem intervenção direta 
porque os resultados mostram média significativamente positiva, não 
necessitando de intervenções neste âmbito. Eles estão intimamente ligados ao 
sentimento de realização dos servidores. Tais resultados podem ajudar a reduzir 
os sentimentos de insatisfação decorrentes dos fatores higiênicos verificados, 
mas não são suficientes para isso porque são de natureza diversas dos fatores 
higiênicos, segundo a teoria de Herzberg.  

Por fim, a realização de estudos periódicos sobre questões importantes 
concernentes ao ambiente do trabalho como motivação, satisfação, clima 
organizacional e estresse se mostram essenciais para a melhoria da produtividade 
e qualidade de vida neste âmbito. Através deles novas ações podem ser 
repensadas e implementadas, caso necessário.
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ANEXO - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA
 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO18:
Nome:____________________________________________________
Idade:____________________________________________________
Escolaridade:_______________________________________________
Casado (  ) Solteiro (   ) União Estável (   ) 
Vínculo de Trabalho: (  ) concursado  (  ) concursado e comissionado (  ) 

somente comissionado.
ORIENTAÇÕES: A seguir estão relacionadas frases que buscam avaliar sua 

motivação em relação ao trabalho que exerce. Para cada sentença, por favor, 
escolha somente uma das opções que melhor se adequa a sua percepção sobre 
o tópico em análise.

FATORES HIGIÊNICOS

Discordo
Discordo 
Parcial-
mente

Não con-
cordo nem 

discordo

Concordo 
parcial-
mente

Concordo 
plena-
mente

01

Percebo que as políticas da 
instituição sobre a valorização 

profissional (existência de plano 
de cargos compatível, canais de 

comunicação para escutar as 
necessidades do servidor, plano 
de capacitações regulares, por 
exemplo), mostram-se satisfa-

tórias.

02 

As condições físicas do local de 
trabalho (estrutura do prédio, 

acessibilidade e iluminação, por 
exemplo) são adequadas para o 

desempenho satisfatório e regu-
lar do serviço.

03

As relações com colegas de tra-
balho se mostram satisfatórias, 

não interferindo negativamente 
no desempenho de minhas ati-

vidades laborais.
18 Dados relativos à identificação serão suprimidos durante a análise. Neste momento os mesmos são  necessários caso haja dúvidas sobre 
as respostas obtidas. As perguntas que possuem tal cunho servem unicamente para caracterizar a amostra.
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04

Acredito que o estilo de supervi-
são praticado pelo chefe imedia-

to favorece o exercício satisfa-
tório da execução das tarefas de 

seus comandados.

05

Acredito que o valor recebido 
pelo meu trabalho (salário) é 

compatível com minhas atribui-
ções.

FATORES MOTIVACIONAIS

Discor-
do

Discordo 
Parcialmen-

te

Não con-
cordo nem 

discordo

Concordo 
parcial-
mente

Concordo 
plena-
mente

01

Considero que o nível de responsa-
bilidade relativo ao meu trabalho 
é compatível com minhas capaci-

dades.

02 Acredito que realizo um trabalho 
importante.

03 Sou reconhecido por colegas e che-
fe pelo trabalho realizado.

04
Percebo que existe possibilidade 

de crescimento profissional dentro 
da unidade em que trabalho.

05 Sinto orgulho e prestígio decor-
rentes do trabalho que realizo.
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 GESTÃO DA UNIDADE 
JURISDICIONAL COM A INOVAÇÃO 

DO PROCESSO ELETRÔNICO – A 
EXPERIÊNCIA DO 6º JUIZADO CÍVEL 

DE SÃO LUIS

Susanny Monteiro Soeiro

RESUMO

Este artigo traz uma análise acerca da inovação do processo judicial eletrônico, no 
âmbito da gestão do 6º Juizado Especial Cível de São Luis. Aborda a importância 
dos Juizados Especiais enquanto meios para facilitar o acesso do cidadão 
comum à Justiça, esclarecendo os entraves que impedem a plena efetivação 
desse acesso. Nesse sentido, objetiva verificar a importância da incorporação 
da tecnologia como ferramenta para o Poder Judiciário lidar com a excessiva 
litigiosidade. Para tanto, verifica tal importância analisando os avanços trazidos 
pela utilização do processo eletrônico, a partir da experiência de gestão da 
unidade judicial citada. Por uma análise comparativa dos dados de tramitação 
de processos físicos com os dados dos processos eletrônicos, verificou-se 
que esta última forma de processo judicial diminui consideravelmente o tempo 
necessário para que o jurisdicionado obtenha uma resposta do Poder Judiciário; 
observando a rotina da unidade pesquisada, também foi possível identificar um 
padrão de gestão, baseado na natureza das tarefas desempenhadas, fator que, 
aliado à ferramenta tecnológica do processo eletrônico, produz mais eficiência e 
celeridade ao fluxo do processo judicial.

Palavras-chave: juizado; processo; eletrônico; gestão; tecnologia.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, estamos assistindo a uma expressiva elevação do grau de 
“judicialização” dos problemas inerentes ao convívio social, isto é, a busca 
pela tutela jurisdicional tem se acentuado, e muitos são os fatores que tem 
contribuído para tal fenômeno. E um dos principais fatores diz respeito aos novos 
mecanismos que visam facilitar o acesso à Justiça, tais como as Defensorias 
Púbicas e os Juizados Especiais. 

Portanto, seja por decorrência da ingerência e omissão do Estado, em face 
da insuficiência das políticas públicas de saúde, educação, entre outros; seja 
concernente aos próprios problemas que minam das relações entre particulares, 
o cidadão vislumbra na tutela estatal o meio mais efetivo de garantir e efetivar seus 
direitos, isto é, o processo judicial é o instrumento que ele utiliza na busca por ter 
atendida a sua pretensão. Entretanto, essa crescente demanda tem aumentado 
demasiadamente a carga de trabalho dos tribunais que, na maioria das vezes, 
não dispõem de uma estrutura organizacional que a comporte satisfatoriamente.

Assim, algumas medidas e estratégias vem sendo adotadas no sentindo 
de tentar responder a toda esta demanda, visando desburocratizar e dar mais 
agilidade ao Judiciário. Como exemplos, temos os Juizados Especiais que 
foram instituídos para cuidar de causas de menor complexidade, utilizando-se 
de princípios como a informalidade e a oralidade; também surgiram projetos 
como a “semana nacional da conciliação”, que visa mobilizar todo o judiciário 
nacional para dar uma solução mais rápida aos litígios; e, mais recentemente, 
se pode citar a incorporação da tecnologia através do processo eletrônico, que 
tem representado um avanço totalmente necessário nos dias atuais em que se 
vive uma verdadeira “revolução tecnológica”. Entretanto, mesmo com essas e 
outras medidas que foram tomadas, ainda persiste a tradicional concepção do 
Judiciário associado à morosidade.

Diante de tal contexto, esse artigo se propõe a analisar a dinâmica institucional 
de uma unidade judicial específica, identificando os métodos utilizados na 
sua gestão processual, verificando se houve avanços após a implantação do 
processo eletrônico, e, em caso positivo, quais foram eles, frente a todo esse 
contexto explanado que se apresenta ao Poder Judiciário brasileiro. Buscaremos 
identificar as estratégias de gestão de processos que são utilizadas, bem como os 
impactos das técnicas e instrumentos que introduziram a tecnologia nas rotinas 
de trabalho, verificando os resultados que estão sendo obtidos, no sentido de 
proporcionar mais celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. 

Para tanto, serão percorridas questões pertinentes à temática, que 
proporcionem um entendimento contextualizado da análise apresentada. Assim, 
primeiramente serão levantados aspectos gerais quanto ao Judiciário brasileiro, 
especialmente quanto aos Juizados Especiais, o propósito para o qual foram 
instituídos, sua forma de funcionamento e outros aspectos relevantes. Em 
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seguida, será apresentada uma análise sobre a importância da incorporação 
da tecnologia no âmbito do Poder Judiciário, especificamente quanto ao 
processo eletrônico e suas principais características. E, por fim, será analisada 
a experiência de gestão do 6º Juizado Cível a partir da implantação do processo 
eletrônico, apresentando um panorama da unidade, as rotinas administrativas, 
os métodos de trabalho com os processos, especificamente através da análise 
comparativa entre o processo eletrônico e o processo físico, apresentando os 
parâmetros considerados mais relevantes para analisar o trabalho desenvolvido 
na unidade judicial.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Acesso à Justiça: estrutura x demanda

Com a promulgação da Constituição de 1988, também conhecida como 
“Constituição cidadã”, houve mais ênfase aos direitos sociais e mais valorização 
à participação do cidadão na sociedade, provendo a garantia dos seus direitos 
mais básicos e fundamentais. Um desses direitos é o acesso a Justiça, o qual 
sempre pareceu distante e burocrático para a maioria da população. Em seu art. 
5º, XXXIV, a, a Constituição garante o “direito de petição”, passando a dispor 
mecanismos que viessem a concretizar esse direito, a exemplo das Defensorias 
Públicas (art. 21, XIII da CF 88). Nesse sentido, Luis Guilherme Marinoni, faz a 
seguinte consideração:

[…] as Constituições do século XX procuraram integrar as 
liberdades clássicas, inclusive as de natureza processual, com 
os direitos sociais, objetivando permitir a concreta participação 
do cidadão na sociedade, mediante, inclusive, a realização do 
direito de ação, que passou a ser focalizado como “direito de 
acesso à justiça” (MARINONI, 2010, pg. 188)

Esse “direito de ação”, citado pelo autor, se materializa, genericamente falando, 
com a instauração de um processo judicial, o qual pode ser definido brevemente 
da seguinte forma: “o processo é um dos métodos de resolução de controvérsias, 
e, além disso, o método institucional de solução de controvérsias” (MEDINA e 
WAMBIER, 2011, pg.38). O processo se desenvolve como uma sequência de 
atos, e, no curso desse desenvolvimento, abrange muitos outros atores além 
daqueles diretamente interessados (autor e réu), dentre os quais estão o Juiz, 
os Advogados, os servidores das unidades judiciais, as empresas que prestam 
serviço para comunicação processual (Correios), peritos, e muitos outros. Assim, 
pode-se afirmar que o processo envolve determinada complexidade, e demanda 
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por uma estrutura organizacional adequada para se operacionalizar de maneira 
ágil e eficaz.

Com o decorrer do tempo, e como fruto do próprio desenvolvimento social e 
tecnológico que proporcionou mais facilidade de acesso às informações, bem 
como mais rapidez no fluxo destas, o cidadão está adquirindo cada vez mais 
capacidade de reconhecer quando tem lesado algum direito e, consequentemente, 
está mais ávido em buscar a garantia ou reparação deste.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolve várias pesquisas no âmbito 
do Poder Judiciário, visando demonstrar os principais aspectos que o configuram 
e fornecendo dados para subsidiar as estratégias a serem traçadas para superar 
os problemas então identificados. Uma dessas pesquisas, e talvez a mais 
expressiva e ampla, é o “Relatório Justiça em Números”, que se propõe a fazer 
um diagnóstico institucional, informando a população sobre as características 
estruturais, orçamentárias e processuais dos tribunais brasileiros. Em 2015, o 
“Relatório Justiça em Números” foi editado com a especial celebração de uma 
década de instalação do Conselho Nacional de Justiça, e, em sua introdução, 
enfatiza que o relatório já se tornou referência, tanto na orientação para formular 
políticas judiciárias, como também para dar conhecimento à população em geral 
e aos estudantes (CNJ, 2015). O Poder Judiciário brasileiro é composto por: 
Supremo Tribunal Federal (STF); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ); Tribunal Superior do Trabalho (TST); Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE); Justiça Militar da União – Superior Tribunal Militar e Auditorias 
Militares; Tribunais de Justiça dos 27 estados; 5 Tribunais Regionais Federais 
(TRF); 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT); 27 Tribunais Regionais 
Eleitorais (TER); 3 Tribunais de Justiça Militar (TJM). Segundo o CNJ, em 2014 
toda essa estrutura contou com a atuação de 16.927 magistrados (11.631 na 
Justiça Estadual, a mais abrangente), 278.707 servidores (com um percentual de 
64.5% deles na Justiça Estadual), e mais o apoio de 139.298 auxiliares, onde se 
incluem terceirizados, estagiários, conciliadores e Juízes leigos, por exemplo1. 
Segue organograma demonstrando a composição do Judiciário brasileiro, 
cabendo destacar que o Conselho Nacional de Justiça não está subordinado a 
nenhum deles, e objetiva o controle e a transparência do Poder Judiciário:

Figura 1:organograma do poder judiciário brasileiro

1 Portal do Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2015. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-
em-numeros. Acesso em: 08.03.2016  
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Fonte: elaborado pelo autor

Cada instância tem suas competências definidas em Lei, e cada uma tem 
sua relativa autonomia para fazer seus julgamentos e estabelecer suas normas 
internas. A relação hierárquica que se estabelece entre os entes demonstrados 
no gráfico acima se dá no âmbito jurídico, isto é, na autoridade para revisar ou 
reformar as decisões, ou para fazer determinados julgamentos, por exemplo: 
o TJ tem autoridade para mudar uma decisão da Justiça comum respectiva, 
caso haja recurso; em se tratando da competência específica para julgamento, 
pode-se citar como exemplo o fato de apenas o STF ter competência para julgar 
crime comum praticado pelo Presidente da República. Esta organização quanto 
ao aspecto jurídico está claramente especificada na legislação, entretanto, o 
aspecto administrativo já se coloca mais aberto para a autonomia de cada ente 
que integra o Poder Judiciário, conforme analisa Vanderlei Deolindo:

[..] no aspecto administrativo, o Poder Judiciário administra a justiça 
conforme políticas estabelecidas pelos respectivos Tribunais, 
atualmente norteados e coordenados pelo Conselho Nacional de 
Justiça. As atividades administrativas no âmbito das comarcas 
são coordenadas pelos respectivos Tribunais e também pelo 
CNJ, porém ainda sem a prática ordinária de planos de gestão, 
considerados fundamentais para o alcance de resultados cada vez 
mais satisfatórios. (DEOLINDO, 2011, pg. 37, grifo nosso)

Este aspecto administrativo ainda carece de mecanismos que promovam a 
plena implementação daquilo que se planeja a nível macro (CNJ e Tribunais) nas 
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esferas de micro atuação, principalmente as Varas e Juizados das comarcas, 
as quais constituem o nível que mais aproxima a Justiça da sociedade, pois 
estabelecem contato direto com os anseios e reclames da população. Neste nível, 
a definição dos métodos de trabalho e as estratégias de gestão ficam a cargo 
dos chefes imediatos (o Juiz e o Secretário Judicial), que tem a função de gerir 
a unidade de trabalho e os servidores. Estes, por sua vez, estão subordinados 
ao Tribunal de Justiça do estado respectivo, bem como ao Conselho Nacional 
de Justiça. Assim, tratando especificamente desta esfera micro de atuação, 
especialmente os Juizados estaduais, que estão dentro do objeto de estudo 
desta análise, pode-se inferir que sua estrutura básica é formada por: Juiz, 
Secretário Judicial e Servidores.

No que tange o contingente de processos, ainda com subsídio no Relatório 
Justiça em Números 2015, este indica que no ano de 2014 a estrutura de 
pessoal do Poder Judiciário iniciou com uma carga processual que totalizava 
70,8 milhões de processos (81% deles na Justiça Estadual), e mais 28,9 milhões 
de casos novos em 2014, dos quais 70% estão na Justiça Estadual, o que 
demonstra que neste ramo da Justiça os processos tendem a permanecer mais 
tempo no estoque do que nos demais. Diante da atual demanda, a pesquisa 
identifica que “mesmo que o Poder Judiciário fosse paralisado sem ingresso 
de novas demandas, com a atual produtividade de magistrados e servidores, 
seriam necessários quase 2 anos e meio de trabalho para zerar o estoque” 
(CNJ, pg. 34, 2015). 

Ainda segundo a referida pesquisa, numa visão global do Poder Judiciário, 
em 2014 foram, em média, 1.524 processos novos por Magistrado, no primeiro 
grau, e 1.520 no segundo grau; 121 casos novos por servidor, no primeiro grau, 
e 110 no segundo grau. Esses são apenas alguns dados que demonstram o 
expressivo aumento da litigiosidade no país, e também denotam a insuficiência 
da estrutura, fatores estes contribuem na demora da prestação jurisdicional, 
como enfatiza Donaldo Armelin:

A demora na prestação jurisdicional, que não é uma peculiaridade 
nacional, ocorrendo também em outros países, inclusive naqueles 
inseridos no que se convencionou chamar de primeiro mundo, deita 
raízes em matérias que independe apenas do próprio Judiciário, como 
é a sua própria estrutura, agora manifestamente incompatível com a 
carga de serviços que lhe é atribuída. (ARMELIN, 2006, pg. 125)

Entretanto, cabe ressaltar que, mesmo configurada como insuficiente, a 
estrutura do Poder Judiciário, em 2014, teve uma despesa que equivale a 1,2 % 
do Produto Interno Bruto Nacional (PIB), totalizando R$ 68,4 bilhões, dos quais 
a Justiça Estadual abarca 55% da despesa total do Poder Judiciário, seguida 
da Justiça do Trabalho, com 20,8 % (Relatório Justiça em Números, CNJ, 
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2015). Percebe-se, então, que é na Justiça Estadual que está a maior carga de 
trabalho, pois ela concentra o maior número de competências e aquelas mais 
abrangentes, como por exemplo as demandas de família, criança e adolescente, 
fazenda pública, criminal e cível em geral (incluindo os Juizados).

Especificamente no Maranhão, segundo o relatório Justiça em Números 2015, 
os casos que ingressaram no Poder Judiciário em 2014 totalizaram 331.859 
processos, distribuídos para uma força de trabalho total composta por 289 Juízes 
e 3.979 servidores que trabalham diretamente na área judiciária. Fazendo uma 
breve análise desses dados, temos que o seguinte quadro funcional: uma média 
de 1.148 casos novos por Juiz, e 83 casos novos por servidor; sem contar ainda 
o estoque acumulado de 58.158 processos:

   Figura 2: carga de processos do maranhão em 2014

Fonte: CNJ, Relatório Justiça em Números, 2015

O relatório Justiça em número 2015 aponta ainda que houve, no Maranhão, 
uma baixa de 5,1% de casos novos em relação ao ano anterior (2013), mas em 
contrapartida houve uma alta de 7,3% no estoque, isto é, os processos ainda em 
andamento estão acumulando progressivamente, tornando cada vez mais difícil 
equiparar o número de casos novos com aqueles finalizados. Esta equiparação 
seria o cenário mais próximo do ideal dentro do Judiciário, pois, exemplificando: 
se entrarem 100 processos em determinado mês, e, no mesmo período, fossem 
finalizados outros 100 processos, não haveria formação de estoque (processos 
pendentes).

Portanto, é na Justiça Estadual que se concentra a maior carga de serviços, 
o que, consequentemente, demanda maior investimento e mais habilidade em 
administrar os recursos (humanos e materiais), em prol do interesse público, 
uma vez que “simplesmente possuir recursos deixou de ser o bastante, pois o 
que traz bons resultados para uma organização é saber usá-los adequadamente 
e produtivamente. Isso significa competência organizacional” (RUSSO, pg. 15, 
2009). Portanto, no âmbito da administração pública, tanto quanto no âmbito 
privado, é necessário que haja uma política de gestão minimamente planejada 
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e padronizada; é necessário que o Judiciário vá além de apenas seguir o 
trâmite de atos processuais definidos no texto legal, uma vez que sua estrutura 
tem como objetivo principal a promoção de resultados imediatos na vida das 
pessoas. Nesse sentido, em se tratando do serviço público, Andrea Rezende 
Russo, destaca que:

[…] o grande desafio aos seus administradores é o desafio de natureza 
gerencial, pois quanto maiores forem as demandas sociais e menores 
os recursos para atendê-las, mais capacidade de gestão será exigida. 
Apenas o aumento da estrutura de material e de pessoal já demonstrou 
que não é suficiente para a prestação de um bom serviço (RUSSO, 
2009, pg. 15)

Ocorre que, além da carga de trabalho ser extremamente excessiva, nem 
sempre depende apenas do efetivo trabalho do Juiz e dos servidores para 
finalização rápida de um processo, pois em seu curso pode haver intercorrências 
imprevisíveis, e isso dificulta a resolução definitiva da lide. Cabe citar ainda os 
prazos processuais definidos em lei, as diversas possibilidades de recursos, 
dentre outros trâmites legais que, muitas vezes, são aspectos jurídicos 
desconhecidos da população em geral. Todavia, é importante salientar que, 
aliado a todos esses fatores, devem ser citados outros aspectos gerenciais tais 
como a excessiva burocracia, a falta de visão estratégica, de aperfeiçoamento da 
liderança, de padronização do trabalho e das rotinas, dentre outros, que também 
corroboram para o agravamento do problema que sempre esteve impregnado 
no Poder Judiciário: a morosidade. 

Assim, a reformulação dessa estrutura é uma exigência que se impõe 
progressivamente frente à realidade atual. A histórica burocracia e o apego ao 
poder característicos das organizações públicas são traços que precisam ser 
superados pela adoção de uma postura mais técnica e moderna, no sentido de 
melhor administrar o aparato que lhe é disponibilizado, extraindo dele os melhores 
resultados possíveis, “trata-se de investir na atividade-meio – administração – para 
atingir-se a atividade-fim – prestação do serviço público” (RUSSO, 2009, pg. 19).

2.2 Juizados Especiais: simplificando a resolução de conflitos

Especialmente em razão do demasiado aumento na demanda no âmbito do 
Judiciário, algumas medidas foram e ainda vem sendo tomadas, ao longo dos 
anos, tanto no plano legal quanto no plano estrutural, no intuito de atender essa 
crescente litigiosidade no país. As primeiras experiências de sistemas destinados 
a resolver litígios de forma mais ágil e simples decorreram da influência norte 
americana, com as “small claims courts” (Tribunais de pequenas causas), sendo 
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introduzidas no Brasil no estado do Rio Grande do Sul, através dos Conselhos de 
Conciliação (HERMANN, 2010). Ainda sobre a criação dos Juizados, o referido 
autor destaca que:

A criação do sistema dos Juizados, no início da década de 80, teve 
fundamentalmente duas fontes: a experiência do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul com os Conselhos de Conciliação e Arbitragem e 
a iniciativa do Ministério de Desburocratização do Governo Figueiredo. 
Felizmente, entretanto, a promulgação da Lei 7.244, de 07.11.1984 
só ocorreu depois de já consagrado o êxito da experiência prática 
realizada por intermédio dos Conselhos de Conciliação e Arbitragens 
Gaúchos, pois tal sucesso garantiu que no âmbito do Poder Judiciário 
se desenvolveram os Juizados de Pequenas Causas (HERMANN, 
2010, pg. 23)

Cabe ressaltar que essa legislação citada pelo autor (Lei 7.244/1984) foi 
editada em uma época em que ainda não estava restaurada a democracia do 
país. Já em 1995, foi editada a Lei 9.099, numa perspectiva que atendia ao 
contexto democrático já vigente no país, primando pelos interesses do cidadão. 
Esta Lei também regulamentou a competência dos Juizados Especiais para 
a esfera criminal, onde atua nos crimes de menor potencial ofensivo2. Assim, 
em atenção ao disposto no art. 98, I, da Constituição Federal de 88, foram 
institucionalizados os Juizados Especais Cíveis e Criminais. Este advento, nas 
palavras de Ricardo Cunha Chimenti:

Trata-se de um sistema ágil e simplificado de distribuição da Justiça 
pelo Estado. Cuidando das causas do cotidiano de todas as pessoas 
(relações de consumo, cobranças em geral, direito de vizinhança 
etc.), independente da condição econômica de cada uma delas, os 
Juizados Especiais Cíveis aproximam a Justiça e o cidadão comum, 
combatendo o clima de impunidade e o descontrole que hoje a todos 
preocupa. (CHIMENTI, 2010, pg. 32)

Nesse contexto, o surgimento dos Juizados Especiais se apresentou como uma 
forma de facilitar o acesso do cidadão à Justiça, promovendo a resolução mais 
simplificada e, a priori, mais rápida, das causas consideradas menos complexas. 
Tal medida visa também suplantar alguns dos mais comuns obstáculos de acesso 
pleno à justiça, tais como o custo do processo (principalmente com a contratação 
de Advogado), e a demora processual (decorrente dos mais variados fatores), 

2 Crime de menor potencial ofensivo: segundo o art. 61 da Lei 9099/95, “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não 
com multa”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
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nesse sentido, Cristina Tereza Gaulia, esclarece que:

Os Juizados Especiais são decorrência de uma longa busca do cidadão 
comum por uma justiça mais acessível, rápida e economicamente 
viável; mais do que isso, uma justiça que assegure os direitos 
essenciais, que seja humana e ajustada às necessidades e requisitos 
de vida digna para todos os cidadãos. (GAULIA, 2005, pg. 20)

Esta proposição de agrupar, no âmbito da prestação jurisdicional, as causas 
segundo a complexidade da resolução do litígio já se configurou, por si só, um 
avanço, pois representa uma medida gerencial básica. A própria Lei 9.009/95, 
em seu artigo 3º, define os parâmetros para classificação neste grau de “menor 
complexidade”, entretanto, o parâmetro mais amplo está elencado no inciso I 
do referido artigo, que diz que a competência dos Juizados Especiais Cíveis 
se limita às causas que não excedam a quarenta vezes o salário mínimo, 
portanto, essa classificação de “menor complexidade” não entra no mérito da 
importância do problema ou nível intelectual exigido para julgá-lo, mas sim, 
quanto a possibilidade de simplificar o trâmite processual, desburocratizando-o. 
Os princípios específicos que regem os Juizados Especiais também estão 
elencados na Lei 9.099/95, e são eles: oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, devendo primar pelo alcance da conciliação3, 
nos termos do artigo 2º da referida Lei.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder 
Judiciário, até o ano de 2015, completados 20 anos de promulgação da Lei 
9.099/95, o Brasil contava com 1.534 Juizados Especiais da Justiça Estadual e 
213 na Justiça Federal, nos quais tramitam cerca de 7,2 milhões de processos.4 O 
Conselho Nacional de Justiça também pesquisou, no ano de 2012, informações 
sobre os maiores litigantes no âmbito do Judiciário brasileiro. Tal pesquisa 
indicou que “os bancos e o setor de telefonia figuram como os setores mais 
litigantes da Justiça Estadual, com, respectivamente, 14,7% e 8,3% do total 
de processos ingressados no período”5, proporção que também se verifica no 
âmbito dos Juizados Especiais da Justiça Estadual.

Em se tratando especificamente do estado do Maranhão, os primeiros 
Juizados foram instalados já em 1995, ano da promulgação da Lei dos Juizados 
Especiais. Atualmente, conforme informações disponibilizadas do site do 
Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário maranhense dispõe à população o total 
3 Conciliação “é um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, a 
função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo”. Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Disponível em: https://
www.tjpr.jus.br/conciliacao, acesso em: 20.03.2016
4 Portal do Conselho Nacional de Justiça. Notícias – Juizados especiais completam 20 anos com 7 milhões de ações em tramitação Disponível 
em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80517-juizados-especiais-completam-20-anos-com-7-milhoes-de-acoes-em-tramitacao. Acesso 
em: 16.03.2016
5 Portal do Conselho Nacional de Justiça. Pesquisas Judiciárias. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias. Acesso em: 
29.03.2016
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de 33 Juizados Especiais, incluindo tanto aqueles de competência cível, quanto 
criminal. Este total está distribuído por todo o estado, entretanto, concentra-
se o maior número na capital, que conta com 16 Juizados. Conforme dados 
informados pelo Relatório Justiça em números 2015, os Juizados do Maranhão 
contam com 36 magistrados e 474 servidores, e no ano de 2014, manteve um 
estoque de 124.435 processos e um total de 101.720 casos novos, totalizando 
226.155 processos tramitando nos Juizados de todo o estado, sendo a matéria 
mais recorrente o pedido de indenização por dano moral.

   Figura 3: Juizados Especiais do Maranhão – ano 2014

Fonte: CNJ, Relatório Justiça em números, 2015

Todos esses dados já apresentados são ratificadores da excessiva litigiosidade 
que atinge também aos Juizados, criados para figurar como microssistemas 
dentro da máquina do Judiciário, hoje já exercem um protagonismo dentro desse 
sistema:

O tipo especial de ação judicial presente nestes órgãos jurisdicionais 
representa um sensível indicador de acesso à justiça, marcado por 
demandas formuladas por cidadãos, individual mente, contra grandes 
estruturas empresariais ou burocracias governamentais. Pesquisas 
recentes fornecem fortes indícios de que os juizados especiais têm 
servido para processar e julgar basicamente demandas de consumo 
e, neste espectro, “conflitos de massa” e “demandas repetitivas” – no 
primeiro caso, contra grandes corporações de telecomunicações e 
bancos (SILVA, 2015, pg. 10).

Dessa forma, verifica-se que a crescente carga processual que tem recaído 
sobre os Juizados também se deve ao aumento das demandas relacionadas 
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ao consumidor, pois, conforme já afirmado anteriormente, os maiores litigantes 
que figuram no pólo passivo dessas demandas são os bancos e empresas de 
telefonia. E esse panorama é também um reflexo da ampliação dos direitos dos 
consumidores, que ganhou mais ênfase  a partir de 1990, com a promulgação 
da Lei 8.078 – Código de Defesa do Consumidor. Este aumento de demanda, 
especialmente ligada a relações de consumo, inclusive levou a criação de 
Juizados especializados nesta matéria, como ocorre em São Luis - MA, que 
conta com 14 Juizados que cumulam a competência cível com a competência 
para processar e julgar causas que envolvam relações de consumo.

Nesse contexto, há de se reconhecer os grandes avanços advindos da 
criação dos Juizados Especiais, que surgiram como alternativa gerencial para 
separar as demandas por nível de complexidade, especializando a atuação 
do Judiciário, buscando formas mais simples de resolver os conflitos. Nesse 
sentido, representaram uma forma de aproximação entre o cidadão e a 
Justiça, facilitando o acesso e desburocratizando a intervenção do Judiciário. 
Entretanto, com o decorrer do tempo, o desenvolvimento social, associado ao 
notável desenvolvimento tecnológico e a facilidade de acesso à informação, 
sobrecarregaram também os Juizados. Assim, este novo aparato, que, em 
princípio, nasceu com o propósito de ser mais prático e célere na resolução 
de conflitos, passou a enfrentar os mesmos problemas que tradicionalmente 
afetam o Judiciário com um todo: a sobrecarga de trabalho e a morosidade.

Portanto, não apenas no que diz respeito aos Juizados Especiais, mas toda a 
estrutura do Judiciário brasileiro passou a buscar estratégias que minimizassem 
esse aspecto da morosidade e proporcionasse melhor atendimento da demanda, 
sempre crescente. Neste intento, as inovações tecnológicas exerceram, e 
continuam exercendo, papel preponderante no setor judicial, configurando-se 
como ferramenta essencial para dinamizar a prestação jurisdicional.

2.3 Justiça e Tecnologia: a inovação do processo eletrônico

Um exemplo dos primeiros passos para introdução da utilização de meios 
eletrônicos no processo judicial remete a Lei 9.800/99, que permite às partes a 
utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, 
entretanto, condiciona tal recurso ao posterior envio da documentação original 
de forma física. Mais recentemente, outras legislações específicas deste tema 
foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico: no âmbito mais amplo, pode 
ser citada a emenda 45/2004, conhecida como “reforma do Judiciário”, que trouxe 
significativas mudanças visando maior efetividade da prestação jurisdicional; e 
de forma mais específica ao tema aqui tratado, temos a Lei 11.419/2006 (Lei do 
Processo Eletrônico), que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em 
consonância com a atual perspectiva de ação do governo eletrônico, buscando 
ampliar o acesso à informação e dar mais efetividade ao serviço público, uma 
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vez que:

As ações do governo eletrônico visam a facilitar a acessibilidade 
ao serviço governamental, possibilitando um maior acesso público 
à informação, e, consequentemente, um governo mais prestador 
de contas aos cidadãos. A qualificação da gestão com o uso das 
tecnologias de informação e comunicação permite disponibilizar 
melhores serviços do Judiciário ao cidadão e, com isso, aumentar a 
possibilidade de acesso à Justiça. (RUSCHEL, 2010, pg. 30)

Nos dias atuais, embora paulatinamente, a incorporação da tecnologia 
no setor judiciário já é uma realidade que se impõe cotidianamente, pois “o 
uso da internet e suas aplicações não se restringe ao incremento e melhoria 
dos serviços e relacionamentos, mas consiste numa poderosa ferramenta 
catalisadora de inovadoras e modernas formas de gestão e organização” 
(SOUZA apud NETTO, 2003, pg.33). Nesse sentido, a implantação do processo 
eletrônico já pode ser constatada em boa parte do Judiciário brasileiro, pois, 
segundo dados divulgados pelo CNJ6, já foi superada a marca de 4 milhões de 
feitos processados eletronicamente em todo o país, uma vez que o processo 
eletrônico já está sendo usado por pelo menos 2,2 mil órgãos julgadores. Este 
“processo eletrônico” pode ser definido como “um sistema de informática que 
reproduz todo o procedimento judicial em meio eletrônico, substituindo o registro 
dos atos realizados no papel por armazenamento e manipulação dos autos em 
meio digital” (MACHADO e MIRANDA, 2010, pg. 15).

Como já abordado no início desta análise, o processo judicial é uma forma de 
resolução de controvérsias, é através dele que se garante o direito de todos à 
tutela jurisdicional do Estado, ou seja, recorrer ao Juiz em busca de uma pretensão 
legalmente amparada. A globalização e a chamada “revolução tecnológica”, 
vivenciada nos últimos tempos, trouxeram ao Judiciário a necessidade de 
modernizar as suas práticas, incorporando a tecnologia às suas rotinas, inclusive 
como medida urgente face à demanda excessiva. Assim, o processo judicial tem 
sofrido adaptações ao longo do tempo, no sentido de acompanhar as aspirações 
da sociedade para se tornar um instrumento mais eficaz. Segundo Gilberto 
Marques Bruno7, o processo judicial eletrônico possibilita vários avanços, dentre 
eles, podem ser citados:

1 – Redução de Custos
2 – Diminuição da duração do processo

6 Portal do Conselho Nacional de Justiça, notícias – Pje supera a marca de 4 milhões de processos eletrônicos disponível em: http://www.
cnj.jus.br/noticias/cnj/78962-pje-supera-a-marca-de-4-milhoes-de-processos-eletronicos. Acesso em 22.03.2016
7 Gilberto Marques Bruno apud MACHADO e MIRANDA, 2010, pg. 16, disponível em: www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdfs/magali.
pdf. Acesso em: 17.03.2016
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3 – Racionalizar os serviços judiciais
4 – Simplificar a atuação jurídica
5 – Possibilitar a gestão eficaz
6 – Preservar o meio ambiente
7 – Modernizar o Judiciário
8 – Eliminar o acúmulo de processos
9 – Julgar os feitos em tempo razoável
10 – Obter estatísticas e relatórios em tempo real

Nesse sentido, tem destaque a atuação do CNJ, enquanto órgão de controle 
do Poder Judiciário, na busca por fomentar a incorporação da tecnologia 
nas rotinas de todos os Tribunais do país, a exemplo do Plano Estratégico 
do Judiciário 2009-2014 que, ao tratar da infra-estrutura e tecnologia, coloca 
como objetivo “estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento 
de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade 
dos sistemas essenciais à execução da estratégia”8. Cabe ressaltar que esta 
estratégia relaciona-se diretamente com a necessidade de prover os meios para 
efetivar as disposições da Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), que 
figura como importante marco legal para incentivar medidas de modernização 
do Judiciário. Assim, a incorporação da tecnologia demanda a adequação das 
rotinas de trabalho e gerenciamento dentro das unidades judiciais, haja vista 
que a manipulação do processo em meio eletrônico é totalmente distinta da 
manipulação física, ou seja, manipulação do processo em folhas de papel, 
devendo ser considerado que:

O processo digital exige uma reinvenção total dos processos de 
trabalho de prestação de serviços jurisdicionais para 1ª, 2ª Instância 
e Instância Superior. A adequada aplicação da nova Lei e dos novos 
sistemas permitirão que muitas das atividades realizadas hoje pelos 
servidores e magistrados possam ser cumpridas de maneira automática 
e completamente distinta da atual, porém, a regulamentação da Lei 
não deverá corresponder à mera automação do processo de trabalho 
judiciário nos termos de seu funcionamento atual, mas também 
considerar a sua completa reformulação. (MACHADO e MIRANDA, 
2010, pg. 16) 

O Relatório Justiça em Números do CNJ (CNJ, 2015), aponta que o percentual 
de casos novos eletrônicos tem aumentado gradativamente desde o ano de sua 
implantação na Justiça Estadual, em 2009, destacando o Tribunal de Justiça 
8 Portal do Conselho Nacional de Justiça - Plano Estratégico do Judiciário 2009-2014, disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-
planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/objetivos-estrategicos-do-poder-judiciario. Acesso em: 16.03.2016
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do Tocantins, por ser o único com índice de 100% de “virtualização” tanto no 
1º quanto no 2º grau, percentual este atingido ainda no ano de 2013. Também 
ocupam posição de destaque os Tribunais estaduais do Acre e Mato Grosso do 
Sul, que também já atingiram o percentual de 100% no ano de 2014.

Mas é importante salientar que a introdução da tecnologia nas atividades 
desenvolvidas pelo Poder Judiciário não perpassa apenas pela âmbito estrito 
da prestação jurisdicional direta que se dá com o processo judicial. Isso porque 
os órgãos que o integram tem necessidade de gerenciar muitos outros aspectos, 
como os recursos materiais, os recursos humanos, os processos administrativos 
(internos), a transmissão de documentos, tanto internamente quanto entre os 
Tribunais e instâncias, bem como com relação a programas e projetos por eles 
desenvolvidos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Maranhão já dispõe de vários 
sistemas tecnológicos aplicados às atividades desenvolvidas, dos quais, em sua 
maioria, não são referentes a tramitação de processo judicial, mas relacionam-
se a informatização dos seus fluxos internos de documentos, processos, e 
suas rotinas administrativas. A título de exemplificação, segue tabela com 
apenas alguns desses programas utilizados pelo TJMA, com suas respectivas 
funcionalidades:

NOME APLICAÇÃO UTILIZAÇÃO

Aegis Sistema de gestão arquivista Setor de arquivo e documentos 
históricos

Attende

Sistema de cadastro do Telejudiciário, 
gestão de manifestações recebidas 

pela Ouvidoria, agendamento de 
audiência de conciliação

Telejudiciário, Ouvidoria e Centro de 
Conciliação

Chancela
Gerenciar Certificados Digitais do 

TJMA. 
pedido, entrega e vencimento.

Diretoria de Informática e 
Automação

Convictus Sistema que controla frequência de 
apenados ligados a VEP 2ª VEP

Digidoc Sistema de controle de documentos e 
processos administrativos Todos os funcionários

Hermes/Malote Digital/CNJ Sistema de controle de 
correspondências entre Tribunais Setores administrativos TJMA

Jurisconsult Sistema de consultas processuais Todos os setores e público em geral

Mentorh Sistema de gestão do setor Recursos 
Humanos Recursos Humanos

ThemisPG Sistema de acompanhamento dos 
processos judiciais Primeiro Grau Unidades Judiciais
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Projudi/CNJ Sistema de gestão de Processos 
judiciais eletrônico Unidades Judiciais

PJE/CNJ Sistema de gestão de Processos 
judiciais eletrônico Unidades Judiciais

Tabela 1: sistemas utilizados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão

Fonte: Diretoria de Informática e automação do Tribunal de Justiça do Maranhão, disponível 
em: http://site.tjma.jus.br/informatica/noticia/sessao/1030/publicacao/408549. Acesso em: 
06.04.2016

Dos programas/sistemas elencados, verifica-se que a maioria deles refere-se 
a fluxos internos das rotinas administrativas do próprio Tribunal, como a gestão de 
arquivo, gestão de pessoas, documentos internos, e de atendimento ao público 
em geral. Entretanto, dentro da temática aqui analisada, destacam-se os três 
últimos sistemas acima listados: ThemisPG, Projudi e PJE, que são utilizados 
pelas unidades judiciais e relacionam-se com a tramitação de processo judicial. 
Vale ressaltar que destes, apenas o Projudi e o PJE são sistemas de gestão de 
processos eletrônicos, isto é, todos os arquivos e movimentações do processo 
são virtuais e os atos são praticados online (inclusão de petições, expedição de 
intimações, proferimento de despachos, sentenças e decisões, etc.).

Um dos primeiros programas que iniciaram a informatização dos processos 
judiciais, no TJMA, foi o sistema ThemisPG, que não constitui essencialmente um 
sistema de gestão de processo eletrônico, mas apenas de acompanhamento, uma 
vez que precisa ser alimentado com as movimentações realizadas fisicamente, 
e essas informações ficam disponíveis externamente apenas para consulta. Isto 
é, ao ser expedida uma carta de intimação, o servidor faz a carta impressa, e 
informa o teor da mesma no sistema; tal informação é disponível apenas para 
consulta dos interessados. Assim, pode-se dizer que é um sistema híbrido, pois 
permanece a utilização do processo em papel (processo físico), havendo apenas 
a disponibilização dos atos realizados na internet. Embora este já represente 
um avanço no que tange o acesso à informação, trata-se de um sistema muito 
limitado, pois apenas os servidores e magistrados tem a possibilidade de inserir 
informações e fazer as movimentações processuais; às partes e advogados fica 
disponível apenas a consulta do andamento processual, que, muitas vezes, não 
ocorre em tempo real.

Entretanto, já no ano de 2009 foi implantado o sistema Projudi (sigla 
para Processo Judicial Digital), que é um software mantido pelo CNJ, o qual 
possibilita a tramitação totalmente eletrônica de processos. Isto implica dizer 
que o sistema não apenas disponibiliza informações online (como faz o sistema 
ThemisPG), mas também permite que o processo seja manipulado virtualmente 
(expedição de atos, despachos, inclusão de documentos virtuais, entre outros), 
com tramitação integralmente online.

Contudo, dados do CNJ (CNJ, 2015), informam que o Tribunal de Justiça 
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do Maranhão, até o ano de 2013, se apresentava com o percentual de 22% de 
casos novos eletrônicos, estando muito aquém de outros estados, como o Acre 
e Mato Grosso do Sul, que se destacaram ao atingir o percentual de 100%, 
como já citado. No Maranhão, atualmente, ainda predomina a utilização do 
sistema ThemisPG na maioria das unidades judiciais de 1º grau, especialmente 
nas comarcas do interior do estado. Entretanto, até o ano de 2014, a maioria dos 
Juizados Especiais já utilizava processo eletrônico com o sistema Projudi, sendo 
que, na capital, todos os Juizados Especiais trabalharam com este recurso.

Até o ano de 2015, o Poder Judiciário maranhense disponibilizou à população 
de São Luís - MA o total de 14 Juizados Especiais com competência cível e 
das relações de consumo, com jurisdição subdivida entre os bairros da referida 
capital. Todas as unidades já trabalham com processo judicial eletrônico, 
entretanto ainda há remanescentes de processos físicos (processos em papel) 
iniciados antes de 2009, quando foi implantado o primeiro sistema de gestão de 
processo eletrônico nestas unidades (Projudi).

Atualmente, o Judiciário nacional já dispõe de um novo sistema, que visa 
uniformizar em todas as suas esferas (estadual. Federal, trabalhista, eleitoral, 
militar, etc.) um único tipo de processo eletrônico. É o denominado PJE (Processo 
Judicial Eletrônico), que foi desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais 
e com a OAB, lançado oficialmente em 2011, muito embora as experiências 
iniciais tenham ocorrido já em 2009 no âmbito da Justiça Federal. Já aderiram a 
este sistema, conforme informa o CNJ9, todos os Tribunais Regionais Federais, 
os Tribunais Trabalhistas, dois Tribunais militares e 21 Tribunais Estaduais.

Partindo do panorama já apresentado acerca da informatização do processo 
judicial no Brasil, mais especificamente no Maranhão, a presente análise 
seguirá para um nível mais específico, na busca de verificar, num nível micro, 
os impactos da implantação do processo eletrônico na unidade judicial. Sabe-
se que a Justiça Federal foi pioneira na implantação de processo integralmente 
eletrônico, mais especificamente o Tribunal Regional Federal da 4ª região (PR, 
SC, RS), cuja a experiência demonstra os primeiros resultados práticos:

[…] como pioneiro no Brasil na implantação do processo eletrônico 
para todas as ações, o TRF4 pode ser tomado como exemplo e 
“laboratório” para a análise dos resultados trazidos com a utilização 
do processo eletrônico. Nesse sentido, observando a experiência do 
TRF4 no qual já ocorreu a informatização do processo judicial, visto 
que atualmente somente é possível ingressar com ações virtuais, 
é possível dizer que como resultados práticos da utilização do 
processo eletrônico, verifica-se que, além de facilitar o acesso à 
justiça, permite agilidade na tramitação dos processos, redução 

9 Portal do Conselho Nacional de Justiça, Processo Judicial Eletrônico – Adesões. Disponível em: http://
www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/processo-judicial-eletronico-pje/2011-05-13-20-12-46. 
Acesso em: 22.04.2016
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de custos e ganho em produtividade, tudo isso em consonância 
com o Planejamento Estratégico Nacional e o Planejamento da Justiça 
Federal da 4ª Região. (SILVA e SPLENGER, 2013, pg. 70, grifo nosso)

Assim, verifica-se que não foi necessário um longo decurso temporal para se 
apreender os vários benefícios que podem advir da informatização do processo 
judicial, pois já nas primeiras experiências foi possível identificar vantagens 
tais como a celeridade, redução de custos, acesso à informação, dentre 
outros levantados pelo autor supracitado. O Juiz Federal Rogério de Meneses 
Fialho Moreira faz uma análise comparativa e exemplifica que, considerando a 
tramitação de 10.000 processos, num período de um ano, a economia com opção 
por processos virtuais ao invés do tradicional modelo em papel representaria um 
montante beirando os quarenta mil reais (MOREIRA, 2004).

Nesse contexto, verifica-se que a atual visão do Judiciário tem buscado 
adequar-se aos parâmetros da gestão pública moderna, uma vez que o processo 
judicial constitui interesse público e, portanto, deve ser objeto de gerenciamento. 
Considerando que o processo judicial é o principal meio pelo qual o Judiciário 
provê a resposta ao cidadão, as atividades desempenhadas neste âmbito devem 
se desenvolver estrategicamente, pois:

[…] o processo, seja por uma perspectiva estática, como método, seja 
por uma perspectiva dinâmica, como sucessão de atos, também deve 
ser alvo de gestão. Aliás, na concepção de processo organizacional 
ou processo de trabalho, o processo (judicial) pode ser visualizado 
como entrada (insumo) – pois corresponde a um método, uma 
disciplina procedimental – transformação (execução de atividades) 
– os vários atos praticados no curso do procedimento transformam 
entradas em saídas – e saída (produto ou serviço) – vários atos que 
compõem o procedimento representam resultados das transformações, 
como, por exemplo, a sentença, que, em apertada síntese, é o produto 
de certificação do direito que resulta da transformação (FIOREZE, 
2011, pg. 5, grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise seguirá apresentando as decorrências da 
pesquisa desenvolvida no 6º Juizado Especial Cível de São Luis, nos moldes 
das considerações sobre metodologia e resultados, a seguir abordadas.

3 METODOLOGIA

No que tange a abordagem, esta pesquisa se desenvolveu num viés que 
combina tanto elementos do método quantitativo quanto qualitativo, haja vista 
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a necessidade de adequação à questão pesquisada (GUNTHER, 2006, pg. 
207). Assim, embora haja ênfase na objetividade, bem como coleta e análise de 
dados, houve também a busca em compreender e interpretar as experiências 
(POLIT et al. apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, pg. 34). Quanto aos objetivos, 
caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, utilizando a observação, 
a pesquisa documental e bibliográfica como procedimentos (GIL, 2007 apud 
SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). As informações necessárias ao embasamento 
deste estudo foram coletadas diretamente nos documentos e bancos de dados 
da unidade pesquisada, organizadas em tabelas, com posterior análise dos 
resultados a partir das estatísticas obtidas.

   Figura 4: modelo de tabela adotada na pesquisa

PROCESSOS FÍSICOS
Ativos Arquivados

Distribuição Audiência Sentença Intimação Distribuição Arquivamento
Dia/mês/ano Dia/mês/ano Dia/mês/ano Dia/mês/ano Dia/mês/ano Dia/mês/ano

A unidade de análise deste estudo foi o 6º Juizado Cível e das Relações de 
Consumo de São Luis, que integra o Poder Judiciário maranhense. A pesquisa 
incidiu sobre o total de processos físicos que estavam ativos na unidade até 
o ano de 2015 (31 processos), com consulta manual e individual em cada um 
destes, e ainda sobre 100 processos físicos inativos (arquivados), os quais 
foram consultados no banco de dados. Dentre os processos ativos analisados, 
os mais antigos datam de 2004, e os mais recentes de 2009; já dentre os 
arquivados, os mais antigos datam de 2003, e os mais recentes de 2009. Foram 
ainda analisados os dados estatísticos referentes à tramitação de processos 
eletrônicos entre os anos de 2011 a 2015, os quais foram extraídos do próprio 
sistema de gestão processual, sendo posteriormente tabelados. A totalidade dos 
dados foi tabelada em planilhas do Excel, com a utilização de fórmulas básicas, 
visando obter determinadas médias e percentuais para formular o diagnóstico da 
unidade, no que tange a gestão de processos. Utilizou-se também a observação 
como ferramenta para apreender a configuração da sistemática de trabalho dos 
servidores, especialmente após o processo eletrônico.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 Perfil da unidade judicial

O 6º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo (6º JECRC), foi 
instalado em dezembro de 1996, integrando o polo de São Luís e abrangendo 
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uma média de 15 bairros desta cidade. A implantação do processo eletrônico 
na unidade, tal como nos demais Juizados da capital, também se deu no 
ano 2009, através do sistema de gestão de processos eletrônicos “Projudi”. 
O quadro funcional da unidade, até o ano de 2015, dispunha de uma equipe 
composta por 17 pessoas: 1 juíza, 1 secretário judicial, 1 assessor jurídico, 1 
assessor administrativo, 2 analistas judiciários, 3 técnicos judiciários, 3 auxiliares 
judiciários, 2 oficiais de justiça, 1 estagiário na área de Direito, 2 funcionários 
terceirizados.

As atividades básicas de uma unidade judicial de primeira instância, sob 
o aspecto processual, são divididas basicamente em dois grandes grupos: 
atividade técnica-jurídica e atividade técnica-administrativa. São exemplos de 
atividades do primeiro grupo: análise de petições, minutas de despachos e 
decisões, realização de audiências; já no segundo grupo podem ser citadas: a 
confecção de cartas de intimação, ofícios e mandados, emissão de certidões, 
atendimento dos jurisdicionados, dentre outras. Tendo por base a equipe do 
6ºJECRC, a subdivisão da equipe nos moldes desses dois grupos se apresenta 
da seguinte forma:

 Tabela 2: grupos de trabalho por natureza da atividade

Atividade técnica-jurídica Atividade técnica-administrativa
Juiz (1) Secretário Judicial (1)

Assessor Jurídico (1) Técnicos e Auxiliares (6)
Analistas (2) Assessor Administrativo (1)

Estagiário (1) Oficiais de Justiça (2)

Fonte: elaborado pelo autor 

4.2 Principais avanços identificados a partir da inovação do processo 
eletrônico

Inicialmente, no que tange o processo judicial em si, especialmente referente 
às demandas dos Juizados Especiais estaduais, como é o caso do 6ºJECRC, 
o fluxo geral de tramitação demonstra-se relativamente simples, e pode ser 
aplicado à maioria dos casos, podendo ser sintetizada no esquema a seguir:

Figura 5: síntese do fluxo processual em Juizados estaduais

    

  Fonte: elaborado pelo autor
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Obviamente que as especificidades das leis processualistas permitem que 
no curso dessas etapas possa haver outras intervenções por via dos mais 
variados recursos jurídicos. Entretanto, destaca-se aqui a visão geral do fluxo 
de andamento processual para facilitar a explanação dos resultados.

As únicas etapas as quais todos os processos obrigatoriamente devem 
passar são as etapas 1, 3 e 5; a etapa 2 e a 4 dependem da situação prática 
de cada processo. As etapas 1 e 5 são predominantemente de natureza 
técnica-administrativa; as etapas 2, 3 e 4 são predominantemente de técnica-
jurídica, muito embora todas as etapas sejam permeadas por ambos os tipos de 
atividades.

Para atuar neste fluxo, o 6JECRC apresenta a subdivisão dos servidores em 
equipes, conforme a natureza técnica da tarefa que desempenham, conforme 
figura a seguir:

Figura 6: divisão de equipes por natureza de tarefa

Fonte: elaborado pelo autor

Em cada equipe, todos os integrantes tem domínio da totalidade de tarefas 
que são de responsabilidade do seu setor, o que evita possíveis lacunas 
com a falta de algum servidor, haja vista que sempre haverá outro que sabe 
desempenhar a respectiva tarefa. Além disso, verifica-se que essa divisão 
facilita o gerenciamento das atividades desempenhadas tanto na unidade como 
um todo, quanto em cada setor, haja vista possibilitar maior controle por parte do 
gestor. Nesse sentido, o sistema de gestão de processo eletrônico facilita esse 
controle, pois fornece em tempo real um panorama da unidade, com a situação 
atualizada de cada processo, possibilitando ao gestor verificar, em tempo real, 
todas as tarefas pendentes. Desta forma, torna-se mais prático identificar 
problemas na execução de tarefas, acúmulo ou sobrecarga de trabalho. Esse 
tipo de controle era bem mais difícil quando utilizados os processos físicos, 
pois estes se acumulam nas prateleiras, sinalizadas por tipo de tarefa, restando 
inviável que o gestor faça um diagnóstico de forma manual, diariamente.
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Com a implantação do processo eletrônico, a etapa 1 da figura 6 foi 
automatizada, pois a distribuição (protocolo do processo e direcionamento para 
um Juiz) passou a ser um procedimento feito virtualmente. Assim, eliminou-
se a necessidade de numeração e rubrica das páginas dos documentos, a 
preparação de capa com os dados do processo, a certidão de recebimento e 
conclusão ao Juiz, ou seja, menos trabalho manual, menor utilização de papel e 
mais economia de tempo.

Outra mudança identificada ocorre na etapa 5 (arquivamento) da figura 5. Na 
vigência dos processos físicos, o arquivamento era um processo extremamente 
dispendioso, pois era necessário um termo de arquivamento anexado ao 
processo e, logo após, o processo era armazenado em caixa-arquivo, e as 
caixas direcionadas a um setor fora da unidade (arquivo geral). A partir do 
processo eletrônico, o arquivamento consiste apenas na inclusão do termo 
de arquivamento (modelo já disponível no sistema) e na posterior alteração 
do “status” do processo no sistema, passando de “ativo” para “arquivado”. 
Dessa forma, todos os documentos ficam preservados em meio virtual, e na 
eventual necessidade de desarquivamento, elimina-se a possibilidade de perda 
e danificação de documentos devido às avarias decorrentes do tempo. Ou seja, 
além de economia de espaço físico, também há preservação dos documentos 
em sua integralidade.

Na etapa 2 (audiência) da figura 5 também não há mais a necessidade de 
apresentação dos documentos para serem anexados ao processo no momento 
da audiência, haja vista que eles já podem ser inseridos antecipadamente por via 
eletrônica, proporcionando também economia de tempo. Já a etapa 3 (sentença) 
pode ocorrer logo em seguida da etapa 2, isto é, ocorrendo a audiência sem 
conciliação, o Juiz pode, naquele momento, ouvidas as partes e analisadas 
todas as provas, proferir a decisão (sentença). Este seria o cenário ideal 
dentro da proposta dos Juizados, tendo em vista os seus princípios basilares 
já explanados, como a simplicidade e celeridade. Abaixo se demonstra a média 
de tempo de espera até a realização de audiência, bem como a espera pela 
sentença, comparando os processos físicos com os atuais processos eletrônicos.

Gráfico 1: comparação entre processos físicos e eletrônicos - audiência
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Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos processos físicos e no banco de 
dados dos sistemas de gestão de processo eletrônico da unidade

Gráfico 2: comparação entre processos físicos e eletrônicos - sentença

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos processos físicos e no banco de dados dos sistemas 
de gestão de processo eletrônico da unidade

A primeira coluna do gráfico 1 demonstra que, após protocolar o processo 
físico, o jurisdicionado aguardava, em média, 70 dias até a realização da 
audiência (MAF), enquanto que no processo virtual este tempo caiu para 30 
dias (MAE). Já analisando o gráfico 2, verifica-se que nos processos físicos 
(MSF), os interessados esperavam em média 345 dias, após o protocolo inicial 
do processo, para receberem uma decisão do Judiciário por meio da sentença. 
Já com a utilização do sistema de gestão de processo eletrônico, essa média 
caiu para 31 dias. Observa-se que a prática do 6JECRC é proferir a decisão 
(sentença) no mesmo dia da audiência, o que já elimina uma etapa dentro do 
fluxo demonstrado na figura 5, diminuindo a espera do jurisdicionado por uma 
decisão. A queda representada nos gráficos 1 e 2 demonstram que a unidade 
está provendo uma resposta rápida, configurando uma relevante contribuição 
do processo eletrônico para o alcance de um dos objetivos mais almejados 
pela sociedade quando recorrem ao Judiciário: a celeridade. Já comparando os 
dados referentes ao tempo de cumprimento das determinações do magistrado 
pela secretaria, utilizando-se o parâmetro da expedição de intimação após a 
sentença, obteve-se o gráfico a seguir:
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Gráfico 3: média de cumprimento

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos processos físicos e no banco de dados dos sistemas 

de gestão de processo eletrônico da unidade

O gráfico indica que a média de espera para se expedir uma intimação, em 
processos físicos, era de 32,41 dias, enquanto que no processo eletrônico 
essa média caiu para 4,02 dias. Isso se explica pelo fato de a maioria das 
intimações nos processos eletrônicos serem expedidas “on line”, isto é, o 
envio de informações se dá pelo email cadastrado pelo usuário, o que é feito 
automaticamente pelo sistema, que já dispõe no seu banco de dados modelos 
dos documentos utilizados, bastando apenas alguns comandos do usuário. Já 
no processo físico, todas as comunicações processuais se davam por meio de 
cartas feitas em meio físico (papel) e enviadas pelo serviço de correios ou por 
Oficial de Justiça. Assim, mais um avanço trazido pelo processo eletrônico diz 
respeito a facilidade das comunicações processuais, trazendo mais agilidade e 
praticidade ao processo.

Passando para a análise da média de tempo que os processos ficam tramitando, 
isto é, o intervalo entre a etapa 1 (Distribuição) e etapa 5 (Arquivo) da figura 
5, é possível verificar o intervalo temporal que o cidadão precisa esperar para 
obter uma resposta  quanto a sua pretensão, ao recorrer o Judiciário. Assim, 
comparando o tempo de espera nos processos físicos com o dos processos 
eletrônicos, chega-se ao seguinte gráfico:
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Gráfico 4: média de tempo de tramitação

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados coletados nos processos físicos e no banco de dados dos sistemas 
de gestão de processo eletrônico da unidade

Pelo gráfico, observa-se uma expressiva redução no tempo de tramitação 
dos processos a partir da utilização de sistema eletrônico, chegando-se a 
quase 50% de diferença. Assim, este último gráfico representa uma visão geral 
do andamento processual, uma vez que sintetiza o tempo para seu curso em 
todas as etapas necessárias, conforme a figura 5. Assim, os métodos e rotinas 
de trabalho com processo eletrônico utilizados pelo 6ºJECRC demonstram-
se adequados e eficazes, uma vez que possibilitaram mudanças expressivas, 
especialmente quanto ao principal fator de descontentamento da sociedade com 
o Judiciário: a morosidade.

Os resultados sinalizam que a unidade tem se adequado à visão moderna 
do Judiciário, demonstrando eficiência no gerenciamento da unidade utilizando 
o processo eletrônico, apesar de todas as dificuldades de infra-estrutura 
enfrentadas pelo Poder Judiciário a nível nacional, pois o princípio da eficiência 
“impõe ao gestor público utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis 
(...) e, paralelamente, visar o melhor resultado possível, a partir dos objetivos 
definidos pela organização” (FIOREZE, 2011, pg. 4).

Entretanto, em que pese todos os avanços já explanados, há de se ressaltar 
que algumas fases do processo eletrônico ainda preservam práticas utilizadas 
no processo físico, como por exemplo, a necessidade de expedição de cartas 
de intimação por meios físicos (via correios e Oficial de Justiça), para aquelas 
pessoas que não possuem cadastro nos sistemas de gestão de processos 
eletrônicos. Ocorre que, conforme citado no referencial teórico, um dos 
diferenciais dos Juizados é a dispensa de Advogado para impetrar um processo 
judicial, o que faz com que grande parcela das ações tenha como autor pessoas 
leigas. Assim, mesmo com o grande avanço da tecnologia, do acesso à internet 
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e à informação, ainda há uma parcela da população que não dispõe dos meios 
eletrônicos necessários para utilizar o sistema, nem conhecimento técnico para 
entendê-lo.

Nesse contexto, a “exclusão digital”, que ainda atinge muitos usuários da 
Justiça, exige que alguns atos dentro do processo eletrônico retroajam às rotinas 
utilizadas nos processos físicos, como o citado exemplo da expedição de cartas. 
Isto demanda um custo não apenas com papel, mas também com contratos 
do serviço terceirizado de correspondência, além do maior dispêndio de tempo 
para realização da tarefa, conforme demonstrado no gráfico 3. Outro exemplo 
de ação ainda retrógada diz respeito a expedição de Alvará Judicial (documento 
que autoriza o levantamento de pagamentos realizados nos processos), pois, 
apesar de já serem assinados eletronicamente pelo Juiz, ainda necessitam ser 
impressos, validados com selo do Tribunal de Justiça, rubricados e apresentados 
às agências bancárias; tal procedimento já poderia ter sido substituído, por 
exemplo, utilizando-se da comunicação eletrônica para emitir ao Banco uma 
ordem de pagamento em favor do credor, o que seria, inclusive, mais seguro.

5 CONCLUSÃO

O processo judicial é o meio democrático, constitucionalmente garantido, 
que o cidadão tem para reclamar seus direitos perante o Poder Judiciário. 
Portanto, sendo instrumental de trabalho elementar para o Poder Judiciário, é 
imprescindível a busca por padrões capazes de lhe dar a eficácia necessária. 
A Lei processual dispõe os principais parâmetros e as delimitações jurídicas 
que devem nortear o trabalho do Juiz e da sua unidade judicial, entretanto, é no 
âmbito da gestão pública que esse instrumental deve ser gerenciado de modo a 
garantir o interesse público, conforme os princípios basilares da Administração 
Pública. Isso porque uma unidade judicial precisa dos elementos da gestão 
para atingir seus objetivos, para fazer fluir os trabalhos de forma concatenada, 
utilizando do planejamento e de uma visão estratégica.

Porém, historicamente o Judiciário brasileiro não priorizou o estabelecimento 
dessa dinâmica de gestão dentro das unidades judiciais. Tradicionalmente, o 
que se verifica na prática é cada unidade estabelecendo suas próprias rotinas, 
sem observar os aspectos essenciais da gestão pública. Esse fato, aliado a 
muitos aspectos sócio-históricos, especialmente pelo aumento demasiado 
da litigiosidade desproporcional ao investimento, desenharam um Judiciário 
desacreditado e marcado pela morosidade. Recentemente este quadro vem 
recebendo outra nuance, principalmente após a institucionalização do Conselho 
Nacional de Justiça, que, enquanto órgão de controle, tem contribuído fortemente 
para a organização do Judiciário brasileiro. Entretanto, sempre dependerá de 
cada unidade se alinhar ao planejamento e às estratégias colocadas pelo CNJ, 
trazendo à sua esfera micro as medidas elaboradas a nível global.
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A implantação do processo eletrônico faz parte dessas estratégias, e o 
Tribunal de Justiça do Maranhão tem avançado nesse sentido. Desde o ano de 
2009 o referido órgão está inserindo a tecnologia da informação na tramitação 
dos processos judiciais, tendo iniciado tal implantação no âmbito dos Juizados 
Especiais. Estes, dentro da sua proposta de ampliar o acesso à Justiça por seus 
princípios da simplicidade, informalidade, oralidade e celeridade, se adéquam 
perfeitamente à proposta de celeridade do processo eletrônico.

Assim, analisando a experiência do 6º Juizado Cível e das Relações 
de Consumo com a implantação do processo eletrônico, se constata que 
esse instrumento, por si só, já representa importante evolução em relação a 
tramitação dos processos físicos, especialmente resolvendo a questão da 
morosidade. Porém, além disso, é preciso que a unidade seja gerenciada a 
partir do planejamento das atividades, da alocação organizada de recursos 
humanos, interligando cada tarefa de forma estratégica e concatenada, 
padronizando rotinas de trabalho, controlando a execução, mas, ao mesmo 
tempo, delegando atividades. Nesse sentido, o método de gestão da unidade 
estudada, em torno da ferramenta do processo eletrônico, se mostrou eficiente, 
conforme os resultados obtidos, inclusive alinhando-se a atual visão estratégica 
que o Judiciário vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Entretanto, 
é necessário que as experiências bem sucedidas sejam institucionalmente 
reconhecidas, multiplicadas, bem como constantemente reavaliadas. As 
unidades judiciais precisam ser apreendidas enquanto unidades de gestão, 
privilegiando a padronização das rotinas conforme as especialidades de cada 
unidade, o investimento em treinamento, o reconhecimento institucional, e todas 
as atividades inerentes ao gerenciamento responsável dos instrumentos de 
interesse público, como é o processo judicial.

Cabe ressaltar que vários desafios ainda precisam ser superados para que se 
alcance o pleno acesso do cidadão à Justiça, pois é necessário que a sociedade 
disponha dos meios necessários para acompanhar o desenvolvimento das 
instituições. Considerando o avanço mundial da tecnologia e a crescente 
necessidade de ferramentas desta natureza no cotidiano, um desses desafios 
diz respeito à exclusão digital que ainda persiste no país. Porém, não apenas 
este, mas muitos dos desafios relacionam-se a problemáticas sociais que estão 
além da esfera do Judiciário, como as políticas públicas referentes à educação, 
ao acesso à informação e à tecnologia, emprego e renda, dentre outras.

Por fim, é imperioso salientar que a temática tratada é notadamente abrangente, 
não havendo a pretensão de esgotar sua análise neste artigo, inclusive face 
à delimitação do mesmo não permitir uma abordagem mais extensa, a qual 
demandaria mais tempo e aprofundamento investigativo. Destaca-se também 
que ainda são escassas as produções científicas a respeito da utilização do 
processo eletrônico, principalmente análises práticas que tragam dados sobre 
experiências do seu uso. Tal fato representou uma problemática no sentido de 
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obter mais parâmetros para a análise de resultados.
Entretanto, além da contribuição para o debate do tema, este artigo abre 

caminhos para uma posterior análise mais ampla, que contemple, por exemplo, 
um conjunto de unidades judiciais do estado (Juizados da capital, Varas da 
família, Varas Criminais, entre outros). E, considerando que o Tribunal de Justiça 
do Maranhão está em fase de ampliação da utilização dos sistemas tecnológicos 
de gestão processual, se faz necessário acompanhar a evolução deste processo, 
na medida em que o gerenciamento das unidades deverá se adaptar aos novos 
métodos de trabalho. Nesse sentido, pesquisas como esta são fundamentais, 
pois fornecem parâmetros de análise dos impactos estruturais dessa inovação, 
identificam avanços, bem como aspectos que precisem ser melhorados. 
Contribuem, portanto, para o aprimoramento da gestão e, consequentemente, 
para que os serviços prestados no âmbito do Poder Judiciário sejam cada 
vez mais eficientes, em consonância com os princípios constitucionais da 
administração pública.
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A MERITOCRACIA NO PODER 
JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE E 

REFLEXÃO SOBRE A ÓTICA DOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇA DA CENTRAL 

DE MANDADOS DE IMPERATRIZ 
EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE 

METAS E DA GRATIFICAÇÃO POR 
PRODUTIVIDADE JUDICIÁRIA – GPJ

Wilton José Barbosa de Araújo

RESUMO

O artigo trata da meritocracia no âmbito do poder judiciário e sua importância 
como instrumento de gestão pública na valorização do servidor público e na busca 
constante do aumento da produtividade judiciária. O objetivo geral é verificar 
a percepção dos oficiais de justiça da central de mandados da comarca de 
Imperatriz em relação às políticas públicas focadas nas metas de produtividade 
mensal e da gratificação por produtividade judiciária (GPJ). O método utilizado 
foi pesquisa descritiva tipo survey com levantamento bibliográfico, documental 
e aplicação de questionário tipo Likert de concordância. Evidenciou-se de forma 
positiva que a meritocracia contribuiu para o aumento da produtividade judiciária 
para mais da metade dos oficiais. Apresentaram-se resultados negativos com 
relação ao ressarcimento das despesas com veículo próprio e do atual sistema 
de pagamento da produtividade mensal na forma escalonada. Conclui-se, que na 
visão dos oficiais de justiça, a meritocracia é um instrumento de gestão pública, 
que utilizada de forma coerente e conjunta com todo o corpo funcional, se torna 
eficaz e valoroso para aumentar a produtividade por meio da produtividade 
mensal e da GPJ. 

Palavras-chave: Meritocracia. Gestão pública. Produtividade judicial. 
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1 INTRODUÇÃO

A era atual baseada na informação e no conhecimento em que se está 
vivenciando foi acelerada por tecnologias inovadoras e pela globalização da 
economia, ocasionando uma expansão do conhecimento e de informações nunca 
antes imagináveis. Nota-se que essas inovações provocadas pelo aumento do 
conhecimento e das informações, combinadas com a própria crise do Estado 
na década de noventa (crise fiscal e a interferência do Estado com base no 
já fracassado e ultrapassado modelo da política keynesiana de interferência 
estatal na economia) influenciaram a Reforma Administrativa do Estado que 
acabou acelerando as mudanças recentes na área da administração pública 
com novos paradigmas em relação à gestão pública nas três esferas de poder 
público, sendo mais recente essa mudança no Judiciário que é a razão deste 
estudo.

A evolução recente da administração pública, no Brasil, mostra que houve uma 
mudança de paradigma, passando do modelo burocrático para a administração 
pública-gerencial com foco na flexibilidade administrativa, no controle social, na 
ação direcionada ao cidadão e na valorização do servidor por meio do mérito.

O presente artigo tem como objetivo geral verificar sobre a ótica e percepção 
dos oficiais de justiça da central de mandados da comarca de Imperatriz, o grau 
de satisfação com relação às políticas públicas focadas nas metas mensais 
de produtividade mensal de cumprimento de mandados e da Gratificação por 
Produtividade Judiciária (GPJ).

Dentro desse contexto, pretende-se neste artigo mostrar a percepção desses 
profissionais de vital importância para a justiça, a fim de colher resultados que 
possam contribuir de alguma forma para o melhoramento futuro dessas políticas 
públicas de valorização do servidor, e principalmente, na busca da excelência 
dos serviços públicos oferecidos à comunidade, que é, e sempre será o objetivo 
primordial de toda organização pública e dos seus gestores no foco constante 
de propiciar meios para alcançar esses objetivos.  

Foi realizada pesquisa descritiva tipo survey com levantamento bibliográfico e 
documental na central de mandados da comarca de Imperatriz (MA). A população 
em estudo foi composta por 26 oficiais de justiça. 

Os dados foram coletados com aplicação de um questionário estruturado 
com escala do tipo Likert de concordância. Este questionário foi construído e 
adaptado a partir do modelo proposto pelos autores Idalberto José das Neves 
Júnior, Simone Alves Moreira, Elisângela Batista Ribeiro e Moacenira Cardoso 
da Silva (Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 15, n. 47, p. 318-320, 
2013). 

O questionário foi estruturado em três partes. A primeira com o objetivo 
da pesquisa, instruções de resposta ao questionário e identificação dos 
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participantes. A segunda parte com cinco questões objetivas sobre o sistema de 
metas da produtividade mensal, e, a terceira e última parte, com cinco questões 
sobre a gratificação por produtividade judiciária (GPJ). Foi utilizada a graduação 
de um a cinco na escala Likert com o seguinte padrão de respostas. (1) discordo 
totalmente; (2) discordo; (3) indiferente; (4) concordo e (5) concordo totalmente.

A análise dos dados deu-se por meio de técnicas estatísticas descritivas, 
utilizando-se planilhas eletrônicas do excel para melhor visualização das 
respostas e sua evidenciação posterior em forma de gráficos, com o objetivo 
de verificar a percepção, sob a ótica desses oficiais de justiça, em relação às 
políticas públicas do judiciário maranhense com foco na meritocracia, instituído 
atualmente pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

2 O PAPEL E A FUNÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

A atual sociedade deste milênio, focada na modernidade em que os avanços 
da tecnologia propiciam e que são baseadas atualmente na rapidez e agilidade 
que o mundo exige, são características bastante latentes desta nova sociedade 
demasiadamente ágil e conflitante, na qual tem demandado cada vez mais por 
soluções rápidas dos seus litígios e conflitos por meio da tutela estatal. Não 
obstante, o que na prática se observa, muitas das vezes, são um demorado e 
sinuoso processo judicial para por fim ao anseio da sociedade por uma justiça 
célere, justa e eficiente.

É sabido que o juízo, em si, jamais poderá funcionar com a figura somente do 
magistrado para resolver e por fim às demandas e litígios que chegam as suas 
mãos. O juiz depende de outros servidores que o auxiliem na secretaria e que 
cumpram suas mais diversas ordens. 

O oficial de justiça, detentor de fé pública, tem um papel fundamental neste 
processo, pois cabe a ele atuar na atividade fim para dar efetividade de forma 
concreta à decisão do juiz do feito. O oficial de justiça é tido como a “longa 
manus” do juiz, ou seja, metaforicamente, sendo a mão longa do juiz para que 
se cumpram as decisões dentro de um processo judicial, como por exemplo: 
citações; intimações; notificações; sequestros; arrestos; penhoras; imissão 
na posse; condução coercitiva; prisão civil; busca e apreensões de bens e de 
pessoas; reintegração de posse; avaliações etc.

 Nota-se que o papel dos oficiais de justiça é vasto e de fundamental 
importância entre os profissionais essenciais ao funcionamento da Justiça. Haja 
vista, que são os oficiais de justiça que atuam como auxiliares da justiça para 
cumprir todos os atos determinados pelo juiz, sem o qual não teria efeito sua 
decisão ou sentença, pois a nenhum outro auxiliar da justiça é cabido cumpri-
las, mas somente ao oficial de justiça.  

Os oficiais de justiça têm suas funções e atribuições delineadas na organização 
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judiciária de cada tribunal, mas precisamente no Novo Código de Processo Civil, 
dada pela lei nº. 13.105 de 16 de março de 2015, que entrou em vigor no dia 
dezoito de março do ano corrente. No título IV, capítulo III, art. 149 desta nova lei 
vai tratar dos auxiliares da justiça, dentre eles está o oficial de justiça. 

Assim dispõe o Novo Código de Processo Civil (Brasil, 2016) em seu artigo 
149 quando diz: “São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições 
sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe 
de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o 
intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, 
o contabilista e o regulador de avarias”. (Grifo nosso).

No mesmo capítulo III, na seção I, no artigo 154, o Código de Processo 
Civil (Brasil, 2016) norteia sobre as atribuições do oficial de justiça, conforme 
transcrito abaixo:                                                 

Art. 154.  Incumbe ao oficial de justiça: 

I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais 
diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença 
de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com 
menção ao lugar, ao dia e à hora; 

II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado; 

III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento; 

IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem; 

V - efetuar avaliações, quando for o caso; 

VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada 
por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de 
comunicação que lhe couber. 

Parágrafo único.  Certificada a proposta de autocomposição prevista 
no inciso VI, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para 
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento 
regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa.

É importante salientar que o novo código de processo civil acrescentou mais 
uma atribuição ao oficial de justiça, conforme se observa no art. 154, inciso VI. 
Nela menciona que o oficial de justiça deve certificar em mandado, proposta 
de autocomposição que uma das partes apresentarem durante as diligências 
realizadas em atos do oficial de justiça.

Nesse contexto e diante desta nova incumbência, o oficial de justiça cada vez 
mais se faz presente para uma solução amigável e célere nas demandas judiciais, 
embora não se resolva em si mesma, por depender de outros instrumentos e 
meios para melhor desenvolver seu trabalho, mas torna-se um caminho a ser 
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perseguido na busca de uma solução para os litígios que a sociedade, de um 
modo geral, espera e deseja serem resolvidos ao colocar na tutela do Estado-
Juiz a sua pretensão de justiça. E este objetivo pode ser alcançado com a 
valorização deste profissional e do aprimoramento da gestão pública no que diz 
respeito à política de meritocracia. 

3 A MERITOCRACIA E O NOVO PARADIGMA DA GESTÃO PÚBLICA NO 
PODER JUDICIÁRIO

Dentre as várias atividades exclusivas do Estado, tem-se a atividade 
judiciária de importância vital para a garantia do estado de direito. O poder 
judiciário brasileiro foi um dos últimos poderes, desde a reforma administrativa 
do Estado promovido por Bresser Pereira em 1995, a mudar o modelo de gestão 
pública burocrático para o burocrático-gerencial. Aos poucos está promovendo 
mudanças para uma nova cultural organizacional com base no merecimento 
pessoal.

A administração pública legalmente constituída passou a ter autonomia 
administrativa e financeira e ao mesmo tempo teve que lidar com a escassez 
de recursos para gerenciar todo o funcionamento burocrático da administração 
pública. 

O princípio da eficiência é um dos princípios que está elencado no art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, que se refere à administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

 Este princípio constitucional, dentre vários outros, é de fundamental 
importância, uma vez que adotado o sistema de meritocracia no poder judiciário 
é de interesse da população que paga impostos e tributos para custear toda 
a máquina estatal, cobrar não somente a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade e a transparência ou publicidade dos atos públicos, mas, sobretudo, 
a eficiência dos serviços ofertados e prestados a toda sociedade brasileira pelo 
Poder Judiciário.

Como bem ensina Meirelles (1999, p.89) sobre esse princípio: 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja 
exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.  É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 
positivos para o serviço público e com satisfatório atendimento das 
necessidades da coletividade e de seus membros.

Meritocracia, etimologicamente vem da palavra em latim meritum, tendo como 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016354

significado mérito. Já o sufixo cracia, de origem grega, significa poder. Com a 
união destes dois radicais conclui-se que a palavra “meritocracia” literalmente 
remete ao significado de “poder do mérito”. Então, o que seria esse “poder do 
mérito” dentro do contexto da gestão pública moderna?

O Dicionário Larousse (1999) ajuda a entender ao conceituar mérito como: 
“1. Aquilo que faz uma pessoa digna de elogio, de recompensa; merecimento. 2. 
Qualidade apreciável de uma coisa, de uma pessoa. 3. Valor moral ou intelectual” 
(1999, p. 611). 

Afirma-se que na gestão pública moderna, a meritocracia - o poder do mérito 
- é a forma ou sistema que visa recompensar uma pessoa ou um grupo de 
pessoas de uma determinada organização pública ou privada, por meio do seu 
esforço pessoal ou coletivo, a qual estará atrelada a uma premiação de acordo 
com as metas pré-estabelecidas.

Para Duarte (2005, p.365) meritocracia é uma:
 

Fórmula utilizada por organizações, como estímulo profissional, 
oferecendo recompensas aos seus integrantes que proporcionem 
melhorias importantes para elas ou para sua clientela. [...] Merecimento. 
Reconhecimento do mérito de servidor público, caracterizado por 
suas qualificações funcionais, profissionais, éticas, morais, como 
assiduidade, competência, conhecimento e habilidade, o que é 
comprovado por avaliações que conferem o direito à promoção de 
cargo, classe ou categoria.

De acordo com Duarte (2005), a meritocracia instituída pelas organizações, 
sejam elas públicas ou privadas, devem proporcionar recompensas aos seus 
participantes, os quais por meio destas recompensas sentem-se estimulados a 
desenvolver suas atividades da melhor forma possível, tanto para elas mesmas, 
como para quem usufrui os frutos do seu labor. Também mostra a necessidade 
de agregar valores e qualificações funcionais, profissionais, éticas e morais para 
merecê-las, principalmente quando se fala em reconhecimento do mérito do 
servidor público.

Na ótica de Barbosa (2003) ao comentar sobre a meritocracia, enfatiza que a 
posição estamental que cada pessoa da organização pleiteia, dependerá de um 
conjunto de valores, que será resultado do próprio mérito conquistado, isto é, do 
que foi realizado de forma individual.

No que tange ao novo paradigma da gestão pública no Brasil, pode-
se evidenciar a trajetória de evolução no âmbito da administração pública 
brasileira, que passou do paradigma burocrático para o paradigma gerencial, 
com observância neste novo modelo burocrático-gerencial. 

O poder judiciário recentemente tem dado mostra desta mudança de 
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paradigma, principalmente no que diz respeito à forma de estabelecer a 
meritocracia como um modelo de administração pública ou gestão pública, na 
qual se aplicam processos que envolvem o planejamento, o controle, a direção 
e a organização.

 Uma prova disto foi, que, por meio do planejamento estratégico do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, dentre várias ações, estabeleceu como política de gestão 
pública, com a finalidade de alavancar a produtividade processual e valorização 
profissional, uma gratificação em dinheiro para os servidores que alcançarem a 
meta estabelecida no planejamento estratégico para cada setor da instituição.

Esta nova visão superou o modelo do tipo burocrático, o qual anteriormente era 
dominante no setor público brasileiro, passando para um modelo muito idêntico 
e utilizado largamente na administração privada, conhecido como modelo 
gerencial. Embora se saiba que os problemas e desafios das organizações são, 
em diversas formas bastante idênticos, é preciso ressalvar que existem várias 
especificidades, normas legais e burocráticas que as diferenciam do modelo 
privado para o público.

4 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO

Afirma-se que existem dois momentos da gestão pública no âmbito do poder 
judiciário - o antes e o depois de instituído o planejamento estratégico nos 
tribunais de justiça em todo o Brasil - o Planejamento Estratégico hoje é um 
instrumento necessário e essencial para que as decisões tomadas sejam feitas 
de forma organizada, planejada e pautadas na realidade e condições internas e 
externas que estão submetidas cada tribunal de justiça e suas comarcas. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da resolução de nº. 70, de 
18 de março de 2009, e dentro da sua missão constitucional, dispõe sobre o 
planejamento e a gestão estratégica no poder judiciário.

No capítulo II desta resolução, em seu art. 2º, § 2º diz: “Os tribunais que 
já disponham de planejamento estratégicos deverão adequá-los ao Plano 
Estratégico Nacional [...]”.

No ano de 2010 foi instituído o Planejamento Estratégico do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, através da Resolução de nº. 10/2010, e posteriormente 
revogada pela Resolução de nº. 37/2010.

No art. 1º da Resolução 37/10, menciona está de acordo com as diretrizes do 
CNJ e nos seus incisos I, II e III define a missão, visão e valores que o tribunal 
deve seguir, conforme transcrito abaixo:

Art. 1°. Fica instituído o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 
do Estado do Maranhão, na forma do anexo I desta Resolução, 
alinhado com o Plano Estratégico do Conselho Nacional de Justiça - 
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CNJ, sintetizados nos seguintes componentes: 

 I - Missão: Garantir a justiça, dirimindo conflitos de forma efetiva e 
acessível à sociedade, contribuindo para o fortalecimento do Estado 
Democrático de Direito.

 II - Visão: Ser reconhecido como uma instituição ágil e efetiva na solução 
dos conflitos em sociedade, conjugando tratamento humanizado com 
práticas modernas de gestão e uso eficaz da tecnologia. 

III - Valores: ética, transparência, excelência dos serviços, valorização 
das pessoas, justiça e comprometimento. (grifos nosso).

Sendo assim, os tribunais de todo o país devem seguir as diretrizes impostas 
pelo CNJ, uma vez que é sua função controlar a atuação administrativa, disciplinar 
e financeira do Poder Judiciário. Nota-se que cada vez mais a sociedade em um 
mundo globalizado exige melhores serviços e com celeridade, exigindo medidas 
judiciárias e estratégias de gestão pública administrativa e judicial eficazes.

Neste contexto, somente com um bom planejamento estratégico e uma 
gestão voltada para a eficiência dos serviços prestados pelo poder judiciário que 
envolva o capital humano e novos procedimentos de trabalho, com ênfase no 
mérito, será possível desenvolver uma gestão pública de excelência e produtiva. 

De acordo com Almeida (2001, p.12) planejamento estratégico é “uma 
técnica administrativa que procura ordenar as idéias das pessoas, de forma que 
se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir”.

Almeida (2001), diz que todo planejamento estratégico tem que levar em 
consideração sua visão para o futuro, sendo um caminho de orientação, podendo 
nesse caminho corrigir sua rota para alcançar seus objetivos. Também ensina 
que existirá uma sincronização da técnica com a ordenação das idéias das 
pessoas, uma vez que, a maioria das organizações públicas ou privadas, sejam 
elas com fins lucrativos ou não, dependem da força de trabalho das pessoas, as 
quais possuem crenças e valores determinados pelas suas próprias lições de 
vida e formação cultural.

Para Porter (1986, p. 15): 

O desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 
desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa irá 
competir, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias 
para se levar a cabo estas metas.

 O autor supracitado ensina que toda estratégia deve ser baseada nas políticas 
desenvolvidas para que os meios possam alcançar os fins. Em outras palavras as 
metas, que na verdade são os fins que a organização almeja, dependem dos meios, 
que são as políticas que a organização traçou para chegar aos seus objetivos.
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5PRODUTIVIDADE MENSAL VERSUS GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 
JUDICIÁRIA (GPJ)

Notadamente que estas duas modalidades de sistema de produtividade 
possuem características próprias e com diferentes objetivos no cumprimento 
das metas. Elencam-se as principais diferenciações que são:

a) Natureza jurídica;
b) Período de apuração das metas de produtividade;
c) Objetivos específicos;
d) Prazo de pagamento;
e) Abrangência. 
Faz-se uma observação com relação à nomenclatura “produtividade”, embora 

seja chamada de produtividade mensal ou verba de produtividade ou ainda 
parcela de produtividade, trata-se na verdade de verba com natureza jurídica 
indenizatória de transporte reembolsada ao oficial de justiça pela utilização de 
veículo próprio no uso de suas atribuições a serviço do tribunal. 

Este reembolso está previsto na Resolução nº. 044/2010 que regulamentou 
o parágrafo único do art. 2º, da Lei Complementar nº 48, de 15 de Dezembro 
de 2000, alterado pelas Leis Complementares nºs 84, de 20 de junho de 2005 e 
109, de 07 de Dezembro de 2007, e posteriormente alterada pela Resolução nº. 
21/2012 do TJMA que alterou o item I do art. 2º da Resolução nº 044, de 23 de 
agosto de 2010 com novos valores indenizatórios da verba fixa. 

De acordo com a resolução 044/2010, em seu art. 1º e parágrafo único, que 
regula o auxílio transporte para oficial de justiça, diz: 

É devido, ao oficial de justiça [...], indenização de transporte por 
diligência para o cumprimento de mandados e outras determinações 
judiciais, fora das dependências do Tribunal ou do Fórum onde situada 
a vara que estejam lotados, a título de ressarcimento de despesas 
realizadas com a utilização de meio próprio de locomoção. 
Parágrafo único. O valor da indenização de que trata o caput deste 
artigo será incluído na folha de pagamento do mês subseqüente ao do 
cumprimento da diligência. (grifos nosso).

A produtividade mensal, como o próprio nome diz, tem sua apuração das 
metas de produtividade mês a mês, sendo que o pagamento é feito sempre 
no mês posterior ao cumprimento da diligência. Em contrapartida a gratificação 
por produtividade judiciária (GPJ) que é paga em uma única parcela e na forma 
anual. 

É imperativo ressaltar que esta resolução foi editada com o intuito de aperfeiçoar 
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a sistemática de ressarcimento das despesas de transportes de todos os oficiais 
de justiça, afim de que o tribunal atingisse o objetivo de aumentar a produtividade 
com base em um pagamento mensal fixo e outra variável na forma escalonada 
que varia de 7% a 30% do vencimento base do cargo de oficial de justiça.

As metas3 cumpridas serão de acordo com observância dentro da escala dos 
intervalos de 29 (vinte e nove) mandados de uma faixa para outra até o limite 
de 135 mandados considerados positivos, ou seja, que efetivamente a ordem 
judicial foi cumprida na sua integralidade, sem considerar os casos de mandados 
negativos.

A previsão legal está no art. 2º, II, da Resolução nº. 44/2010, alterada pela 
Resolução nº. 21/2012, conforme transcrito abaixo:

Art. 2º. O valor da indenização de transporte será reembolsado ao 
oficial de justiça e ao comissário de justiça na seguinte forma:

 I – pelas diligências negativas, devidamente comprovadas, perceberão 
a importância fixa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que 
será adicionada, de forma não cumulativa, à indenização recebida em 
razão das diligências positivas (alterada pela Resolução 21/2012);

II – a partir da décima quinta diligência positiva, considerando o 
vencimento básico do cargo de oficial de justiça, perceberão: 

a) de 15 (quinze) a 44 (quarenta e quatro) diligências, 7% (sete por 
cento); 

b) de 45 (quarenta e cinco) a 74 (setenta e quatro) diligências, 12% 
(doze por cento); 

c) de 75 (setenta e cinco) a 104 (cento e quatro) diligências, 18% 
(dezoito por cento); 

d) de 105 (cento e cinco) a 134 (cento e trinta e quatro) diligências, 
25% (vinte e cinco por cento); 

e) de 135 (cento e trinta e cinco) ou mais diligências, 30% (trinta por 
cento). 

Por fim, no que diz respeito à abrangência desse tipo de produtividade mensal, 
será somente destinada aos oficiais de justiça e aos comissários de justiça, 
exatamente por se tratar de uma verba indenizatória por uso de transporte 
próprio.

Com relação à Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ) tem sua 
previsão legal na Lei 9.326/2010, sendo regulamentada pela Resolução nº. 
14/2015. A natureza jurídica é na forma de gratificação, portanto, diferente da 
produtividade mensal, que tem caráter indenizatório. Além do mais, o período de 
apuração da produtividade é feito antes uma prévia trimestralmente e apurado 
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no final do ano.
O artigo 1º da Resolução 14/2015 fala sobre o período de apuração quando 

menciona que: “A Gratificação por Produtividade Judiciária – GPJ é anual e será 
devida apenas uma vez a cada período-base de doze meses”³.

Após verificar quem tem direito à gratificação e, se cumpriu a meta, o 
pagamento da gratificação é feita anualmente, em uma única parcela, que pode 
variar de cinquenta a cem por cento do vencimento base.

Conforme explícita o art. 15 da Resolução 14/2015 “A GPJ será paga no 
valor mínimo de 50% e no máximo de 100% do vencimento básico do cargo do 
servidor, tendo por referência o valor do mês de divulgação do resultado final”. 

A abrangência deste tipo de meritocracia é destinada a todos os servidores 
efetivos ou comissionada em todas as áreas do tribunal de justiça e tem como 
objetivo principal melhorar a produtividade do judiciário e motivar os funcionários 
com um tipo de décimo quarto salário, por meio da gratificação paga anualmente.

A própria resolução 14/2015 em seu art. 2º, diz: “Todos os servidores do Poder 
Judiciário, do quadro efetivo ou comissionado, estão aptos a receber a GPJ”.

Esta gratificação foi estabelecida para alavancar a produtividade e ao mesmo 
tempo prestar um serviço judicial de qualidade que vai de encontro ao anseio 
de toda a sociedade, ou seja, uma justiça que atue de forma célere, dinâmica e 
que tenha excelência e efetividade nos serviços prestados pelo poder judiciário 
à população que busca seus serviços.

6 ANÁLISE E MENSURAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA DE 
CAMPO

Do universo de vinte e seis oficiais de justiça da Central de Mandados da 
Comarca de Imperatriz, obteve-se resposta de todos os oficiais de justiça ao 
questionário aplicado na pesquisa de campo. A pesquisa intencional feita junto 
aos oficiais de justiça da central de mandados da comarca de Imperatriz do 
Estado do Maranhão procurou verificar sobre a ótica e percepção dos oficiais 
de justiça da central de mandados da comarca de Imperatriz, o grau de 
satisfação com relação às políticas públicas de meritocracia focadas nas metas 
de produtividade mensal de cumprimento de mandados e da gratificação por 
produtividade judiciária (GPJ).

Os gráficos abaixo mostram sinteticamente os resultados em termos 

______________________________

3 A meta estabelecida aos oficiais de justiça era cumprir 75% dos mandados recebidos na comarca de imperatriz com finalidade atingida, 
no prazo de 30 dias. Este prazo de trinta dias se refere ao cumprimento individual que o mandado fica nas mãos dos oficiais, passou desse 
prazo de trinta dias, mesmo sendo feito na forma positiva e cumprido a determinação do juiz, é computado como se fosse negativo e não 
entra nos cálculos para apuração da meta. A fórmula utilizada para o cálculo do grau de cumprimento é feita verificando no sistema Themis 
os mandados cumpridos com finalidade atingida no período estabelecido dividido pelo total de mandados recebidos e multiplicado por cem.
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percentuais e as análises destes dados sobre as percepções dos oficiais em 
relação à produtividade mensal e a GPJ, respectivamente. 

Os cinco primeiros gráficos (gráficos 01 a 05) se refere à percepção dos 
oficiais de justiça da central de mandados da comarca de Imperatriz (MA) em 
relação à produtividade mensal, a qual se destina exclusivamente aos oficiais 
de justiça no ressarcimento das despesas por uso de transporte próprio para o 
exercício da função. 

Gráfico 01- A política de meritocracia no judiciário com relação ao sistema de metas e 
pagamento da produtividade mensal aos oficiais de justiça contribuiu para o aumento da 
produtividade.
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No gráfico 01 a pesquisa comprovou que 46,15% concordam e 15,38% 
concordam totalmente que a meritocracia contribui para o aumento da 
produtividade dos oficiais de justiça da central de mandados da comarca de 
imperatriz (MA), ou seja, mais da metade 61,53% concordaram que a política 
de meritocracia instituída pelo Tribunal de Justiça do Maranhão contribui para o 
aumento da produtividade. Os que discordam 26,92% e discordam totalmente 
7,69% totalizando os que discordam de alguma forma em 34,61% e sendo 
apenas 3,85% dos oficiais indiferentes.

Gráfico 02- O atual sistema de pagamento da produtividade mensal na forma escalonada que 
varia de 7% a 30% sobre o vencimento base é justa e suficiente para custear todas as despesas 
com veículo próprio e ainda o manter motivado para aumentar sua produtividade. 
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No gráfico 02 os resultados obtidos na pesquisa evidenciaram que a percepção 
dos oficiais de justiça em relação à meritocracia no poder judiciário, no que diz 
respeito à forma de pagamento da produtividade mensal, não é satisfatória.

A pesquisa mostrou no gráfico 02 que 88,46% dos oficiais de justiça discordaram 
que o atual sistema de pagamento da produtividade mensal na forma escalonada 
que varia de 7% a 30% sobre o vencimento base, seja justo e suficiente para 
custear todas as despesas com veículo próprio. Em outras palavras, a grande 
maioria (88% do total de oficiais pesquisados) não está satisfeito com o atual 
sistema meritocrático, por meio do pagamento escalonado, nos moldes atuais 
da produtividade mensal para que se traduza em aumento de sua produtividade. 

Gráfico 03- O atual sistema adotado pela Justiça Federal de pagamento da produtividade 
mensal aos oficiais de justiça no valor fixo de 30% sobre o vencimento base por uso de veículo 
próprio seria mais correto e justo e atenderia ao anseio da categoria.
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Analisando o gráfico 03, observa-se que 46,15% concordam e os que 
concordam totalmente ficou em 42,31%. Isto significa que a quase totalidade 
dos pesquisados, ou seja, 88,46% dos oficiais de justiça concordam que o 
pagamento da produtividade mensal deveria ser na base de 30% do vencimento 
base, conforme adotado na justiça federal. Na mesma análise 7,69% são 
indiferentes e somente 3,85% discordam.

Isto denota, que na percepção da grande maioria dos oficiais de justiça 
pesquisados, o ideal na visão deles e que foi demonstrada na pesquisa, não 
seria o ressarcimento das despesas por meio da forma escalonada, mas sim, 
por um valor fixo de 30% sobre o vencimento do salário base para todos os 
oficiais, já que todos têm a mesma função e usam seus veículos para serviço 
do Estado. 

Gráfico 04- O atual sistema de metas e o valor pago atualmente na produtividade mensal 
para o oficial utilizar veículo próprio é uma forma de enriquecimento ilícito por parte do Estado, 
por ser insuficiente e não atender todas as despesas necessárias para manter o veículo, tais 
como: o pagamento do IPVA, combustível, manutenção, lavagem, seguro, revisão etc. 
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O gráfico 04 evidenciou para a pesquisa que a maioria dos oficiais (84,61%) 
concorda que o atual sistema de metas e o valor pago na produtividade mensal 
com utilização de veículo próprio causam um enriquecimento ilícito pelo Estado. 
Enquanto que o percentual de 11,54% dos oficiais discorda por achar que 
não causa enriquecimento ilícito por parte do Estado e somente 3,85% são 
indiferentes.

Resultado este que se torna bastante significativo e mostra a insatisfação 
desta classe de servidores tão importante para o judiciário, mas que na ótica 
desses profissionais o Estado não está correspondendo às suas expectativas, 
na medida em que, os valores atuais pagos para ressarcimento das despesas 
são insuficientes para cobrir todos os custos na manutenção do veículo utilizado 
pelos oficiais.

Este percentual alto verificado na pesquisa é muito preocupante e demanda 
uma reflexão por parte dos gestores públicos sobre a necessidade de adequar 
os valores fixos e as variáveis (esta na forma escalonada) para ressarcimento 
das despesas que os oficiais de justiça arcam e suportam sozinhos esses ônus, 
por utilizar veículo particular nas prestações de um serviço que é unicamente 
público e de responsabilidade do Estado.

Não há dúvidas de que essa situação poderá acarretar em médio prazo 
uma diminuição da produtividade e na piora dos serviços prestados por esses 
profissionais, em razão da omissão do Estado, em não garantir o mínimo de 
dignidade na correção dos valores que são devidos e justos a esta classe 
essencial para os andamentos dos processos no poder judiciário.

Uma análise mais profunda poderá elencar três fatores fundamentais que 
explicam esse percentual alto de desaprovação dos oficiais de justiça. 

O primeiro fator está na falta da correção anual do valor referente à parte fixa 
da produtividade mensal destinada aos oficiais de justiça para ressarcimento 
das despesas com diligências negativas. 

Uma prova que os valores estão defasados está na última Resolução de 
nº 21/2012 que alterou o inciso I do art. 2º da resolução nº. 044/2010. Esta 
resolução alterou o valor fixo de R$572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) 
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que vigorava desde 2011 para R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) que 
passou a vigorar em 2012, ou seja, a partir do ano de 2012 até a presente data 
não houve nenhum reajuste no valor fixo destinado para cobrir despesas dos 
oficiais de justiça com as diligências negativas.

O segundo fator está na omissão do Tribunal de Justiça do Maranhão em 
não enviar projeto de lei garantindo uma data base de reajuste salarial e de 
reposição inflacionária a todos os servidores. Sabe-se que a inflação corrói o 
poder de compra dos trabalhadores, e principalmente dos oficiais de justiça, 
os quais têm que cobrir todos os custos de manutenção do veículo (muitas das 
vezes acima da inflação) para uso diário a serviço da justiça, o que não ocorre 
com outros servidores.

Levando em consideração que o TJMA até a presente data não cumpriu com 
seu dever constitucional de enviar projeto de lei para pelo menos repor a inflação 
anual dos servidores públicos do judiciário dos anos de 2014 e 2015, causando 
dessa forma perda e arrocho salarial de difícil reparação.

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA), mas bastante conhecido na 
mídia pelo nome de IPCA acumulou no período de 2014 a 2015, a inflação de 
17,08% (2014=6,41% e 2015=10,67%).

O terceiro e último fator está no aumento acelerado do preço da gasolina 
nos últimos anos, sendo este insumo de primordial impacto nas despesas do 
oficial de justiça, que trabalha externamente e precisa do veículo próprio para 
diligenciar em toda a comarca de Imperatriz em benefício do Estado.  

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), o preço médio de revenda de combustível variou o preço do litro de 
gasolina no Maranhão de R$2.65 em 2012 para R$3,76 em 2016. Uma variação 
de 41,89% no preço médio da gasolina no Maranhão.

Em suma, nota-se que somente estes dois índices acumulados representam 
uma grande perda aos oficiais de justiça, os quais estão tendo que se sacrificar 
para manter o mesmo nível de efetividade, além de arcar com as despesas 
crescentes e inerentes a manutenção do veículo utilizado para efetuar as 
diligências, como também da própria depreciação anual do bem móvel, o qual 
perde seu valor ano a ano e que não é contabilizado como custo por parte do 
Estado, sendo o ônus da depreciação do veículo na sua totalidade arcado pelo 
próprio oficial de justiça.
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Gráfico 05- Essa política de meritocracia da forma como está sendo conduzida você considera 
que acaba criando uma competição negativa e uma forma de escravidão na medida em que são 
poucos que alcançam 135 mandados positivos no mês para ter um ganho financeiro de 30% 
sobre o vencimento base da categoria. 
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Outro dado importante a ser externado é o fato dos oficiais de justiça no gráfico 
acima revelar na pesquisa que concorda que existe uma forma de competição 
negativa e até mesmo um tipo de “escravidão”, já que são poucos que atingem 
a meta de 135 mandados positivos para ter um ganho mensal de 30% sobre o 
vencimento base. 

Para os que concordam totalmente e concordam foi no índice de 38,46% e 
42,31%, respectivamente. No total acumulado dos que concordam chega ao 
patamar de 80,77%. Somente 15,38% não concordaram que essa política de 
meritocracia estava sendo mal conduzida e causaria competição negativa e 
algum tipo de “escravidão”.

Aprofundando esta análise, percebe-se que os sentidos de “competição 
negativa” e de “escravidão” se reportam as condições de trabalho e no esforço 
descomunal que cada oficial de justiça teria que fazer para alcançar a meta 
máxima de 30%. 

Quando se analisa no Sistema RMA – Relatório Mensal de Atividade do 
Tribunal de Justiça do Maranhão no ano de 2015 e se extrai a média anual de 
produtividade e suas frequências, pode-se notar que o pico de produtividade 
anual variou de 10,67% a 28,75% em média. A maior frequência com seis oficiais 
de justiça variou do mínimo de 16,08% ao máximo de 16,92%, ou seja, muito 
aquém dos 30% que seria o ideal para cobrir as despesas por utilizar veículo 
próprio. 

A segunda maior frequência teve cinco oficiais com pico variando de 15,00% 
a 15,83%. A terceira teve três oficiais com índices variando na faixa de 18,08% 
a 18, 42%. No total de 26 oficiais houve variação com mínimo de 10,67% ao 
máximo de 28,75%, sendo que este último somente um oficial teve essa média. 
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A partir dos gráficos 06 a 10, abaixo, referem-se à percepção dos oficiais de 
justiça sobre a Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ).

Gráfico 06- A política de meritocracia no judiciário com relação ao sistema de metas e 
pagamento da GPJ aos oficiais de justiça contribuiu para o aumento da produtividade. 
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Nota-se no gráfico 06 que a gestão e política de meritocracia no judiciário 
maranhense, no que se refere ao sistema de metas e do pagamento da GPJ, 
contribuíram para o aumento da produtividade na ótica de 57,69% dos oficiais 
de justiça pesquisado. Para 23,08% se consideraram indiferentes e apenas 
15,38% discordaram que a meritocracia ajudou no aumento da produtividade 
dos oficiais.

Gráfico 07- Nos últimos dois anos o pagamento da GPJ tem sido de 100% do vencimento. 
Caso altere o valor para menos de 80% você não se sentiria mais motivado para continuar a 
cumprir as metas.
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Os dados coletados na pesquisa e demostrada no gráfico acima concluíram 
que 38,46% concordam e 15,38% concordam totalmente com essa assertiva. 
Totalizando o patamar de 53,84% dos oficiais de justiça que concordam 
haver desmotivação no empenho das suas funções para alcançar as metas 
estabelecidas se houver uma redução abaixo de 80% do atual valor pago. Os 
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que discordam no total foram 26,93% dos pesquisados (23,08% discordam e 
3,85% discordam totalmente) e 19,23% são indiferentes a essa diminuição do 
valor da GPJ. 

Gráfico 08- Com relação ao aumento da meta da GPJ do ano de 2015 em 25% referente ao 
ano anterior de 2014 considera esse aumento desproporcional e que trouxe desmotivação por 
não refletir a realidade da comarca. 
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No gráfico 08 o percentual avalassalador de quase 93% (57,69% concordam 
e 34,62% concordam totalmente) dos oficiais concordou que o aumento da 
meta da GPJ que passou de 60% do ano anterior para 75% no ano seguinte, 
representando 25% de majoração da meta, foi desnecessário e não refletiu a 
realidade da comarca. Na verdade era até esperado e mesmo justificável essa 
posição por parte dos oficiais de justiça, em razão de o Tribunal em tela não ter 
levado em consideração o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, 
uma vez que menos de um ano aumentou 25% na meta, sem que houvesse 
algum motivo justificado para isso.

 A divisão de acompanhamento dos dados estatísticos do TJMA apurou pelo 
sistema Themis PG no ano de 2014 a meta 15 da GPJ dos oficiais de justiça da 
Central de Mandados da comarca de Imperatriz. 

 O resultado revelou um total de 22.688 mandados distribuídos aos 28 oficiais 
de justiça, sendo 16.893 mandados deste total que foram cumpridos com 
finalidade atingida, dentro do prazo de 30 dias. Isto representa um percentual 
de 74,46% de mandados positivos dentro desse universo de 22.688 mandados. 
Dos 28 oficiais de justiça, 17 atingiram a meta e ganharam a GPJ e 11 oficiais 
não cumpriram a meta.

No ano de 2015 foram realizados 79% de mandado positivo com 21.609 
cumpridos dentro da meta em um total de 27.251 mandados recebidos. Dos 27 
oficiais (um oficial estava de licença médica), um total de 15 oficiais cumpriu a 
meta e 12 não lograram êxito.

Houve de um ano para o outro um aumento na meta, nos mandados 
recebidos e também nos mandados cumpridos com finalidade atingida, porém 



367ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

com diminuição dos números de oficiais, assim como, a diminuição dos que 
ganharam a GPJ em relação ao ano de 2014.

Este resultado ao comparar o ano de 2015 com o ano anterior 2014 revela 
que esse aumento da meta no patamar de 25% de um ano para o outro, de 
alguma forma, refletiu negativamente no menor número de oficiais de justiça que 
alcançaram as metas.

Gráfico 09- O TJMA nesta nova gestão pública e novo paradigma de levar em consideração o 
mérito, como se vê na gestão privada, para incentivar o servidor por meio de um ganho financeiro 
em contrapartida de ter um rendimento produtivo melhor e com base no cumprimento de metas 
pré-estabelecidas está alcançando seus objetivos. 
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Nesta pesquisa o gráfico acima revelou que houve quase um equilíbrio nas 
respostas para esse item, pois 38,47% (34,62% +3,85%) dos oficiais disseram 
concordar que a política de meritocracia do poder judiciário está alcançando os 
objetivos delineados no planejamento estratégico. Do mesmo modo e percentual 
quase idêntico, ou seja, 34,62% discordam desta afirmativa. São indiferentes a 
essa questão o percentual de 26,92% dos oficiais.

Gráfico 10- A GPJ colabora na maior integração Instituição - Servidor Público e jurisdicionados, 
através de um aumento de produtividade e de serviços mais céleres e de qualidade para quem 
procura à justiça.
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A pesquisa revelou que 34,62% discordam e 7,69% discordam totalmente, 
desta assertiva, isto é, quase metade dos oficiais (42,31%), discordou que a GPJ 
colabora na maior integração de todos os envolvidos neste processo, resultando 
no aumento da produtividade e de serviços mais céleres e de qualidade para 
quem procura à justiça. O percentual total de 34,62% concorda (30,77% concorda 
e 3,85% concorda totalmente) e 23,08% se mostraram indiferentes. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, nesta pesquisa, pela ótica e percepção dos oficiais de justiça 
da Central de Mandados da comarca de Imperatriz, que a meritocracia é um 
instrumento de gestão pública, que utilizada de forma coerente e conjunta com 
todo o corpo funcional, se torna eficaz e valoroso para aumentar a produtividade 
judiciária, através do sistema de produtividade mensal e da gratificação por 
produtividade judiciária (GPJ). 

A pesquisa de campo feita com os oficiais de justiça da Comarca de Imperatriz 
foi bastante conclusiva, na medida em que se evidenciou de forma positiva 
a percepção dos oficiais sobre o papel da meritocracia ter contribuído para o 
aumento da produtividade dos oficiais de justiça da Central de Mandados da 
comarca de imperatriz (MA), onde se verificou o percentual de 61,53% e 57,69% 
na percepção sobre a produtividade mensal e GPJ, respectivamente. 

Este resultado corrobora com a política de meritocracia instituída pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão com a finalidade de servir de incentivo e 
estímulo na melhoria dos serviços públicos judiciais e ao mesmo tempo premiar 
os servidores que alcançarem a meta estabelecida no planejamento estratégico 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

No entanto, é normal que ocorra alguns imprevistos ou até mesmo 
insatisfações, afinal todo processo recém-implantado está sujeito a correções e 
aprimoramentos. Não obstante, exige por parte dos gestores públicos uma maior 
sensibilidade nas adequações das metas a cada ano, para que possa retratar 
a realidade de cada setor, e dessa forma, conjuntamente com os servidores 
possam definir as mudanças necessárias que a organização quer alcançar.

Senão, pode ocorrer o contrário do pretendido dentro de todo o planejamento 
estratégico, ou seja, em vez de motivar todos os funcionários para um objetivo 
comum com base em alguns dos valores que a instituição quer seguir, como a 
excelência dos serviços, valorização das pessoas, justiça e comprometimento, 
pode, na verdade, desestimular seu corpo funcional com metas fictícias e 
destinadas somente para poucos e alguns setores determinados, em vez de 
universalizar.

Os resultados demonstrados nos gráficos revelam a importância de um 
olhar mais reflexivo das demandas e necessidades dos oficiais de justiça para 



369ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016

entender a sua importância e dessa forma valorizá-los como essencial à justiça.
  Não há dúvidas que o poder judiciário tem dado mostra desta mudança 

de paradigma, principalmente no que diz respeito à forma de estabelecer a 
meritocracia como um modelo de administração e gestão pública na qual se 
aplicam processos que envolvam todas as fases de planejamento, controle, 
direção e organização.

Também é importante ressaltar que a pesquisa comprovou que há uma grande 
insatisfação dos oficiais de justiça com relação ao ressarcimento das despesas 
pela utilização de veículo próprio uma vez que os dados coletados mostraram 
que a grande maioria (84,61%) concorda que o atual sistema de metas e o valor 
pago na produtividade mensal com utilização de veículo próprio causam um 
enriquecimento ilícito por parte do Estado. Da mesma forma que a pesquisa 
revelou que 88,46% dos oficiais de justiça discordaram que o atual sistema de 
pagamento da produtividade mensal na forma escalonada que varia de 7% a 
30% sobre o vencimento base, seja justo e suficiente para custear todas as 
despesas com veículo próprio. 

Nota-se que cada vez mais a sociedade moderna e globalizada exige melhores 
serviços e com celeridade, exigindo medidas judiciárias e estratégias de gestão 
pública administrativa e judicial eficazes.

Neste contexto, somente com um bom planejamento estratégico e uma 
gestão voltada para a eficiência dos serviços prestados pelo poder judiciário que 
envolva o capital humano e novos procedimentos de trabalho, com ênfase no 
mérito, será possível desenvolver uma gestão pública de excelência e produtiva.

Finalmente o presente artigo teve o propósito de dar uma pequena contribuição 
em um assunto tão pouco estudado e abordado na literatura atual, na qual ficou 
limitada a presente pesquisa, em virtude, da dificuldade de correlacionar com 
outros estudos anteriores, para melhor embasamento e enriquecimento desta 
pesquisa. Portanto, novas pesquisas com abrangência maior, tanto a nível 
regional ou nacional, poderiam ser desenvolvidas a partir do objeto de pesquisa 
aqui investigado para uma maior e melhor percepção dos oficiais de justiça com 
relação ao papel que tem a meritocracia como ferramenta de gestão pública na 
valorização dos servidores públicos e ao mesmo tempo proporcionar, por meio 
do mérito individual e/ou coletivo, uma melhoria substancial na produtividade 
jurisdicional do Tribunal de Justiça do Maranhão, com uma justiça que seja de 
qualidade, célere, produtiva e, sobretudo, voltada para uma gestão burocrático-
gerencial em prol de toda à sociedade que demanda por um judiciário de 
excelência na prestação de serviços judiciais.
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APÊNDICES

QUESTIONÁRIOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA *

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA CENTRAL DE 
MANDADOS DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
PÚBLICA UFMA/TJ/ESMAM

ALUNO: WILTON JOSÉ B. DE ARAÚJO
ORIENTADORA: Profª. ADRIANA DE JESUS MACAU

Identificação do Oficial (a):   __________________________________________________
___________

Data:                                                _______/_______/________

Objetivo da pesquisa e Instruções de resposta ao questionário:
Este questionário servirá de pesquisa de campo para conclusão do Curso de Especialização 

em Gestão Pública UFMA/TJ/ESMAM com o título: A Meritocracia no Poder Judiciário: Uma 
análise e reflexão sobre a ótica dos oficiais de justiça da central de mandados de Imperatriz em 
relação ao sistema de metas e da gratificação por produtividade judiciária - GPJ.

Este questionário tem o objetivo de verificar o modo como os (as) oficiais de justiça 
percepcionam às políticas públicas do Tribunal de Justiça, por meio da Meritocracia no serviço 
público, e dessa forma aferirem suas opiniões sobre os sistemas de metas estabelecidas para a 
produtividade mensal (PM) e da Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ). 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se 
apenas a sua opinião sincera.

Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, é efetuado 
de uma forma global, não sendo sujeito a uma análise individualizada, o que significa que o seu 
anonimato é respeitado. 

PARTE 2 – QUESTIONÁRIO SOBRE PRODUTIVIDADE MENSAL (PM)
(5) CONCORDO TOTALMENTE - (04) CONCORDO – (3) INDIFERENTE - (2) DISCORDO – (1) DISCORDO TOTALMENTE

1-A política de meritocracia no judiciário com relação ao sistema de metas 
e pagamento da produtividade mensal aos oficiais de justiça contribuiu para o 
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aumento da produtividade.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

 2-O atual sistema de pagamento da produtividade mensal na forma escalonada 
que varia de 7% a 30% sobre o vencimento base é justa e suficiente para custear 
todas as despesas com veículo próprio e ainda manter motivado para aumentar sua 
produtividade.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

3-O atual sistema adotado pela justiça federal de pagamento da produtividade mensal aos 
oficiais de justiça no valor fixo de 30% sobre o vencimento base por uso de veículo próprio 
seria mais correto e justo e atenderia ao anseio da categoria.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

4-O atual sistema de metas e o valor pago atualmente na produtividade mensal para o 
oficial utilizar veículo próprio é uma forma de enriquecimento ilícito por parte do Estado, por ser 
insuficiente e não atender todas as despesas necessárias para manter o veículo, tais como: o 
pagamento do IPVA, combustível, manutenção, lavagem, seguro, revisão etc.
(    ) concordo totalmente 

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

5-Essa política de meritocracia da forma como está sendo conduzida você considera que 
acaba criando uma competição negativa e uma forma de escravidão na medida em que são 
poucos que alcançam 135 mandados positivos no mês para ter um ganho financeiro de 30% 
sobre o vencimento base da categoria.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016374

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

PARTE 3 – QUESTIONÁRIO SOBRE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 
JUDICIÁRIA (GPJ)

(5) CONCORDO TOTALMENTE - (04) CONCORDO – (3) INDIFERENTE - (2) DISCORDO – (1) DISCORDO TOTALMENTE

6-A política de meritocracia no judiciário com relação ao sistema de metas 
e pagamento da GPJ aos oficiais de justiça contribuiu para o aumento da 
produtividade
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

7-Nos últimos dois anos o pagamento da GJP tem sido de 100% do 
vencimento. Caso altere o valor para menos de 80% você não se sentiria mais 
motivado para continuar a cumprir as metas.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

8-Com relação ao aumento da meta da GPJ do ano de 2015 em 25% referente ao 
ano anterior de 2014 considera esse aumento desproporcional e que trouxe 
desmotivação por não refletir a realidade da comarca.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

9-O TJMA nesta nova gestão pública e novo paradigma de levar em consideração o mérito, 
como se vê na gestão privada, para incentivar o servidor por meio de um ganho 
financeiro em contrapartida de ter um rendimento produtivo melhor e com base 
no cumprimento de metas pré-estabelecidas está alçando seus objetivos.
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(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

10-A GPJ colabora na maior integração Instituição - Servidor Público e 
jurisdicionados, através de um aumento da produtividade e de serviços mais 
céleres e de qualidade para quem procura à justiça.
(    ) concordo totalmente

(    ) concordo

(    ) indiferente

(    ) discordo
(    ) discordo totalmente

Muito obrigado pela sua colaboração!

Fonte: NEVES JÚNIOR, I. J. D.; MOREIRA, S. A.; RIBEIRO, E. B.; SILVA, M. C. Perícia Contábil: estudo da 

percepção de juízes de Primeira Instância na Justiça do Trabalho sobre a qualidade e a relevância do trabalho do 

perito. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 15, n. 47, p. 318-320, 2013. Acesso no dia 22/02/16: http://www.

spell.org.br/documentos/ver/10565/pericia-contabil--estudo-da-percepcao-de-juizes-de-primeira-instancia-na-justica-

do-trabalho-sobre-a-qualidade-e-a-relevancia-do-trabalho-do-perito/i/pt-br.

*O questionário serviu apenas como modelo, porém as questões e os aspectos da pesquisa são outros que 

abordaremos para esta pesquisa.
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O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS E A ESCOLA 

SUPERIOR DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO MARANHÃO

Bianca Rahbani Aragão Feijó
Mônica Regina Soares Brandão dos Santos

RESUMO

Objetivo estratégico de gestão de pessoas, a Gestão por Competência, tornou-
-se imprescindível para melhorar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços 
públicos. O estudo buscou verificar se as ações da Escola Superior da Magistra-
tura do Estado Maranhão (ESMAM), no desenvolvimento de competências, têm 
gerado resultados satisfatórios na disseminação de conhecimentos, habilidades 
e atitudes (CHA), reduzindo as lacunas de competências (GAPS) dos servidores 
do judiciário maranhense. A pesquisa aplicada e qualitativa utilizou como recur-
sos metodológicos 
a revisão bibliográfica, destacando conceitos como a tríade CHA e os GAPS, e 
o levantamento de dados, por meio da aplicação de entrevista estruturada nos 
setores envolvidos. Ficando evidenciado que a ESMAM tem contribuído para a 
disseminação do CHA, todavia a metodologia da gestão por competência em 
fase de implantação pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), ainda não 
produziu a efetiva redução de GAPS.

Palavras-chave: competências; gestão, desenvolvimento e lacunas de compe-
tências; Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema tradicional de gestão de pessoas tem sofrido inúmeras mudanças, 
tanto nas organizações privadas quanto nas públicas. E o que se observa é o 
investimento em valores como a descentralização, a produtividade, a orientação 
a resultados, a competitividade e a eficiência, ou seja, a migração do modelo 
burocrático para o de administração pública gerencial.

Com a valorização do servidor público e na busca pela qualificação e ca-
pacitação para afinar-se às necessidades sociais, a administração pública tem 
vivido uma nova realidade organizacional, necessitando adotar um modelo mais 
integrado, alinhando os conhecimentos à coordenação do comportamento de 
seus membros.

Nesse contexto, para o alcance da eficiência, eficácia e efetividade do ser-
viço público, como também do Poder Judiciário, a gestão por competências é 
imprescindível, pois se propõe planejar, captar, desenvolver e avaliar as com-
petências necessárias aos objetivos organizacionais, nos diferentes níveis da 
organização e participação das pessoas.

Atento a esse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem atuando 
na disseminação da gestão por competência como um objetivo estratégico do 
judiciário nacional (Resolução nº 70, de 18 de março de 2009). Seguindo tais 
determinações, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), no seu 
planejamento estratégico (2010-2014), definiu como seu objetivo de gestão de 
pessoas, “desenvolver competências dos magistrados e servidores”. Esse ob-
jetivo visa “garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, 
habilidades e atitudes essenciais para os alcances dos objetivos estratégicos”.

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM) tem um 
papel importante no desenvolvimento de competências. É a instituição do Poder 
Judiciário maranhense que integra as funções de estudo, pesquisa e ensino da 
Ciência do Direito e das demais ciências humanas com ações para a formação 
e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores.

O CNJ apresentou o relatório de formação e aperfeiçoamento de servidores 
do Poder Judiciário 2014-2015, destacando que a gestão por competência não 
tem sido institucionalizada em sua totalidade no Poder Judiciário.

Diante disso, buscou-se verificar se as ações da ESMAM no desenvolvimento 
de competências têm gerado resultados satisfatórios na disseminação de co-
nhecimento, habilidades e atitudes (CHA), reduzindo as lacunas de competên-
cias (GAPS) dos servidores do judiciário maranhense.
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2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SETOR PÚBLICO E NO PODER JUDI-
CIÁRIO

A gestão por competências, segundo Leme (2011), começou a ser vista como 
ferramenta de apoio na revitalização e modernização do setor público a partir 
do fim da década de 90, em resposta ao cenário de completa descrença da po-
pulação no que dizia respeito à atuação do servidor público. Conforme o autor, 
nas décadas anteriores, todas as informações e notícias a respeito do serviço 
público no Brasil vinculadas na mídia destacavam a burocracia, o atendimento 
deficitário bem como outros problemas relacionados.

Nesse contexto, o serviço público passou a buscar a adoção de uma gestão 
mais estratégica, flexível e empreendedora, capaz de gerar mudanças no cená-
rio até então existente. Tal fato é comprovado pela nova política de capacitação 
e de desenvolvimento de pessoas estabelecida por meio do Decreto nº 5.707, 
de 23 de fevereiro de 2006, instituindo as diretrizes para o desenvolvimento de 
pessoal na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, na 
qual passou a evidenciar essa visão estratégica e a adotar o modelo de gestão 
por competências como referência para a gestão de pessoas no setor público.

 De acordo com o Decreto nº 5707/2006 no artigo 2º, inciso II, gestão por 
competência é:

[...] gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do con-
junto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desem-
penho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos 
da instituição.  

Compreende Leme (2011) que a formulação do Decreto nº 5.707/2006, assim 
como outros documentos que visam oficializar a gestão por competências nas 
mais diversas esferas do poder público, surgiu não apenas por uma necessi-
dade de se implantar boas práticas no serviço público oriundas da iniciativa 
privada, mas, principalmente, devido a real necessidade de se profissionalizar a 
atuação dos servidores.     

O CNJ¹, com vistas a impulsionar um modelo de desenvolvimento profissio-
nal no Poder Judiciário com base na gestão por competência, disponibilizou a 
Resolução nº 192, de maio de 2014, sobre a Política Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. 

A Resolução nº 192/2014 no artigo 2º, inciso II e III, define respectivamente, 
competência como “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes neces-
sárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos ob-

1. Órgão de controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, com a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estra-
tégica do Poder Judiciário (Resolução nº 70/2009 do CNJ).
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jetivos estratégicos dos órgãos do Poder Judiciário” e desenvolvimento de com-
petências como o “processo de aprendizagem orientado para o saber, o saber 
fazer e o saber ser, na perspectiva da estratégia organizacional”.

A adoção da gestão por competência como modelo de capacitação pode ge-
rar muitos benefícios para o setor público, entre eles: 

[...] promove a melhoria dos programas de capacitação, de seleção 
interna, de alocação de pessoas, de movimentação e de avaliação. 
Pode contribuir também, para a adequação das atividades exercidas 
pelo servidor às suas competências e para o aumento da motivação 
intrínseca, promovendo resultados organizacionais mais efetivos. 
(CNJ, 2016, p. 15)

No Poder Judiciário, ainda segundo CNJ (2016), a gestão por competência 
auxilia na eficiência, eficácia e efetividade dos serviços, pois:

[...] uma vez identificadas as competências necessárias à organiza-
ção, o órgão poderá utilizá-las no processo seletivo externo (concurso 
público) e desenvolvê-las de forma mais apropriada aos objetivos es-
tratégicos. Ao final do processo, pode-se gerar melhorias na qualidade 
e na celeridade de seus serviços e, consequentemente, adequação 
e uso mais eficiente dos recursos utilizados pela organização. (CNJ, 
2016, p.15). 

3 A TRÍADE CHA E OS GAPS DE COMPETÊNCIAS 

Entende Dutra (2013), que as competências são o conjunto de conhecimen-
tos, habilidades, atitudes, posturas e ações, integradas e utilizadas pelas pesso-
as para obtenção de resultados. 

Segundo Chiavenato (2008, p.184), “é a capacidade de utilizar o conhecimen-
to para agregar valor e fazê-lo acontecer na organização por meio da mudança 
e da inovação. Mesmo em situações desfavoráveis”.

Percebe-se que o frequente uso do termo competência no campo da gestão 
organizacional, fez com que este adquirisse variadas conotações, como bem 
assevera Carbone, et al, (2009), quando diz que a competência é expressa em 
função do desempenho da pessoa no trabalho, englobando o comportamento 
adotado pelo indivíduo, bem como as consequências no que tange as realiza-
ções. Sendo possível perceber a existência de duas grandes correntes do termo 
competências no campo da gestão organizacional.

Representada por autores norte-americanos, a primeira corrente entende a 
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competência como as qualificações que o indivíduo apresenta: são seus conhe-
cimentos, habilidades e atitudes que o credenciam a exercer determinado tra-
balho. Tratando competência como um estoque de qualificações. Já a segunda, 
representada principalmente por autores franceses, associa a competência às 
realizações da pessoa em determinado contexto, ou seja, àquilo que ela produz 
ou realiza no trabalho.

Com base nessas duas vertentes, os autores definem a competência a partir 
da junção de ambas; sendo assim, seria a soma do desempenho da pessoa em 
um determinado contexto, em termos de comportamentos e realizações decor-
rentes da mobilização e aplicação de seu conhecimento, habilidade e atitude no 
trabalho.

Essa nova concepção de forma sinérgica, formam os três pilares ou dimen-
sões da competência, expressas através da tríade conhecida como matriz CHA, 
que designa o conhecimento, habilidade e atitude.

Como bem assevera Carbone, et al, (2009), o conhecimento (C) está rela-
cionado ao conjunto de informações assimiladas e estruturadas ao longo da 
vida pelo indivíduo, que adquirem significado e relevância e dão racionalidade 
ao mundo que o cerca. A habilidade (H) é a capacidade do indivíduo de fazer 
uso produtivo do conhecimento, consiste na aplicação e apropriação dos co-
nhecimentos para a consecução de uma ação, visando alcançar um propósito 
específico. A atitude (A) refere-se aos aspectos sociais e afetivos no contexto do 
trabalho. Ela também diz respeito ao julgamento da pertinência da ação, à ética 
do comportamento, aos valores, aos aspectos da iniciativa e criatividade. 

Para Durand (2000) apud Carbone, et al, (2009), a dimensão conhecimento 
(C) abrange O SABER, SABER O QUE e PORQUE FAZER; o componente ha-
bilidade (H), refere-se ao SABER COMO FAZER  e  a dimensão atitude (A), ao 
SABER AGIR ou QUERER FAZER. A Figura 1 ilustra as dimensões que com-
põem a competência.

Figura 1: Elementos constitutivos da Competência: Conhecimentos, Habili-
dades e Atitudes (CHA). 
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Fonte: Adaptado/Notas de aula da Profª Ms. Vilma Moraes Heluy

Brandão, et al, (2008), acrescenta uma outra dimensão, a do PODER FAZER. 
Esta representa as condições que a organização oferece para aplicação das 
competências, ou seja, adquirem relevância o contexto social em que o indi-
víduo está inserido e suas interações sociais, o apoio gerencial, as condições 
materiais.

A literatura sobre competências, no entender de Carbone, et al, (2009), abor-
da  diferentes alternativas para a classificação das competências. Dentre elas, 
destaca-se a categorização das competências em dois níveis de análise: indivi-
duais e organizacionais. 

As competências individuais, também chamadas de competências do servi-
dor ou de pequenas equipes de trabalho, no nível do indivíduo referem-se às 
competências profissionais ou humanas, já as organizacionais estão relacio-
nadas à organização ou às suas unidades produtivas, e constituem elementos 
necessários ao funcionamento da organização.

As figuras 2 e 3 exemplificam a competência individual e organizacional, res-
pectivamente:

COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO OCUPACIONAL

COMUNICAÇÃO Transmitir com coerência e clareza as informações necessárias 
ao trabalho, utilizando os canais adequados

Conhecimentos Habilidades Atitudes

Idiomas estrangeiros.
Lingua Portuguesa.

Formas de comunicação com mídia.
Veículos institucionais de Comunicação.

técnicas de Comunicação

Expressar ideias com clareza e 
objetividade.

Adequar a linguagem conforme o 
público alvo.

Transmitir as informações técnicas 
corretamente.

Criar, utilizar e disseminar o uso 
dos espaços de comunicação da 

organização

Abertura às críticas e 
sugestões.

Flexibilidade.
Respeito às opiniões 

diversas.

Figura 2: Exemplo da competência individual comunicação, desdobrada em conhe-
cimentos, habilidades e atitudes. 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 13.

Figura 3: Exemplo de identificação de competências organizacionais a partir da in-
terpretação da missão da organização.

Fonte: BRASIL, 2012, p. 24.
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Para Brandão e Guimarães (2001), gestão por competência é a orientação 
de esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da 
organização (individual, grupal e organizacional) as competências necessárias 
à consecução de seus objetivos.  

Este modelo de gestão, segundo Carbone, et al, (2009), propõe orientar os 
esforços da organização para que as competências humanas possam gerar e 
sustentar as competências necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos.

Como bem define Chiavenato (2008, p.185):

[...] um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir 
perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequa-
ção ao negócio, identificando os pontos de excelência e os pontos de 
carência, suprimindo lacunas e agregando conhecimento, tendo por 
base critérios objetivamente mensuráveis.

Essas lacunas citadas são os GAPS ou lacunas de competência, “isto é, a 
diferença entre as competências necessárias para concretizar a estratégia for-
mulada e as competências internas já disponíveis na organização”. (BRANDÃO 
E BAHRY, 2005, p. 181). Quando essas competências são cruzadas, é possível 
detectar lacunas existentes.

Para BRASIL (2012), existem duas formas de diminuir as lacunas de compe-
tência, uma, por meio da captação de competências externas e, a segunda por 
desenvolvimento de competências internas. 

Na primeira são desenvolvidas ações para recrutamento e seleção de no-
vas competências ao ambiente organizacional e a segunda, retrata as ações de 
desenvolvimento de competências internas que consistem no aperfeiçoamento 
e incremento de competências já disponíveis na organização. Fase ligada aos 
processos de aprendizagem, que incluem ações de treinamento e capacitação 
de indivíduos. 

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Escolha dos 
Documentos a 

serem analisados

Identi�cação das 
Competências 

Organizacionais
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Segundo o CNJ (2016), para a identificação dos GAPS duas etapas são im-
portantes, o mapeamento de competências e a identificação de competências:

O mapeamento de competências é o pilar da gestão por competência, visto 
que identifica a relação entre as competências que uma organização possui e 
aquelas que são desejáveis ou necessárias a ela, enquanto a identificação de 
competências ocorre através da avaliação do grau de domínio dos servidores 
em relação às competências necessárias (definidas no mapeamento) e a ava-
liação de importância destas competências para a organização como um todo. 

A avaliação de domínio identifica o quanto de uma competência o servidor 
domina, ao passo que a avaliação de importância, verifica o quão uma compe-
tência mapeada é relevante nas atividades exercidas pelo servidor, ou seja, per-
mite a seleção prévia do que é mais importante a ser desenvolvido em termos 
de competência nos servidores, evitando o gasto de recursos, de tempo e de 
energia na capacitação de competências que são obsoletas e desnecessárias.  

Os GAPS serão encontrados por meio das avaliações de domínio e de im-
portância, constatando-se o grau de domínio apresentado pelos servidores ou 
gestores e o grau de importância que cada competência obteve. 

As competências que apresentam alta importância e baixo domínio são com-
petências que demandam, de forma emergencial, ações de capacitação; as que 
possuem alto domínio por parte dos servidores e baixa importância, não tem 
ações prioritárias de treinamento e desenvolvimento. 

A figura 4 ilustra a identificação do GAP de competências:

Figura 4: Identificação do GAP de competências
Fonte: BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001 (adaptado de Ienaga, 1998)

Nesse contexto, entende o CNJ (2016, p. 29) que:
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Os GAPS são proporcionais à necessidade de desenvolvimento de 
competências: quanto maior o grau, maior a necessidade de aperfei-
çoamento. Sem o mapeamento das competências necessárias, é in-
viável encontrar o GAP de competências estratégicas e ter subsídios 
efetivos para as ações e os programas de treinamento e desenvolvi-
mento profissional. 

Sem as ações de desenvolvimento, Brandão e Bahry (2005) entendem que 
as lacunas tendem a crescer. A complexidade do ambiente que as organizações 
estão inseridas faz com que sejam exigidas cada vez mais competências, po-
dendo tornar-se obsoletas com o tempo.   

De acordo com Chiavenato (2008), este modelo de gestão substitui o tra-
dicional levantamento de necessidades e carências de treinamento, por uma 
visão das necessidades futuras e de como as pessoas poderão agregar valor à 
organização. 

Assim, é importante adquirir e agregar constantemente novas competências 
que sejam fundamentais para o sucesso organizacional, para que não ocorram 
investimentos em treinamento, sem retorno para as necessidades reais.

Figura 5: Processo de Gestão Baseado em Competência
Fonte: HARB et al, 2004.

A figura 5 ilustra um processo de gestão por competência. Para BRASIL 
(2012), fechando as etapas da gestão por competência, tem o acompanhamen-
to e avaliação. O modelo é cíclico e deve ser constantemente monitorado e 
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avaliado. Ocorre a análise da coerência e conformidade das etapas anteriores 
para a efetividade do processo e de forma significativa a transferência do apren-
dizado para o ambiente organizacional. 

Este artigo tem como foco a disseminação da tríade CHA e a diminuição de 
lacunas de competência, baseada no desenvolvimento de competências inter-
nas.

4 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO PODER JUDICIÁRIO

Conforme CNJ (2016), após a identificação da lacuna de competências, é 
preciso integrar os programas de capacitação e desenvolvimento institucional 
ao modelo de gestão por competências. O planejamento de ações formativas 
em consonância à gestão por competência constitui uma importante ferramenta 
de organização e acompanhamento do desenvolvimento de competências de 
forma estratégica. (CNJ, 2016, p. 51). 

O desenvolvimento de competências, segundo Pires, et al, (2005, p.36), é um 
processo de aprendizagem que visa suprir o hiato entre os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes requeridas pelo órgão público e os apresentados pelos 
servidores. Ou seja, o desvio entre as competências atuais apresentadas pelo 
servidor e as requeridas para o alcance das metas organizacionais. 

As competências, ainda consoante Pires, et al, (2005), sob a ótica da qua-
lificação profissional remetem não apenas saberes cognitivos e técnicos, mas 
também aos saberes em ação, ou seja, capacidade dos servidores resolverem 
problemas, de lidarem com situações imprevistas e de compartilharem e trans-
ferirem conhecimentos. 

No entendimento dos autores, o plano de desenvolvimento de competências, 
visa: ampliar a capacidade individual para assumir atribuições e responsabi-
lidades em níveis crescentes de complexidade; apontar os pontos fortes e as 
deficiências individuais para o seu desenvolvimento profissional; estruturar um 
plano de capacitação voltado à redução do gap de competências, e estimular o 
aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento.

No ponto de vista dos referidos autores:

O plano pode abranger desde treinamentos estruturados (cursos, 
ciclos de palestras, seminários), até visitas técnicas a organizações 
nacionais ou internacionais, estágios, grupos de trabalho, etapas de 
auto-aprendizado e de coach. (PIRES, et al, 2005, p. 37).

No âmbito do Judiciário, o CNJ vem disseminando a necessidade de fomen-
tar e viabilizar o desenvolvimento de servidores, bem como a produção e a pro-
pagação de conhecimentos, visando ao aperfeiçoamento institucional. Em 2014, 
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foi publicada a Resolução nº 192, que dispôs sobre a Política Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. 

A referida Resolução, no artigo 2º, inciso IV, dispõe que as ações educativas 
para o desenvolvimento de competências são oferecidas pelas unidades de for-
mação:

[...] escolas judiciais, universidades corporativas, escolas de servido-
res, academias judiciais, unidades de gestão e desenvolvimento de 
pessoas, entre outras que pertençam ao Poder Judiciário e desenvol-
vam ações de formação e aperfeiçoamento. 

Dentre os princípios e objetivos da formação e o aperfeiçoamento do Poder 
Judiciário, segundo CNJ (2014), destacam-se: a fomentação de ações, progra-
mas e projetos de educação permanente, a integração permanente da educa-
ção com o planejamento estratégico, o desenvolvimento de competências para 
o cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia, o estímu-
lo ao autodesenvolvimento e a participação contínua dos servidores nas ações 
de educação e avaliação sistemática dos resultados dessas ações.

O desenvolvimento de competências dos servidores, segundo CNJ (2014), 
tem caráter permanente, sendo aplicado nas modalidades de formação inicial 
e, continuada. A primeira refere-se ao desenvolvimento de competências ine-
rentes ao desempenho das atividades das unidades de trabalho. Já a formação 
continuada, ao desenvolvimento ao longo da vida funcional do servidor, com-
preendendo ações educacionais de ordem técnica, gerencial e comportamental; 
formação de multiplicadores e programas de pós-graduação.      

De acordo com CNJ (2016), o desenvolvimento de competências se dá atra-
vés do planejamento de ações de capacitação, e para elaboração desse docu-
mento, a organização deve atentar para alguns pontos: 

a) Identificar as competências individuais. As competências com alto nível de 
importância e baixo domínio por parte dos servidores, que estejam identificadas 
no rol do gap de competências, é que precisam ser desenvolvidas de forma 
prioritária;

b) Estabelecer metas e minimizar o GAP. As metas são desafios para serem 
atingidos em prazo determinado no planejamento das ações de capacitação, de-
vem ser mensuráveis, atingíveis, claras a todos os envolvidos e coerentes com 
os objetivos estratégicos organizacionais, e auxiliam a organização, para que 
atinjam resultados a longo prazo de forma efetiva aos servidores, detalhando 
as expectativas de desempenho que devem ser geradas com os processos de 
capacitação planejados;

c) Elaborar ações de capacitação, trilhas e trilhos de aprendizagem. Um pla-
nejamento de capacitação pode ser direcionado à organização como um todo, 
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através de treinamentos abertos (cursos, seminários e manuais) para servidores 
de várias unidades diferentes de um órgão e, pelo desenvolvimento de compe-
tências por servidor, considerando a aprendizagem individual e personalizada 
mais adequada para cada servidor, conhecida como metodologia de trilhas ou 
trilhos de aprendizagem. Dependendo da maturidade institucional, outros mé-
todos de treinamento e desenvolvimento podem ser aplicados, entre eles: coa-
ching, mentoring, visitas técnicas (benchmarketing), livros, filmes, dentre outros;

d) Trabalhar no desenvolvimento de instrutores internos. O plano de capaci-
tação deve incentivar o desenvolvimento de instrutores internos, pois amplia a 
participação do seu quadro no aperfeiçoamento continuado, auxiliando assim, 
na economicidade, no compartilhamento de conhecimentos e habilidades e na 
mudança da cultura organização;

e) Avaliar ações de capacitação. Após a execução das ações planejadas de 
capacitação, é necessário avaliar os resultados obtidos, identificando gargalos 
e aperfeiçoamento das ações de forma a produzir avanços no desempenho pro-
fissional.

Na Resolução nº 192 do CNJ, em seu art. 13, quatro (4) dimensões de ava-
liação são adotadas:

§ 1º A avaliação de reação tem como objetivo diagnosticar as impres-
sões dos servidores sobre as ações formativas com relação a conteú-
do, instrutores, recursos educacionais, ambiente, instalações e resul-
tado.

§ 2º A avaliação de aprendizagem tem como objetivo examinar se os 
servidores absorveram os conhecimentos e aperfeiçoaram as habili-
dades e as atitudes.

§ 3º A avaliação de aplicação tem como objetivo identificar se os servi-
dores estão utilizando na atividade laboral os conhecimentos, as habi-
lidades e as atitudes decorrentes da ação formativa.

§ 4º A avaliação de resultados tem como objetivo analisar se a ação 
formativa contribuiu para o alcance da estratégia.

5 A ESMAM E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

A Escola da Magistratura do Maranhão (ESMAM) foi criada pela Resolução nº 
19/86 TJMA. Sua finalidade básica era preparar, formar e atualizar magistrados 
e promover atualização, aperfeiçoamento e especialização de servidores, incen-
tivando a pesquisa, o debate de temas relevantes e o intercâmbio com outras 
instituições. A direção e a execução das atividades da entidade ficavam na épo-
2.  Conforme o art. 1º,§1º RIESMAM, 2010.
3.  Conforme o art. 2º, Resolução nº 72/2008 do TJMA.
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ca, a cargo da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA).
O art. 1º da Resolução nº 25/98 do TJMA, alterou a redação original. A insti-

tuição passa a ser: 

[...] um órgão de atuação desconcentrado do Poder Judiciário, ao qual 
incumbe planejar, executar e desenvolver política de treinamento e de-
senvolvimento de recursos humanos para a Magistratura, bem como 
promover a execução da política de treinamento, de capacitação e 
aperfeiçoamento do pessoal técnico administrativo de apoio às ativi-
dades auxiliares à justiça.  

Dessa forma, a Escola tornou-se uma entidade vinculada diretamente ao 
TJMA e, não mais a AMMA. Seus diretores passaram a ser indicados pelo Pre-
sidente do referido tribunal. 

Em 2010, foi aprovado o Regimento Interno da ESMAM (RIESMAM), através 
da Resolução nº 17, sendo destacado no seu artigo 1º como: “a instituição de 
ensino e pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) que 
tem como finalidade principal a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados 
e servidores do Poder Judiciário”.

A ESMAM tem como princípio essencial²:

[...] a integração das funções de estudo, pesquisa e ensino da Ciên-
cia do Direito e das demais ciências humanas para a formação e o 
aperfeiçoamento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, buscando o prestígio da Justiça e o respeito à 
dignidade humana.

Para a concretização de suas atividades, segundo a RIESMAM (2010), a Es-
cola realiza cursos, inclusive de pós-graduação; simpósios; congressos; pales-
tra; conferências; painéis e debates; edita de revistas; jornais; boletins; obras 
científicas; sociológicas e filosóficas no campo do Direito e da Administração 
da Justiça. Cria fóruns permanentes de pesquisa, debate e estudo de temas 
relevantes, que colaboram para a área do Direito ou a realização da Justiça. 
Mantém intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres nacionais 
e estrangeiras. 

A Escola tem hoje autonomia administrativa, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar, e desde 2006, dispõe de um fundo especial para o custeio de suas 

4. A missão é coordenar e promover, com os tribunais, a educação corporativa e o desenvolvimento das competências necessárias ao 
aperfeiçoamento de servidores para o alcance dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário. (Resolução nº 111/2010 do CNJ).
5.  Conforme o art. 2º, Resolução nº 30/2010 do TJMA.
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atividades³.
A ESMAM, para adequar-se a Resolução nº 111, de 6 de abril de 2010 do 

CNJ, que instituiu o Centro de Formação de Servidores do Poder Judiciário – 
CEAJud4, reorganizou sua Coordenação de Cursos de Servidores, passando a 
ser chamada de Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores5.

Esse referido setor, segundo RIESMAM (2010), é responsável pela coorde-
nação e pela promoção da educação corporativa dos servidores do judiciário 
maranhense, da formação de multiplicadores e da qualificação profissional ne-
cessária ao aperfeiçoamento dos serviços judiciais e ao alcance dos objetivos 
estratégicos do TJMA.  

O art. 10 do RIESMAM cita como atribuições da Coordenação de Formação e 
Aperfeiçoamento de Servidores, a identificação de competências, o desenvolvi-
mento de competências e a promoção da gestão por competência:

[...] II - identificar as competências funcionais (conhecimento, habilida-
de e atitude) dos servidores do Judiciário maranhense;

III - identificar os instrumentos de capacitação necessários ao desen-
volvimento de tais competências e disponibilizá-los, quando possível; 
[...]

VII - promover a gestão por competências e a gestão do conhecimento;

Segundo o Regimento, as ações da coordenação são desenvolvidas em con-
junto com o CEAJud e com as unidades do TJMA voltadas à educação corporati-
va de servidores, especialmente a Diretoria de Recursos Humanos, por meio da 
Coordenadoria de Acompanhamento na Carreira, para identificar competências 
funcionais e promover a gestão por competência, além de realizar atividades 
relacionadas ao alcance do objetivo estratégico de gestão de pessoas. Além de 
entidades parceiras, como instituições de ensino e universidades.  

Ainda segundo o RIESMAM, a metodologia base para a elaboração da pro-
gramação anual de capacitação é a de levantamento de necessidades. 

A formação e o aperfeiçoamento de servidores, conforme disposto na Reso-
lução nº 192, de 8 de maio de 2014 do CNJ, busca a integração permanente da 
educação com o planejamento estratégico, com o desenvolvimento de compe-
tências necessárias para o cumprimento da missão, alcance da visão e execu-
ção da estratégia do Poder Judiciário.

A ESMAM é responsável por estratégicas dentro do objetivo estratégico de 
desenvolver competências de forma específica aos servidores. Segundo dispos-
to no plano de ação do TJMA (2010 – 2014) são: 

6.  Essa estratégia foi acrescentada na gestão da ESMAM (2010-2014), sendo realizada em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos 
(Relatório de Gestão da ESMAM 2011-2014).
7.   Anteriormente, Núcleo de Planejamento (Resolução nº10/2010 do TJMA).
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Estratégia 42: “Estabelecer parcerias com diversas entidades para a 
execução do plano de desenvolvimento de competências”6;

Estratégia 43: “Ampliar o acesso à qualificação a todos os servidores, 
inclusive com o uso de instrumentos de educação à distância”. 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa aplicada e qualitativa que objetiva verificar a atu-
ação da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM) 
no desenvolvimento de competências de servidores do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, averiguando se as ações realizadas na formação e aperfeiçoamento 
do quadro funcional têm gerado resultados satisfatórios na disseminação de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, reduzindo as lacunas de competência.

O estudo de caso envolveu a ESMAM, precisamente a Divisão de Treina-
mento e Avaliação (DTA), executora das atividades da Coordenadoria de Cur-
sos de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, incluindo os setores com 
responsabilidades no objetivo estratégico de desenvolver competências, dentre 
eles: a Assessoria de Gestão e Modernização (AGEM), a Diretoria de Recursos 
Humanos (DRH) e, atualmente, a Coordenadoria de Direitos e Registros, com 
atribuições que antes eram direcionadas a Coordenadoria de Acompanhamento 
na Carreira (planejamento estratégico 2010-2014).    

Os procedimentos metodológicos utilizados foram a revisão bibliográfica por 
intermédio de livros, artigos, resoluções, relatórios e guias de instituições públi-
cas e privadas que abordam gestão por competência e o levantamento de dados 
através de entrevista estruturada com representantes dos setores supracitados, 
envolvendo assuntos de planejamento estratégico, gestão por competência e 
ações de capacitação.  

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A análise das entrevistas foi estruturada em três (3) pontos: determinações do 
CNJ, alinhamento de ações e o atingimento de metas do objetivo de desenvolver 
competências de servidores do TJMA; a metodologia de gestão por competências 
e sua implantação e, a ESMAM e as ações de capacitação. 

O objeto de destaque do artigo é a ESMAM. O universo de análise para isso 
inclui também, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH), a Coordenadoria de Di-
reitos e Registros (CDR) e a Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização 
(AGEM)7. O exame dos dados colhidos é apresentado com argumentos de crítica 
e de perspectiva. 
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Ponto 1 – Determinações do CNJ, alinhamento de ações e o atingimento 
de metas do objetivo de desenvolver competências de servidores do TJMA

A ESMAM não soube opinar se suas ações estão alinhadas com as determi-
nações do CNJ, embora afirme que ao planejamento estratégico estejam total-
mente alinhadas. Quanto ao atingimento de metas, para ESMAM estão sendo 
atingidas totalmente. Conforme o DTA, para 2016 a meta da ESMAM é capacitar 
60% do total dos servidores, ou seja, 2.927. No entanto, não soube opinar se 
no contexto geral do Tribunal tem atingido o objetivo estratégico de desenvolver 
competências.

Para a DRH e a CDR, as ações estão alinhadas totalmente às ações do CNJ 
e ao planejamento. Quanto ao atingimento de metas propostas, para DRH não 
tem atingido, já para a CDR tem atingindo, porém não totalmente. 

Na visão da AGEM, as ações estão alinhadas totalmente ao CNJ e ao plane-
jamento, porém não tem atingido as metas de desenvolver competências tanto 
de forma sistêmica, quanto de forma isolada. 

Pela análise de dados do Ponto 1, destacam-se os seguintes aspectos:
	 O planejamento estratégico é um instrumento de re-

ferência e aparato institucional para o TJMA, ponto primordial 
à organização que deseja um modelo de gestão de pessoas 
baseado em gestão por competência; 
	 As ações realizadas estão alinhadas com o planeja-

do, não sendo observado, entretanto, o atingimento das me-
tas, demonstrando necessitar de maior atenção. 

Sendo assim, as metas não atingidas pelo DRH e a CDR geram lacunas na 
atuação da ESMAM, que tem como base as demandas dos referidos setores. 

Ponto 2 – Metodologia de gestão por competências e sua implantação 
no TJMA

Disseminação de conhecimento, habilidades e atitudes e a redução de GAPS 
de competências 

Os setores questionados foram unânimes em afirmar que o Tribunal tem tra-
balhado para disseminar a tríade CHA (conhecimento, habilidade e atitude) de 
seus servidores. Já em relação à redução dos GAPS de competências, a ES-
MAM não soube opinar, e na opinião da DRH, a CDR e a AGEM poderia ser bem 
melhor preenchidos.

Atuação prioritária de competências
Para o DRH e a AGEM, o TJMA não sabe quais competências tem que prio-

rizar. Na visão da CDR, sabe, mas poderia ser melhor trabalhadas. A ESMAM 
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não soube opinar. 
Institucionalização do programa de gestão por competência 
Quanto à institucionalização do programa gestão por competência, foram 

unânimes em afirmar que o Tribunal não tem um projeto implantado, encontran-
do-se na fase de sensibilização para a CDH e a AGEM e, na de mapeamento, na 
visão do DRH, sendo justificada por essa última, pois está sendo elaborada pela 
própria equipe de implantação. A ESMAM não soube opinar soube o assunto. 

Avaliação do nível de desempenho 
Quanto à prevalência da avaliação de desempenho tradicional de servidores, 

não sendo observada a ligação desse instrumento com as ações de capacita-
ção, todos foram unânimes, exceto a ESMAM, que não soube opinar. Para a 
DRH, isso ocorre pois “não tem ainda uma concatenação com o mapeamento 
de competências”.

Integração RH e ESMAM
Foi questionado se, na prática, existe comunicação com atribuições e rotinas 

entre a Diretoria de Recursos Humanos, a Coordenação de Acompanhamento 
na Carreira e a ESMAM. Para a ESMAM e a AGEM, sim, mas muito pouco. Já 
para o DRH e CRH, sim, muito. Na observação da ESMAM, há um ano e meio 
tem ocorrido esse alinhamento entre setores, antes não tinha.    

Gargalos da institucionalização da gestão por competência
Dentre os gargalos que dificultam a institucionalização do sistema de gestão 

por competências, a carência de pessoal capacitado foi o mais citado, na ob-
servação da DRH, da CDH e da AGEM. A complexidade metodológica e o baixo 
comprometimento também foram suscitados pela DRH e pela AGEM, respecti-
vamente. A ESMAM não soube opinar.      

Plano de ação da gestão por competência
Para a DRH e a AGEM, o plano de ação do TJMA (2015-2020) para implantar 

a gestão por competência ainda está em fase de definição. Para a CDR, está em 
fase de implantação. A ESMAM não soube opinar.     

Pela análise de dados do Ponto 2, destacam-se:
	 O Tribunal e a ESMAM tem trabalhado para desen-

volver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores, 
que por sua vez, reduzem lacunas de competências. Entretan-
to a gestão por competência, apesar de ter constado no plano 
de ação de gestão de pessoas (2010-2014), não foi implanta-
do; 
	 Dessa forma, o TJMA ainda não conhece plenamen-

te a priorização de competências que deve atuar, consequen-
temente a ESMAM não tem condições de executar de forma 
precisa ações educativas, pois o projeto ainda em fase de im-
plantação; 
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	 A necessidade da Diretoria de Recursos Humanos 
reformular o processo de avaliação de desempenho, uma vez 
que o atual não exerce sua funcionalidade no sentido de tra-
balhar o hiato de competências com exatidão, fazendo com 
que o servidor se capacite de forma melhor e precisa, e assim, 
aplique técnicas e comportamentos na sua rotina de trabalho 
que façam com que as estratégias organizacionais sejam al-
cançadas de forma mais efetiva.  A implantação da gestão por 
competências quando concretizada auxiliará na sistematiza-
ção de subsistemas de gestão de pessoas, envolvendo o de-
sempenho, a capacitação, as recompensas, a relocação etc;
	 A atenção aos gargalos de implantação da metodolo-

gia, advindos principalmente de aspectos do setor público bra-
sileiro, como a cultura organizacional que não favorece, devido 
os resquícios da administração burocrática e a possível falta 
de comprometimento.  Assim como a necessidade de maior 
conhecimento e capacitação sobre a metodologia da gestão 
por competências antes da sua implementação. O assunto no 
setor público ainda é novo, na Administração Federal desde 
2006 e no judiciário desde 2009;
	 A implantação da gestão por competências consta 

no plano de ação (2015- 2020), sendo necessária para seu 
sucesso, a observação dos fatores que impossibilitaram a con-
cretização do plano anterior. 

A ESMAM, para promover ações educativas para o desenvolvimento de com-
petências, necessita conhecer as demandas a serem fornecidas pela área de 
Recursos Humanos.

Ponto 3 – A ESMAM e as ações de capacitação 

Programação anual de capacitação
Quanto à existência de um planejamento anual preciso para formação e aper-

feiçoamento de servidores, todos foram unânimes em afirmar que sim, exceto a 
AGEM, que não soube opinar.

Metodologias de programação de capacitação
Dentre as metodologias citadas para a concretização do programa de capaci-

tação, todos exceto a AGEM, que não soube opinar, afirmaram o levantamento 
de necessidades. Conforme relatado pela DRH foi realizado um levantamento 
prévio de todos os setores e encaminhados à ESMAM, inclusive hoje as deman-

8.  Um sistema informatizado da área de Recursos Humanos que armazena informações pessoais, funcionais, de frequência e financeiras 
dos servidores e magistrados.
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das são mais direcionadas, contudo específicas a um público alvo e não tão ge-
néricas. A ESMAM relatou que foram realizadas enquetes no sistema MentoRH8 

para averiguar a preferência dos servidores em relação aos cursos e também 
citou o histórico de grades de cursos dos anos anteriores.    

Formação de instrutores internos
Quanto à formação de instrutores internos para disseminar conhecimentos 

e habilidades, ou seja, os multiplicadores dentro da própria organização, todos 
afirmaram que sim. Para a ESMAM com frequência e os demais, sem frequên-
cia.

Investimentos em EaD
Quanto ao investimento e a existência de uma plataforma de ensino à dis-

tância (EaD), todos foram unânimes em informar que sim. Segundo relato da 
ESMAM, o CNJ cedeu vários cursos que foram adaptados para a realidade do 
TJMA. Os demais não souberam informar detalhes sobre o EaD.

Aprendizagem de “trilhas e trilhos de aprendizagem”
Foi questionado se há a aplicação da metodologia de aprendizagem “trilhas 

e trilhos”. A DRH e CDR informaram que não existem, porém há um direciona-
mento de capacitação específico, conforme a necessidade. A DRH exemplificou 
com o caso de um servidor que realizou fora do Estado, capacitação sobre apo-
sentadoria, sendo solicitado inclusive que atuasse como multiplicador de conhe-
cimento para os outros colegas de setor.  A ESMAM e a AGEM, não souberam 
opinar sobre a questão.

Avaliação das ações de capacitação
O nível de avaliação das ações de capacitação também foi questionado, sen-

do unânime a avaliação de reação, que é aplicado após as ações formativas em 
relação ao conteúdo, instrutores, recursos educacionais, ambiente, instalações 
e outros pontos. Para DRH, a proposta é ampliar para avaliação de aprendi-
zagem, ou seja, para examinar se os servidores absorveram conhecimentos e 
aperfeiçoaram as habilidades e as atitudes.    

Polo de atuação de capacitação do TJMA 
Em relação a se o TJMA vem trabalhando para aumentar o polo de capacita-

ção de servidores, todos foram unânimes em informar que sim. A ESMAM junta-
mente com os demais não souberam informar detalhadamente.  

Da análise de dados do Ponto 3, concluem-se:

	 Observa-se que a ESMAM tem se empenhado na 
atuação de desenvolver competências, programando suas 
ações de capacitação, buscando ampliar o acesso de conheci-
mentos, habilidades e atitudes dos servidores, quando propõe 
além da modalidade do ensino e aprendizagem presencial; in-
vestimento na plataforma de EaD, com estudos que redefinem 
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e democratizem os polos de capacitação no interior do Estado. 
Assim como também demonstra a atuação quando desenvol-
ve ações de multiplicadores internos, que geram benefícios na 
motivação de servidores da organização, aumentando o capi-
tal intelectual organizacional;
	 Consequentemente, existindo ações de atuação 

dessa tríade CHA, muitos GAPS serão preenchidos, pois auxi-
liam na sinergia entre os aspectos técnicos e comportamentais 
de servidores, tornando-os mais comprometidos e agindo com 
maior desempenho no alcance da estratégia organizacional;
	 Entretanto com a falta da institucionalização da me-

todologia da gestão por competência, não há como mensurar 
de forma precisa, a redução de GAPS. 

Esse contexto poderia ser melhorado com a implantação da gestão por com-
petências: 

	 A metodologia de programação de ações formativas, 
passa do levantamento de necessidades e do histórico dos 
anos anteriores para um planejamento baseado em mapea-
mento de competências, o que consequentemente permite que 
o Tribunal identifique quais as competências organizacionais 
que precisa para alcançar a estratégia, bem como as compe-
tências individuais que seus servidores possuem e o que ainda 
precisa desenvolver; 
	 Assim como estabelecer novas formas de aprendiza-

gem e técnicas de avaliação da capacitação, com a aplicação 
de “trilhas e trilhos” e a verificação da absorção de conheci-
mentos e aperfeiçoamento de habilidades e atitudes, propor-
cionando meios mais alternativos e personalizados de apren-
dizagem, não mais em um modelo meramente de massa, que 
muitas das vezes não refletem a real necessidade de cada 
servidor, de forma individual.

Com a implantação da metodologia da gestão por competência, a ESMAM 
poderá atuar de forma mais efetiva nas ações educativas para o desenvolvimen-
to de competências, pois receberá de forma precisa as demandas para redução 
dos GAPS dos servidores do TJMA. 
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8 CONCLUSÃO

O sistema tradicional de gestão de pessoas têm sofrido inúmeras mudanças, 
tanto nas organizações privadas quanto nas públicas. No setor público, precisa-
mente no judiciário, a gestão por competências tem se tornado imprescindível, 
pois se propõe planejar, captar, desenvolver e avaliar as competências neces-
sárias aos fins dos objetivos organizacionais. O novo modelo alinha os conheci-
mentos à coordenação do comportamento de seus servidores, auxiliando assim, 
no desenvolvimento dos mesmos e na melhoria da eficiência, eficácia e efetivi-
dade dos serviços prestados.

Como é sabido, a Escola Superior de Magistratura do Maranhão (ESMAM) 
tem um papel importante no desenvolvimento de competências, pois integra as 
funções de estudo, pesquisa e ensino da Ciência do Direito e das demais ciên-
cias humanas com ações para a formação e o aperfeiçoamento de servidores e 
magistrados da justiça maranhense.

Contudo, como o próprio CNJ destacou quando da apresentação do relatório 
de formação e aperfeiçoamento de servidores do Poder Judiciário 2014-2015, 
que a gestão por competência não tem sido institucionalizada em sua totalidade 
no Poder Judiciário.

Buscou-se a partir desse contexto, analisar se realmente as ações da ES-
MAM no desenvolvimento de competências de servidores têm gerado resul-
tados satisfatórios na disseminação de conhecimento, habilidades e atitudes 
(CHA), reduzindo as lacunas de competências (GAP) do judiciário maranhense. 

Chega-se à conclusão que a ESMAM, executora das metas de desenvolver 
competências, tem trabalhado na disseminação do CHA, entretanto em função 
da implantação parcial da gestão por competência no TJMA, não recebe as 
coordenadas e as demandas necessárias para atuar de forma precisa para a 
redução dos GAPS de competências. 

O TJMA tem se empenhado para mudar essa realidade. A perspectiva é a 
institucionalização da gestão por competência até 2020, sendo necessário a 
atenção aos gargalos da execução do plano anterior (2010-2014).

Assim, a ESMAM poderá melhorar seu planejamento, pois este será baseado 
na metodologia de mapeamento de competências, ampliando suas formas de 
aprendizagem e avaliação da capacitação, gerando demandas mais precisas 
para disseminar o CHA e reduzir os GAPS de forma mais eficiente. 
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL: 
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RESUMO 

O estudo do clima organizacional tem contribuído para o entendimento de 
como as pessoas se comportam em seus ambientes de trabalho. O presente 
artigo apresenta um estudo realizado em uma unidade jurisdicional cível e teve 
como objetivo analisar os fatores do clima organizacional que podem interferir 
no comportamento humano dos servidores. Aborda-se no primeiro momento 
o comportamento humano, relacionando com a motivação e o posteriormente 
apresenta-se sobre o clima organizacional, com vistas à realização da 
caracterização teórica do assunto. Trata-se de uma pesquisa descritiva com 
abordagem quantitativa. O questionário foi o instrumento de pesquisa utilizado 
para a coleta de dados junto aos servidores da referida unidade judiciária. O 
resultado das análises estatísticas indicou a existência de um clima organizacional 
favorável, visto que a maior parte dos critérios analisados foi satisfatória.
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1 INTRODUÇÃO

Com a globalização as organizações estão cada vez mais propícias a buscar 
a eficácia e tornarem-se mais competitivas. O mundo do trabalho passa por 
profundas transformações, estas geram um ambiente complexo, marcado pelos 
avanços tecnológicos e científicos, mudanças de conceitos e de valores. Deste 
modo, torna-se necessário buscar formas de gerenciamento para melhorar o 
clima organizacional com a finalidade de manter comportamentos favoráveis à 
produtividade, uma vez que os indivíduos influenciam e são influenciados pelo 
meio em que vivem.

A área de recursos humanos sofre fortes impactos oriundos dessas 
transformações, o que o torna um setor estratégico. As pessoas que atuam nas 
organizações passam a ser fonte de maior interesse. Estas passam a maior 
parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho, portanto é um local onde 
o comportamento pode sofrer maior oscilação, revelando as características 
individuais.

O comportamento humano é um dos pontos-chaves na compreensão de um 
clima organizacional. Este último tem uma influência muito forte no desempenho 
do indivíduo, na motivação e na satisfação do servidor com o trabalho. Servidores 
motivados estão aptos a gerar grandes benefícios em termos de produtividade, 
proporcionados por um clima organizacional agradável. 

Assim, acredita-se que a harmonia do clima organizacional esteja ligada 
ao comportamento humano, por isso o interesse em desenvolver esta 
pesquisa. Lacombe (2013, p. 214) afirma que “o clima organizacional é causa 
e consequência do comportamento dos participantes da organização”. Silva 
(2015) diz que o clima organizacional é um dos construtos que mais favorece 
o conhecimento do comportamento organizacional. Desta forma, questiona-
se: como o clima organizacional influencia o comportamento humano em uma 
unidade jurisdicional cível?

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar 
como o clima organizacional pode influenciar no comportamento humano de 
uma unidade jurisdicional cível. Como específicos descrever as concepções de 
clima organizacional que se evidenciam nas organizações, identificar os fatores 
positivos e negativos do clima organizacional e estabelecer as relações entre o 
clima organizacional e o comportamento humano.

Este estudo teve como abrangência uma unidade jurisdicional cível localizada 
na cidade de São Luís-MA. Apoiado no material bibliográfico levantado e na 
pesquisa de campo por meio da aplicação de questionários.

Esta pesquisa está estruturada em seis seções. Na primeira apresenta-se 
a temática de modo geral, expondo os critérios de escolha por este tema, os 
objetivos e problema de pesquisa. A segunda e terceira seção são dedicadas para 
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apresentação do referencial teórico, sendo um sobre o comportamento humano 
e outro sobre clima organizacional. Na quarta seção definem-se os aspectos 
metodológicos. Na quinta seção os resultados obtidos são apresentados. Na 
sexta seção apresentam-se os pontos conclusivos da pesquisa.    

2 COMPORTAMENTO HUMANO

2.1 Comportamento Individual e Comportamento Coletivo

Nas organizações podemos observar que cada indivíduo se comporta 
de uma maneira. Mesmo em cargos iguais duas pessoas se comportam de 
maneira diferente, devido às características individuais como valores, atitudes, 
percepções, motivações e personalidades. 

Os indivíduos são diferentes uns dos outros, não somente desde o 
nascimento sendo portadores de sua própria bagagem inata (código 
genético, experiências da vida intra-uterina e do momento do parto) 
como também porque eles acumularam experiências que lhes são 
pessoais ao longo das suas diferentes etapas de vida (infância, 
adolescência, maturidade e velhice (BERGAMINI, 1990, p. 24).

Segundo Robbins (2005) todos os nossos comportamentos são, de alguma 
maneira, moldados por nossas personalidades e experiências. Assim, destacam-
se três variáveis individuais que exercem influência no desempenho e satisfação 
dos empregados, sendo elas classificadas como características biográficas, 
habilidade e aprendizagem. 

a) Características biográficas: idade, sexo, estado civil e tempo de serviço 
na organização são fatores conhecidos como características biográficas que 
podem influenciar a produtividade, absenteísmo, rotatividade e satisfação dos 
empregados. São de fácil definição, podendo ser obtido, em sua maioria, nas 
informações contidas no arquivo sobre a vida pessoal do empregado (ROBINS, 
2005).

b) Habilidade: em termos de habilidade todos têm pontos fortes e francos que 
os tornam melhor ou pior a outros na execução de certas tarefas ou atividades. 
“Habilidade refere-se à capacidade de um indivíduo para desempenhar as 
diversas tarefas de uma função. [...]. As habilidades totais de uma pessoa 
normalmente são formadas por dois grupos de fatores: as habilidades físicas e 
as habilidades intelectuais” (ROBBINS, 2005, p. 34, grifo da autora).

c) Aprendizagem: o processo de aprendizagem envolve mudanças nos 
processos de pensamento ou atitudes de um indivíduo. Para isso, alguma forma 
de experiência é necessária, e pode ser adquirida através da observação, da 
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prática ou como resultado de leitura (ROBINS, 2005).

Como a aprendizagem acontece tanto no ambiente de trabalho 
como em situações anteriores a ele, os executivos se preocupam 
em encontrar modos de ensinar seus funcionários a se comportar da 
forma mais benéfica para a organização. Quando tentamos formar 
as pessoas ao orientar gradualmente a sua aprendizagem, estamos 
modelando o comportamento (ROBBINS, 2005, p. 40).

Outra influência importante para o desempenho de uma pessoa dentro da 
organização são os processos sociais que ocorrem no(s) grupo(s) de que 
participa. Pois, toda pessoa em qualquer organização, faz parte de algum grupo. 
Robbins (2005, p. 186) explica que “um grupo é definido como dois ou mais 
indivíduos, interdependentes e interativos que se reúnem visando à obtenção 
de um determinado objetivo”. Para o autor os grupos podem ser formais ou 
informais, o formal tem a atuação normatizada, que é composta por atividades 
organizacionais, isto é, são os conjuntos de trabalhadores que realizam as 
tarefas da empresa, são aqueles criados pela administração. 

O informal organiza-se por afinidades, vínculos afetivos, criando um elo de 
amizade entre as pessoas. Assim, o desempenho de uma pessoa não depende 
apenas de sua competência, motivação, mas também das relações sociais que 
acontece nos grupos e como o desempenho das organizações depende das 
pessoas, o papel dos grupos é determinante para a realização de objetivos. 
Em seguida aborda-se a temática da motivação e sua importância para o 
comportamento humano nas organizações.

2.2 Motivação e sua importância no comportamento humano nas 
organizações

O conceito de motivação relaciona-se à ideia de que todo comportamento 
humano tem causa, ou seja, um motivo. Este, por sua vez, é tudo aquilo que 
estimula o ser humano agir ou pensar de determinada maneira. Maximiano 
(2009, p. 231) destaca que:

A palavra motivação deriva do latim motivus, movere, que significa 
mover. Em seu sentido original, a palavra indica o processo pelo qual 
o comportamento humano é incentivado, estimulado ou energizado 
por algum tipo de motivo ou razão. Motivo, motor e emoção são outras 
palavras que têm a mesma raiz. O comportamento humano sempre 
é motivado. Sempre há um motor funcionando, que movimenta o 
comportamento humano.



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016404

Se alguém sentir fome, é estimulado a buscar algo que sacie essa fome. Em 
outras palavras: está motivado a procurar o alimento. A fome, no caso, seria um 
estímulo interno e o alimento seria o estímulo externo.

Há, portanto, dois tipos de estímulos: os estímulos internos e os estímulos 
externos, melhor definidos a seguir.

Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses, valores 
e habilidades das pessoas. Os motivos internos fazem cada pessoa 
ser capaz de realizar certas tarefas e não outras; sentir-se atraída 
por certas coisas e evitar outras; valorizar certos comportamentos e 
menosprezar outros. Os motivos externos são estímulos ou incentivos 
que o ambiente oferece ou objetivos que a pessoa persegue. Os 
motivos externos satisfazem necessidades, despertam sentimentos 
de interesse ou representam recompensas desejadas (MAXIMIANO, 
2009, p. 233).

De acordo com Silva (2015, p. 459) tanto os sistemas de reconhecimento 
extrínseco quanto os intrínsecos da motivação “constituem fortes mobilizadores 
de disposições para as práticas de alto desempenho no ambiente de trabalho”. 
Assim, a motivação é um fator muito importante para uma organização, pois ela 
é uma aliada para entender o comportamento humano no ambiente de trabalho 
e como este pode ser afetado pelo clima de uma organização. 

Desta forma, Maslow apud Bergue (2010) em um estudo das necessidades 
humanas, conhecido como teoria das necessidades aponta que alguns fatores 
devem ser considerados para motivar o ser humano. Ele definiu que dentro de 
cada ser humano existe uma hierarquia de cinco necessidades, como mostra a 
Figura 1 que devem ser satisfeitas segundo uma ordem de prioridade. 

 Figura 1 - Pirâmide das necessidades humanas.
                           Fonte: BERGUE (2010, p. 28).

Necessidades de
Autorrealização

(desenvolvimento
pessoal, conquista)

Necessidades de Estima
(autoestima, reconhecimento, status)

Necessidades Sociais
(relacionamento, amor, fazer parte de um grupo)

Necessidades de Segurança
(defesa, proteção, emprego, abrigo)

Necessidades Fisiológicas
(fome, sede, sexo, sono etc.)
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Segundo a teoria de Maslow as necessidades humanas são: 
A. Fisiológicas: incluem fome, sede, abrigo, sexo, e outras necessidades 

corporais.
B. Segurança: necessidade do ser humano em sentir-se seguro, de 

estabilidade e integridade físicas.
C. Sociais: afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer ao grupo, 

por exemplo.
D. Status: inclui fatores de estima como realização, ascensão na carreira, 

status, reconhecimento pelo grupo e visibilidade social.
E. Autorrealização: necessidade de crescimento, autodesenvolvimento e 

alcance do próprio potencial.

Maximiano (2009, p. 59) elucida que: “uma vez atendida, uma necessidade 
deixa de se fazer sentir. A pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte 
de necessidades”. Robbins (2005) comenta que nos tempos atuais a teoria 
da hierarquia das necessidades ainda pode ser verificada como motivadora 
dos indivíduos para o trabalho, mas frisa que é preciso saber em que nível da 
hierarquia a pessoa se encontra para focar a satisfação daquele nível e estimular 
a necessidade do nível superior. Assim, o trabalho e o ambiente de trabalho 
podem satisfazer em grande parte as necessidades, desde as necessidades 
de sobrevivência até as de autorrealização. No entanto, as necessidades e a 
capacidade de satisfazê-las dependem das características das pessoas e da 
situação do trabalho.

Vale mencionar também Frederick Herzberg que desenvolveu a teoria dos 
dois fatores também chamada de teoria da higiene-motivação. As pesquisas 
desse autor constataram que os motivos presentes na situação de trabalho e que 
influenciam o desempenho podem ser divididos em duas categorias principais: 
o próprio trabalho e as condições de trabalho. Herzberg e seus colegas “fizeram 
uma série de entrevistas com engenheiros e contadores, perguntando-lhes quais 
aspectos de seu trabalho os deixavam satisfeitos ou insatisfeitos” (MAXIMIANO, 
2009, p. 238).  Os entrevistados associavam a insatisfação com o trabalho ao 
ambiente de trabalho e a satisfação ao conteúdo do trabalho. 

Assim, os fatores higiênicos ou fatores extrínsecos (capazes de produzir 
insatisfação) compreendem: a política e a administração da empresa, as relações 
interpessoais com os supervisores e colegas de trabalho, estilo de liderança, 
condições de trabalho, salários e segurança no trabalho. Os fatores motivacionais 
ou fatores intrínsecos (geradores de satisfação) abrangem: realização de algo 
importante, reconhecimento, o próprio trabalho, responsabilidade e possibilidade 
de aprendizagem ou desenvolvimento.
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Segundo essa teoria, em situações de trabalho, somente os fatores 
intrínsecos produzem a satisfação com o trabalho. Em outras 
palavras, apenas o trabalho em si e os fatores que lhe são diretamente 
relacionados podem fazer as pessoas sentir-se satisfeitas.

Os fatores extrínsecos não fazem a pessoa sentir-se satisfeita com 
o trabalho. Os fatores extrínsecos influenciam apenas o estado de 
satisfação com as condições dentro das quais o trabalho é realizado. 
Para Herzberg, os fatores extrínsecos reduzem a insatisfação 
(MAXIMIANO, 2009, p. 239).

O principal aspecto da teoria dos dois fatores é a proposição de que ambos 
os conjuntos de fatores são compostos de elementos distintos e não residem 
numa mesma dimensão. “Segundo a teoria de Herzberg, há uma régua de “0” 
a “10” para a satisfação e uma régua de “0” a “10” para a insatisfação. Os dois 
estados – satisfação e insatisfação – são processos diferentes influenciados por 
diferentes fatores” (MAXIMIANO, 2009, p. 239).

Segundo Herzberg (1973 apud ROBBINS 2005), o oposto de satisfação 
é não-satisfação e o oposto de insatisfação é não-insatisfação. Desta forma, 
a eliminação das características de insatisfação de um trabalho não o torna 
necessariamente satisfatório. Logo, as organizações que procuram eliminar os 
fatores que geram insatisfação podem conseguir reduzir reclamações, mas isso 
não significa dizer que os funcionários estejam motivados. Se quiser motivar as 
pessoas para o trabalho a organização deve enfatizar os fatores associados com 
o trabalho em si ou com os resultados diretos dele, como chances de promoção, 
oportunidades e crescimento pessoal, reconhecimento e responsabilidade.

 Em seguida apresenta-se o conceito e os tipos de clima organizacional.

3 CLIMA ORGANIZACIONAL

3.1 Conceito

 A palavra clima origina-se do grego klima e significa tendência, 
inclinação. Assim, clima organizacional reflete uma tendência ou inclinação 
relacionada ao atendimento das necessidades dos seus colaboradores e da 
organização. Diversos autores definiram a palavra clima organizacional. De acordo 
com Lacombe (2005) o clima organizacional reflete o nível de satisfação pessoal 
com o ambiente interno da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e 
a identificação com a empresa, à colaboração entre as pessoas, ao interesse 
no trabalho, à facilidade das comunicações internas, aos relacionamentos, aos 
sentimentos e emoções, à integração da equipe entre outras. Na opinião de 
Chiavenato (1994, p. 53):
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O termo clima organizacional refere-se especificamente às 
propriedades motivacionais do ambiente interno de uma organização, 
ou seja, aspectos que levam à provocação de diferentes espécies de 
motivação de motivação nos seus participantes. Constitui a qualidade 
ou a propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou 
experimentada pelos participantes da empresa e que influência o seu 
comportamento.

Do ponto de vista de Luz (2003, p.12) “clima organizacional é o reflexo do 
estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num 
dado momento.” Corroborando esta afirmação Amboni (2002, p. 12) destaca que:

O clima mapeia o ambiente interno que varia segundo a motivação 
dos agentes. Aprende suas reações imediatas, suas satisfações e 
suas insatisfações pessoais: desenha um retrato dos problemas que a 
situação do trabalho, a identificação como a organização e a perspectiva 
de carreira eventualmente provocam na cultura organizacional.

Rego e Tamayo (2003, 1999 apud MOTTA 2006) ressaltam que o conceito 
de clima organizacional transita tanto na dimensão objetiva como na subjetiva 
e influencia o comportamento do indivíduo na organização. Expõem um 
desenho da realidade organizacional, fornecendo um diagnóstico amplo. O 
clima diferencia-se de organização para organização, e é fundamentado na 
interpretação compartilhada que os funcionários fazem da composição de todos 
os elementos em seu ambiente de trabalho.

Em todos os conceitos citados acima dois elementos se repetem em quase 
todas as definições: satisfação dos funcionários, que se remete ao grau de 
satisfação dos trabalhadores em relação ao clima de uma empresa; percepção 
dos funcionários que trata da percepção dos colaboradores a partir das 
características da organização: divisão do trabalho, estrutura, hierarquia, formas 
de produção entre outros. Assim, existem fatores pessoais e organizacionais 
que afetam a percepção do clima. No tópico seguinte serão delineados os tipos 
de clima organizacional.

3.2 Tipos de clima organizacional:

Segundo Chiavenato (2010) o clima organizacional é favorável quando 
proporciona satisfação das necessidades pessoais dos funcionários e elevação 
do moral interno. É desfavorável quando as necessidades pessoais são 
frustradas. Desta forma, a empresa está sujeita a ter a insatisfação do empregado, 
a desmotivação, quando o clima organizacional é desfavorável. Os indivíduos 
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reagem de acordo com suas necessidades e isso reflete no clima organizacional, 
tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Um empregado insatisfeito 
não trará um bom rendimento para a organização, a empresa caminhará para 
resultados negativos, por outro lado, um empregado satisfeito trabalha melhor 
e rende mais, a empresa caminhará para resultados positivos, alcançando seus 
objetivos e metas em função do clima favorável.

Alguns autores apresentam diferenças conceituais em relação à descrição 
dos tipos de climas organizacionais. Souza (1992 apud MOTTA, 2006) classifica 
o clima organizacional em favorável, neutro ou desfavorável. Segundo Kanaane 
(1999); Kolb et al., (1978); Luz (2003); Souza (1992); Tamayo (1999) citados por 
Motta (2006), no clima desfavorável, o trabalhador apresenta comportamento 
de frieza, de distanciamento social, com reclamações, conflitos, reações de 
estresse, de alienação, de rejeição, de negatividade, de frustação. 

Conforme Kanaane; Kolb et al; Luz; Tamayo; Souza; (1999, 1978, 2003, 1999, 
1992 apud MOTTA 2006) o clima neutro apresenta-se quando o trabalhador 
perde a consciência do significado do trabalho e passa a executar as tarefas de 
forma linear, monótona e subserviente, revelando as contradições por meio do 
clima. De acordo com Souza (1992 apud MOTTA, 2006), o ambiente de clima 
favorável é permeado por vários elementos de representações significativas 
que expressam calor humano, integração, satisfação, receptividade ao novo, 
comprometimento, destaque no desempenho diário e alta produtividade. 

Hernandez e Melo (2003) e Souza (1992) citados por Motta (2006) afirmam 
que as características que predominam no clima bom são: alegria, motivação 
e dedicação. Trabalhando nesse clima, o comportamento do trabalhador tende 
a ser pró-ativo e produtivo. Se as condições de trabalho materiais, de apoio 
social e gerencial forem garantidas, os trabalhadores interagem entre si e com a 
chefia, demonstrando sentimentos de afeição e colaboração.

De acordo com Luz (2003, p. 46-47), existem dois tipos de clima organizacional: 
bom e prejudicado (ou ruim). 

O clima é bom quando predominam as atitudes positivas que dão ao 
ambiente de trabalho uma tônica favorável. Diz-se que o clima é bom 
quando há alegria, confiança, entusiasmo, engajamento, participação, 
dedicação, satisfação, motivação, comprometimento na maior parte dos 
funcionários. O clima é prejudicado ou ruim quando algumas variáveis 
organizacionais afetam de forma negativa e duradoura o ânimo da 
maioria dos funcionários, gerando evidências de tensões, discórdias, 
desuniões, rivalidades, animosidades, conflitos, desinteresses pelo 
cumprimento das tarefas, resistência manifesta ou passiva as ordens, 
ruídos nas comunicações, competições exacerbadas etc.
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Enquanto que Bispo (2006) descreve os climas como mais ou menos favorável, 
desfavorável e favorável. Os tipos de climas organizacionais proposto por ele é 
a base de estudos do presente artigo. Observe na Figura 2, a relação entre os 
tipos de clima e suas caracterizações.

Figura 2 - Diversos níveis de clima organizacional
Fonte: Bispo (2006, p. 259)

Percebe-se que quando uma empresa tem um clima insatisfatório, ela 
apresenta alta rotatividade de pessoas, baixo comprometimento dos funcionários, 
improdutividade. Enquanto que uma empresa que tem um clima favorável possui 
alta produtividade, as pessoas se envolvem e dedicam-se nas suas tarefas, 
tendo como resultado o sucesso. Uma empresa que possui um clima mais ou 
menos apresenta índices médios de faltas, rotatividade e dedicação levando a 
estagnação nos negócios. Assim, é fundamental que as empresas cultivem um 
ambiente positivo e condições favoráveis para estimular o comprometimento 
de seus funcionários. A seguir serão apresentados os aspectos metodológicos 
utilizados na realização desta pesquisa.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa define-se como descritiva com abordagem quantitativa. Para 
Gressler (2004, p. 59) a pesquisa descritiva “descreve, sistematicamente, fatos e 
características presentes em uma determinada população ou área de interesse”. 
De acordo com Gil (1996) o método quantitativo pressupõe a observação de 
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fenômenos, a formulação de hipóteses explicativas, a formulação e o controle 
de variáveis, a verificação ou rejeição de hipóteses mediante uma recolha de 
dados, utilização do inquérito por questionário, posteriormente sujeitos a uma 
análise estatística e uma utilização de modelos matemáticos para testar essas 
mesmas hipóteses. 

A unidade Jurisdicional cível pesquisada está localizada no Fórum 
Desembargador Sarney Costa em São Luís do Maranhão. A unidade é dividida 
administrativamente em secretaria e gabinete, sendo que na secretaria trabalham 
5 servidores e no gabinete 3 servidores e o Juiz. As unidades jurisdicionais 
cíveis tem por competência o julgamento de processos onde a lide (a discussão 
entre as partes) tem como objeto um direito material de ordem exclusivamente 
privada.

A amostra consistiu de todos os servidores lotados nesta unidade, com 
exceção do Juiz, totalizando oito participantes. Para a coleta de informações 
foram utilizados questionários constituídos de 16 perguntas fechadas, sendo 
algumas relacionadas ao perfil do entrevistado (sexo, faixa etária, escolaridade, 
cargo, tempo de serviço) e outras relacionadas ao clima organizacional, 
englobando aspectos relacionados ao nível de satisfação com o ambiente de 
trabalho, relacionamento interpessoal, estrutura hierárquica e processo de 
comunicação, com tipo de escalas variadas.

Pocinho e Figueiredo (2004) ponderam que um inquérito por questionário 
versa em colocar uma série de perguntas relativas à situação social, profissional 
ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões 
humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 
de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou também sobre 
qualquer outro ponto que interesse os investigadores, sobre uma determinada 
realidade. 

O método para a aplicação dos questionários foi o contato direto, que segundo 
Richardson (1999, p. 196), caracteriza-se pelo “próprio pesquisador, ou pessoas 
especialmente treinadas por ele, aplicam o questionário diretamente”. Os 
questionários foram preenchidos pelos próprios servidores, não tendo mostrado 
dificuldades no seu preenchimento. A aplicação ocorreu em 01/03/2016 nos seus 
locais de trabalho. Este processo foi precedido de uma pequena explicação dos 
motivos e dos objetivos da pesquisa. 

A técnica de análise dos dados foi a estatística descritiva, com uso apenas de 
porcentagem. 

Os servidores assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 
aceitando participar da pesquisa de forma voluntária e sincera. O pesquisador 
assinou um termo de confiabilidade se responsabilizando pela guarda adequada 
do material coletado e divulgação em meios científicos apropriados. Além disso, 
foi solicitada ao gestor da unidade a assinatura de um termo de autorização para 
a realização da pesquisa naquele local. 
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Logo em seguida serão apresentados os dados obtidos por meio do 
questionário aplicado.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Inicialmente são apresentados os dados referentes à caracterização da 
amostra, conforme demonstrado na Tabela 01. 

Tabela 01 - Perfil Socioprofissional

Variáveis Entrevistados Frequência % Válido

Sexo
Feminino 4 50%
Masculino 4 50%

Total 8 100%

Faixa Etária

18 - 30 anos 2 25%
31 - 40 anos 4 50%
41 - 50 anos 2 25%
51 - 60 anos 0 0%

61 anos ou mais 0 0%
Total 8 100%

Escolaridade

Ensino Fundamental 0 0%
Ensino Médio 4 50%

Ensino Superior Completo 4 50%
Ensino Superior Incompleto 0 0%

Especialização 0 0%
Mestrado 0 0%

Doutorado 0 0%
Total 8 100%

Cargo

Assessor Administrativo 1 12,5%
Analista Judicial 1 12,5%
Assessor do Juiz 1 12,5%

Secretária 1 12,5%
Técnico Judicial 2 25%

Auxiliar Judiciário 2 25%
Total 8 100%

01 a 04 anos 0 0%
Tempo de Serviço Mais de 04 anos 8 100%

Total 8 100%

Fonte: dados da pesquisa
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Mediante o estudo observa-se que 50% dos pesquisados são do sexo masculino 
e 50% do sexo feminino. Em relação à faixa etária, há uma concentração em 
três grupos: a faixa etária de 18 a 30 anos, representando 25%; em seguida, a 
faixa etária entre 31 e 40 anos com 50% além de 25% na faixa etária de 41 a 50 
anos. Quanto à escolaridade dos pesquisados 50% possuem ensino superior e 
50% possuem o nível médio. Esse é um ponto positivo para a unidade, pois a 
escolaridade dos seus servidores pode favorecer o entendimento dos processos 
desenvolvidos naquele local. A unidade é composta por 2 técnicos judiciários,  2 
auxiliares judiciários, 1 assessor Administrativo,  1 analista judicial, 1 assessor 
de juiz  e 1 secretária. Todos os servidores trabalham acima de 3 anos no 
Tribunal de Justiça, e estão na mesma unidade há mais de 3 anos também, o 
que representa uma rotatividade baixa. 

Com relação aos resultados do questionário as questões foram agrupadas 
conforme a escala de respostas. Assim, no Quadro 2 tem-se as questões com 
escala de respostas: Sim, Não e Mais ou menos. 

Questão Sim Não Mais ou 
menos

Sentimento de orgulho em trabalhar na Unidade Judicial 100% 0% 0%
Satisfação quanto ao volume de trabalho 12,5% 37,5% 50%

Recursos utilizados para o trabalho serem suficientes 75% 12,5% 12,5%
O chefe ser um bom líder 100% 0% 0%

Satisfação com o nível hierárquico 100% 0% 0%
Relacionamento com os colegas favorece o desenvolvimento 

das atividades 87,5% 0% 12,5%

Os colegas ouvem sua opinião 87,5% 0% 12,5%
Recebe informações sobre mudanças que ocorrem na Unidade 

Jurisdicional e interferem no seu trabalho 75% 12,5% 12,5%

Quadro 2 – Questões com escala de respostas: Sim, Não e Mais ou menos.
Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se que 100% dos servidores sentem orgulho de trabalhar na Unidade 
Judicial. Quanto à satisfação com o volume de trabalho apenas 12,5% afirmam 
se sentir satisfeitos, 37,5% afirmam não estar satisfeitos e 50% estão mais ou 
menos satisfeitos. Em relação aos recursos 75% opinaram que os recursos 
utilizados para a realização do seu trabalho são suficientes, sendo este é um 
ponto favorável que deve ser otimizado a cada dia. 

Em relação às questões sobre liderança e estrutura hierárquica todos 
foram unânimes (100%) em dizer que consideram o seu superior um bom 
líder e estão satisfeitos quanto ao nível hierárquico presente na instituição. De 
acordo com Lacombe (2013) uma liderança é considerada eficaz quando se 
consegue direcionar as ações dos seus seguidores para o alcance das metas 
institucionais e existe um comprometimento contínuo de todos. Desta forma, o 
líder desempenha um importante papel para inspirar seus seguidores a cumprir 
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com suas obrigações em prol da organização, sendo perceptível entre os 
entrevistados a existência de estima para com seu líder.  

Analisando as questões sobre o relacionamento com seus companheiros 
de trabalho 87,5% afirmam que o relacionamento com os colegas favorece o 
desenvolvimento das atividades no local de trabalho. Ao fazer uma ligação com 
a questão “Nas atividades do dia a dia, seus colegas de trabalho estão dispostos 
a ouvir as sugestões dadas por você?” Percebe-se que 87,5% afirmam que 
sim. De acordo com Gil (2001, p. 78) “os relacionamentos no ambiente de 
trabalho muitas vezes ficam ameaçados porque as pessoas não parecem estar 
ouvindo o que os outros têm a dizer”. Por isso, a importância da escuta mútua no 
ambiente de trabalho como fator que favorece o relacionamento interpessoal e, 
por conseguinte contribui para a permanência de um bom clima organizacional.

 Ferreira (2011) afirma que um dos fatores que promovem a qualidade de 
vida no trabalho é a existência de relacionamentos satisfatórios entre os pares, 
chefias e cidadãos-usuários de serviços. Logo este fator somado ao anterior 
torna-se essencial para a existência de um clima organizacional bom, refletindo 
em comportamentos de participação, comprometimento, cooperação, empatia, 
dentre outros.  

A comunicação é considerada um fator essencial e muito importante para a 
eficácia de uma empresa. As falhas de comunicação podem ser consideradas um 
dos principais motivos que impedem o bom desenvolvimento do grupo. Sendo 
assim, dando continuidade sobre as questões que envolvem comunicação, ao 
serem questionados se recebem informações sobre mudanças que ocorrem na 
Unidade Jurisdicional e se interferem no seu trabalho, 75% afirmaram que estão 
sempre informados sobre as mudanças que ocorrem na unidade jurisdicional.

As questões e os respectivos percentuais em que a escala de resposta é 
Ótimo, Bom, Regular ou Ruim estão disponíveis no Quadro 3. 

Questão Ótimo Bom Regular Ruim
Como é o seu relacionamento com os seus com-

panheiros de trabalho? 62,5% 37,5% 0% 0%

Você considera que a comunicação estabelecida 
entre superior e subordinados é? 87,5% 12,5% 0% 0%

Quadro 3 – Questões com escala de respostas: Ótimo, Bom, Regular e Ruim.
Fonte: dados da pesquisa 

Complementando as questões anteriores os entrevistados puderam a 
avaliar entre uma escala de ótimo a ruim como era o relacionamento entre os 
colegas e a comunicação entre chefia e subordinado. Neste aspecto, pode–se 
afirmar baseado no Quadro 3 que 62,5% dos pesquisados consideram ótimo o 
relacionamento com seus companheiros e 37,5% consideram bom. Para ter um 
desempenho adequado e atingir bons resultados, os profissionais precisam estar 
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motivados e felizes com o trabalho que realizam. Um fator muito importante para 
a motivação é bom relacionamento com as pessoas do trabalho. Desta forma, 
observa-se a existência de um ambiente de trabalho harmonioso e agradável no 
quesito relacionamento interpessoal. 

Corroborando com esta questão outro fator motivador de uma boa performance 
de um funcionário é a qualidade de relacionamento com o líder imediato. Uma 
comunicação transparente é uma ferramenta essencial para essa relação. Sendo 
assim, 87,5% consideram ótima a comunicação estabelecida entre superior e 
subordinados e 12,5 % consideram boa.

As questões e os respectivos percentuais em que a escala de resposta é 
Sempre, Quase sempre e Nunca estão disponíveis no Quadro 4. 

Questão Sempre Quase 
sempre Nunca

Você se sente respeitado pelo seu superior? 100% 0% 0%

Quadro 4 – Questões com escala de respostas: Sempre, Quase sempre e Nunca.
Fonte: dados da pesquisa 

Todo e qualquer ser humano gosta e precisa ser respeitado. O respeito, além 
de ser considerado uma valiosa virtude, é essencial para que, no ambiente 
de trabalho, possa haver um clima organizacional favorável. Quando se tem 
respeito, o ambiente de trabalho fica harmonioso e alegre, prevalecendo a 
transparência, a sinceridade e a verdade entre os funcionários, os mesmos se 
sentem valorizados e satisfeitos. Desta forma, 100% dos servidores da unidade 
pesquisada se sentem respeitados.

As questões e os respectivos percentuais em que a escala de resposta é 
Ouvir, Ignorar e Sugerir soluções estão disponíveis no Quadro 5. 

Questão Ouvir Ignorar Sugerir 
soluções

Em situações de conflito com os colegas de trabalho, as 
pessoas preferem? 12,5% 12,5% 75%

Quadro 5 – Questões com escala de respostas: Ouvir, Ignorar e Sugerir soluções.
Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se que nas situações de conflito com os colegas de trabalho as 
pessoas preferem sugerir soluções em 75% das respostas, 12,5% preferem 
ouvir e outros 12,5% ignorar. Lacombe (2013) afirma que “um conflito mal 
administrado tende a gerar estresse nas pessoas envolvidas”.  Assim, deixar 
um problema sem solução ou não resolver um conflito no local de trabalho pode 
interferir no clima organizacional prejudicando o relacionamento entre os pares 
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e subordinados. Portanto, o ideal é que os conflitos sejam resolvidos de forma 
criativa com a participação de todos, tal como afirmam os entrevistados. 

As questões e os respectivos percentuais em que a escala de resposta é 
Trabalhar em equipe, Ignorá-las ou Trabalhar individualmente estão disponíveis 
no Quadro 6. 

Questão Trabalhar em 
equipe Ignorá-las Trabalhar individual-

mente
Ao surgir um problema na unidade, 

as pessoas preferem? 87,5 % 0% 12,5%

Quadro 6 – Questões com escala de respostas: Trabalhar em equipe, Ignorá-las, 
Trabalhar individualmente.

Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se que ao surgir um problema na unidade 87,5 % dos servidores 
preferem trabalhar em equipe e 12,5% trabalhar de forma individual. Percebe-
se que a amostra se mostra disponível quanto a resolução de problema em 
conjunto, confirmando a questão anterior onde as mesmas preferem sugerir 
soluções em situações de conflitos. As melhores soluções para os problemas das 
empresas surgem de conversas entre as pessoas de uma equipe ou de grupos 
dentro da organização, ou seja, do compartilhamento de ideias, experiências 
e conhecimento. Lacombe (2013) ressalta que a melhor maneira de lidar com 
conflitos é por meio da participação das partes envolvidas de modo que cada 
uma busque em comum acordo todas as possibilidades de solução para o 
problema em questão. 

Diante dos dados obtidos, percebe-se a existência de clima organizacional 
bom na unidade judicial analisada. Lacombe (2013) ressalta que os participantes 
de uma organização tendem a manifestar os seguintes comportamentos na 
presença de um clima organizacional positivo: têm um bom relacionamento entre 
si e com seu superior, evitam ironias, sarcasmos, boatos, agressões verbais, 
agem com cortesia e civilidade, comprometem-se com a organização e ajudam 
os colegas sempre que necessário.  

6 CONCLUSÃO

O clima organizacional é um fator que merece especial atenção por parte 
dos administradores de pessoas, uma vez que se relaciona a uma série de 
outros elementos inerentes ao ambiente de trabalho, tais como: a satisfação, 
a motivação, as condições de trabalho, o envolvimento entre os indivíduos, o 
comprometimento, os processos comunicativos que por sua vez irão refletir 
diretamente no comportamento organizacional. 



ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA - Turma de Pós-graduação ESMAM/UFMA - 2016416

Com o intuito de aprofundar neste tema estabeleceu-se como objetivo geral 
analisar os fatores do clima organizacional numa unidade jurisdicional cível que 
podem interferir no comportamento humano, mediante a utilização de pesquisa 
de campo com a aplicação de questionário junto aos servidores da referida 
unidade. Os objetivos específicos traçados foram o de descrever as concepções 
de clima organizacional que se evidenciam nas organizações mediante pesquisa 
bibliográfica, identificar os fatores positivos e negativos do clima organizacional 
e estabelecer as relações entre o clima organizacional e o comportamento 
humano.

O questionário revelou, de uma forma geral, que os servidores estão 
satisfeitos com o ambiente de trabalho, portanto, a unidade possui um clima 
organizacional favorável, ou seja, os servidores responderam satisfatoriamente 
às questões como: recursos utilizados para realização de trabalho, ambiente 
de serviço adequado, respeito pelos superiores hierárquicos, boa comunicação, 
bom relacionamento com os companheiros de trabalho, trabalho em equipe 
quando surgem problemas na unidade, capacidade de ouvir e sugerir soluções. 
Entretanto, quando se trata de volume de trabalho a maior parte não está 
completamente satisfeita.

Conclui-se que quando existe um bom clima organizacional no ambiente de 
trabalho, os servidores se sentirão motivados a produzirem mais, garantindo 
uma agilidade na tramitação dos processos judiciais, além de satisfação 
pessoal e profissional. Desta forma, este estudo apresentou os pontos fortes 
da unidade jurisdicional e os que precisam de melhorias, os resultados obtidos 
demonstraram o reflexo do comportamento humano no clima organizacional. 
Contudo, a formação do clima organizacional favorável é um processo contínuo, 
já que tanto as pessoas quanto o ambiente se modificam, assim como as 
necessidades individuais e os objetivos do Poder Judiciário. 

A parcela maior de responsabilidade pela integração entre os objetivos 
organizacionais e os objetivos dos indivíduos recai sobre a alta administração. 
É ela quem deve estabelecer os meios, políticas, critérios, entre outros, para 
alcançar a satisfação de ambos os lados. Por esse motivo, sugere-se a pesquisa 
do clima organizacional anualmente em nível de Tribunal de Justiça, ou seja, 
com todos os servidores das unidades jurisdicionais. Pois é uma ferramenta 
de gestão de fundamental importância a ser apreciada no desenvolvimento da 
gestão estratégica de pessoas.

 Deste modo, apresenta-se como limitação deste estudo a realização 
em apenas uma das unidades administrativas do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, refletindo a realidade daquele local. Em virtude do tempo limitado 
não foi possível expandir a investigação do clima organizacional e sua relação 
com o comportamento organizacional em todo o TJ, pois demandaria maior 
disponibilidade do pesquisador.
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