
 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0011021-70.2018.2.00.0000
Requerente: ASSOCIACAO CEARENSE DE MAGISTRADOS
Requerido: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

 

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo formulado, com pedido de

liminar, pela ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS, em desfavor do CORREGEDORIA

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

Insurge-se a Requerente, contra a Portaria n. 163/2018/CGJEC, que dispõe a respeito da

publicação do quantitativo de julgamentos realizados pelos magistrados das unidades judiciárias de

primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conhecido como “  do Primeiro Grau”.Ranking

Aduz que já existe ferramenta à disposição do público para análise da produtividade de

cada unidade judiciária, inclusive com a indicação nominal do juiz responsável, no sítio eletrônico do

TJ-CE, o que afastaria, em seu entender, a necessidade e a utilidade do referido .ranking

Sustenta que a diferença principal entre a ferramenta “Produtividade dos Magistrados”,

do TJ-CE, e o  que se pretende divulgar reside, especificamente, na colocação dos juízes emranking

posições determinadas, em ordem decrescente de produtividade, o que seria afrontaria os princípios

constitucionais da impessoalidade, da eficiência e da legalidade. Alega, ainda, que o risco da proposta é a

instalação de certo acirramento entre os magistrados e que a busca pela maior quantidade de decisões para

figurar nas primeiras colocações poderá ocasionar queda na qualidade das sentenças.

Ao final, requer a Associação, :in verbis

a)      A concessão da medida liminar, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos

 do art. 1º, caput, §1º e 2º, da Portaria nº 63/2018/CGJCE, até julgamento definitivo

deste Procedimento de Controle Administrativo, ante a constatação de risco de prejuízo
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e dano irreparável decorrente da manutenção da produção de efeitos do ato

normativo;  

b)      A notificação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, para que, no

 prazo legal, preste informações, consoante determina o art. 94, caput, do Regimento

Interno do CNJ; e 

 c)    Ao final, o acolhimento dos fundamentos expostos neste Procedimento de Controle

Administrativo, para, confirmando a medida liminar, julgar ilegal a disponibilização

pública, ou com potencial de se tornar pública, dorankingde magistrados instaurado

 pela Portaria nº 63/2018/CGJCE, revogando o seu art. 1º, caput, §1º e §2º.

 

Instada a se manifestar, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará informa que

a Portaria n. 63/2018/CGJCE é parte de um conjunto de medidas com o intuito de enfrentar os problemas

encontrados no tocante à produtividade, visto que este Conselho Nacional constatou que o TJCE “não

atinge sequer a média nacional de produção de sentenças, de acordo com os critérios comparativos com

”, segundo critérios contidos no Relatório Justiça em Números.outros Tribunais de Justiça

Aduz que, dentre outras medidas, foi elaborado anteprojeto de lei para redimensionar os

cargos dos auxiliares dos Juízes, bem como foi procedido o remanejamento de servidores para o primeiro

grau de jurisdição no egrégio Tribunal de Justiça, além da criação, por meio de lei, do Cargo de

Assistente do Magistrado para apoio nos trabalhos relacionados à prestação jurisdicional.

Tais ações, porém, não surtiram melhoria significativa na posição do TJCE no âmbito

da lista classificatória de sentenças preconizada pelo Relatório Justiça em Números do CNJ.

Ademais, em inspeção realizada no mês de junho, a Corregedoria Nacional de Justiça

alertou que até maio de 2018 o TJCE “teria agravado o déficit de produção de sentenças, de maneira que

a disfunção evidenciada pelos dados estatísticos contemporizava uma acentuada piora, de acordo com os

”. Na oportunidade, foi constatada, umaelementos informativos do mesmo período do ano passado (2017)

vez mais, a baixa produtividade do Tribunal e a “discrepância e julgados com relação aos outros

”.magistrados de igual competência e estrutura de pessoal

Por tais razões, buscou-se a adoção de providências para melhoria dos índices de

produtividade do TJCE, em especial da Taxa de Congestionamento monitorada por este Conselho

Nacional.

Por determinação do Presidente do Tribunal foi realizado, pelas áreas técnicas,

diagnóstico das possíveis causas da baixa produtividade e elaborado um plano para modificar a situação

buscando recuperara o resultado negativo detectado no ano anterior. Foram propostas ações de curto e

médio prazo para profilaxia de alguns problemas revelados nas análises realizadas.

Ao final de junho do corrente ano, em reunião do Presidente e do Vice-Presidente da

Corte com magistrados e gestores, houve a divulgação das ações para impulsionar a produtividade,
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buscando o romper com “as causas da ineficiência e da inoperância que repercutem na má colocação do

TJCE quando comparado, sob os mesmos critérios, a tribunais em circunstâncias aproximadas.”

Em 22 de agosto, o Presidente e o Corregedor-Geral do TJCE convocaram todos os

juízes para apresentação do Diagnóstico sobre a baixa produtividade e as medidas que seriam realizadas

pela administração, em evento que culminou com o lançamento do Programa para Melhoria da

Produtividade do TJCE. Dentre diversas ações, o Corregedor-Geral cientificou os magistrados acerca da

publicação, a partir de outubro de 2018, de listagem demonstrativa da classificação dos Magistrados

Cearenses, por competência, a partir do número de sentenças proferidas por mês, conforme, inclusive,

consignado na apresentação de slides feita no evento (Id 3519344, p. 10).

Registra, ainda, que o evento foi gravado e disponibilizado na intranet do TJCE para que

os juízes ausentes pudessem ter acesso ao que foi proposto e debatido naquela oportunidade, razão pela

qual o tema veiculado na Portaria nº 63/2018 não representa novidade, mas alternativa sedimentada a

partir da conjuntura da baixa produtividade do TJCE em relação aos outros Tribunais do país e

previamente apresentada aos magistrados.

Aduz, ainda, que o  previsto na referida Portaria “ranking expressa apenas e tão somente

uma forma de exteriorização organizada de informações captadas da base de dados do Sistema SGEC

”. Alega que não houve criação de critérios novos, nem(Sistema Geral de Estatística da Corregedoria)

foram inventadas novas ferramentas de aferição da produtividade, dado que o mencionado SGEC apenas

consolida os dados das unidades judiciárias e dos magistrados de 1º grau, em estrito atendimento às

diretivas preconizadas por este Conselho Nacional, em especial o disposto na Resolução nº 76/2009, que

regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal, já disponibilizado na área de transparência no portal do

TJCE tanto em formato PDF como em planilha eletrônica. E que tais dados também podem ser

verificados nos painéis do CNJ, em área específica relacionada à produtividade dos magistrados.

Apresentando ao final as razões pelas quais entende que a Portaria nº 63/2018/CGJCE

não padece da alegada pecha de impertinência, bem como não afronta os princípios da impessoalidade, da

eficiência e da legalidade, a Corregedoria-Geral de Justiça do Ceará pugna pelo indeferimento do pleito

liminar e, no mérito, pela total improcedência deste PCA.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 25, XI, do RICNJ, cabe ao Relator deferir medidas acauteladoras

quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado.

Inicialmente, necessário registrar os louváveis esforços empreendidos, como se constata

das infamações prestadas pelo eminente Corregedor–Geral de Justiça do Estado do Ceará, Desembargador

Francisco Beserra Primo, pela administração da Corte Cearense no sentido de alavancar a produtividade

dos magistrados, na busca de alterar o quadro existente, focando numa melhor prestação jurisdicional.

Após a última inspeção realizada pela Corregedoria Nacional em maio deste ano, o

TJCE buscou elaborar um efetivo diagnóstico dos problemas e traçar um planejamento com medidas
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específicas e ações detalhadas no intuito de melhorar os indicadores estatísticos levantados por este

Conselho Nacional, modificando o cenário da Corte com ênfase especial aos dados medidos pelo

Relatório Justiça em Números.

O efetivo remanejamento de servidores, além da criação, por meio de lei, do Cargo de

Assistente do Magistrado para apoio nos trabalhos relacionados à prestação jurisdicional, são ajustes

necessários e alinhados com as macropolíticas estabelecidas por este Conselho Nacional, em especial, a

Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução nº

194/2014 e sedimentada pela Resolução nº 219/2016.

As reuniões realizadas pela Administração do TJCE junto aos magistrados para

apresentação do “Programa de Melhoria da Produtividade 2018”, demonstram a preocupação em prover

os juízes e servidores de instrumentos que os auxiliem na busca de uma prestação jurisdicional célere e

efetiva. Diversas ações propostas no referido programa - relatórios, capacitações, normativos e medidas

pontuais - demonstram o emprenho em modificar o cenário atual no tocante a produtividade da

magistratura cearense, dentre as quais, podemos destacar: realização de treinamento em “Produtividade,

Indicadores e Metas do CNJ”; disponibilização de relatórios de acompanhamento da produtividade da

unidade, com ênfase nos processos parados a mais de 100 dias; implantação de ferramenta de informações

gerenciais, com painéis de monitoramento do acervo processual, produtividade e gestão do tempo;

normatização do tratamento e desdobramentos dos casos de servidores com sucessivas avaliações

negativas de desempenho; normatização dos parâmetros das estatísticas, e o estabelecimento de programa

específico com vistas ao aperfeiçoamento dos métodos de trabalho.

É certo, também, que a transparência é hoje uma política nacional muito cara a este

Conselho Nacional. Especificamente, no tocante aos dados estatísticos do Poder Judiciário, os indicadores

estabelecidos na Resolução nº 76/2009 atualmente são apresentados no portal do CNJ por meio do

Módulo de Produtividade Mensal do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário (SIESPJ) , cujo[1]

objetivo é permitir maior integração das informações com os conceitos e dados já trabalhados no Justiça

em Números, além de simplificar a coleta e ampliar a qualidade dos dados recebidos dos tribunais por

este Conselho Nacional.

Nos painéis constantes no sistema disponível no portal do CNJ, é possível constatar

avanços na forma e no conteúdo dos dados prestados pelos tribunais, com o efetivo acompanhamento

mensal da litigiosidade e da produtividade dos magistrados, unidades judiciárias e tribunais.

Especificamente, no caso do TJCE, os dados existentes no sistema são os mesmos disponibilizados pela

Corregedoria local na área de transparência no portal do TJCE tanto em formato PDF como em planilha

eletrônica.

A transparência em relação à produtividade é essencial, pois facilita a adoção de

medidas de gestão pelo CNJ ou pelos tribunais ao longo do período. E é justamente isso que vem

ocorrendo no TJCE a partir da constatação de baixa produtividade da magistratura quando comparados os

dados aos de outros tribunais de mesmo porte.
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Todavia, ainda que nos painéis disponíveis no portal do CNJ ou nas planilhas constantes

do portal do TJCE seja possível identificar a produtividade de cada uma das unidades judiciárias e de cada

magistrado, os dados ali apresentados são individualizados, não sendo possível, de modo automático,

nenhum tipo de classificação, ranqueamento ou comparação objetiva.

E tal cuidado se deve, de modo especial, a inviabilidade de se estabelecer uma

comparação baseada tão-somente no número de sentenças prolatadas por um magistrado em relação aos

demais juízes, ainda que atuantes em unidades judiciais de mesma competência. Tanto é assim, que a

Resolução nº 106/2010, que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do merecimento para

promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de segundo grau, ao tratar da produtividade, estabelece

diversos parâmetros a serem considerados, não remetendo de modo isolado ao número de sentenças ou

definindo ranking para comparação fria de dados. Oportuno, pela clareza com que o tema é tratado, a

transcrição do trecho específico da norma:
Art. 6º Na avaliação da produtividade serão considerados os atos praticados pelo
magistrado no exercício profissional, levando-se em conta os seguintes
parâmetros:
I - Estrutura de trabalho, tais como:
a) compartilhamento das atividades na unidade jurisdicional com outro
magistrado (titular, substituto ou auxiliar);
b) acervo e fluxo processual existente na unidade jurisdicional;
c) cumulação de atividades;
d) competência e tipo do juízo;
e) estrutura de funcionamento da vara (recursos humanos, tecnologia, instalações
físicas, recursos materiais);
II - Volume de produção, mensurado pelo:
a) número de audiências realizadas;
b) número de conciliações realizadas;
c) número de decisões interlocutórias proferidas;
d) número de sentenças proferidas, por classe processual e com priorização dos
processos mais antigos;
e) número de acórdãos e decisões proferidas em substituição ou auxílio no 2º
grau, bem como em Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
f) o tempo médio do processo na Vara.
Parágrafo único. Na avaliação da produtividade deverá ser considerada a média
do número de sentenças e audiências em comparação com a produtividade média
de juízes de unidades similares, utilizando-se, para tanto, dos institutos da
mediana e do desvio padrão oriundos da ciência da estatística, privilegiando-se,
em todos os casos, os magistrados cujo índice de conciliação seja
proporcionalmente superior ao índice de sentenças proferidas dentro da mesma
média.

 

Oportuno destacar que este Conselho Nacional, reconhecendo a necessidade de se

assegurar uma avaliação que refletisse a efetiva atuação do magistrado, preocupou-se em estabelecer

indicadores que levassem em conta a estrutura de trabalho e o volume de produção, utilizando institutos

oriundos da ciência da estatística, possibilitando uma comparação que respeitasse, dentro do possível, as

diferenças existentes entre as unidades. Mais ainda, restou expressamente disposto na norma que os

magistrados cujo índice de conciliação fosse superior ao índice de sentenças proferidas deveriam ser

Num. 3522266 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO - 18/01/2019 17:20:08
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18122113103668200000003181533
Número do documento: 18122113103668200000003181533



privilegiados, destacando outra política prioritária deste Conselho Nacional, qual seja, o “Movimento

Permanente pela Conciliação”.

É certo que a comparação entre a produtividade dos magistrados e das unidades

judiciárias pode ser um dado eficiente na definição de políticas judiciárias. Todavia, há que se cuidar para

que os dados medidos possam ser comparados respeitando-se as particularidades e especificidades

enfrentadas por cada órgão.

Assim, nesta análise perfunctória e inicial dos autos, parece-nos possível constatar que o

estabelecimento de um  considerando apenas o “aspecto atinente à quantidade de julgamentosranking

proferidos em forma de sentença em sentido ”, como indicado no art. 1º da Portaria nºstricto

63/2018/CGJCE, está em descompasso com os critérios estabelecidos por este Conselho Nacional para

efetiva comparação da produtividade de magistrados, sendo necessárias adaptações que contemplem

outros parâmetros a serem considerados na aferição da atuação dos juízes para efeitos de listagem

classificatória de produção.

Por outro lado, referida portaria já foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do

Estado do Ceará, podendo, a qualquer momento, ser divulgado e publicizado o , o que poderáranking

gerar danos a magistrados que eventualmente apareçam das derradeiras colocações, dado que a própria

norma estabelece esse critério para definição das unidades judiciárias que serão incluídas no ciclo

seguinte de inspeção pelo órgão correicional.

Vislumbro, dessa forma, a presença dos requisitos autorizadores da medida

acauteladora, quais sejam, o  e o . periculum in mora fumus boni juris  

Ante o exposto, sem prejuízo de análise mais aprofundada do caso em momento

processual distinto, com fulcro no art. 25, XI, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, 

 pleiteada para suspender os efeitos do art. 1º, , §1º e 2º, da Portaria nºCONCEDO A LIMINAR caput

63/2018/CGJCE, determinando à Corregedoria-Geral de Justiça do Ceará que  deSE ABSTENHA

realizar a disponibilização pública do denominado “  do Primeiro Grau”, até o julgamentoRanking

definitivo do presente Procedimento de Controle Administrativo.

INTIME-SE o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a Corregedoria-Geral de

Justiça do Ceará, , para cumprimentopor qualquer meio expedito e com a urgência que o caso requer

imediato dessa decisão.

INCLUA-SE o feito na pauta da próxima Sessão deste Conselho, nos termos do art. 25,

XI, do RICNJ, a fim de ser a presente decisão submetida ao referendo do Plenário.

À Secretaria Processual para as providências cabíveis.

Brasília, .data registrada no sistema
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Conselheiro André Godinho

Relator 

[ 1 ]  Refe r ido  s i s t ema  pode  se r  acessado  pe lo  l ink
http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/modulo-de-produtividade-mensal
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