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RESUMO

A ideia deste trabalho surgiu da necessidade de dar continuidade ao
Programa de padronização de rotinas de trabalho e melhorar as técnicas
de gestão de pessoas com desenvolvimento da liderança e
empoderamento dos servidores da Vara Cível da Comarca de Cícero
Dantas do Estado da Bahia. Na metodologia da rotina de trabalho foi
aplicado o Programa Integrar desenvolvido pelo Conselho Nacional de
Justiça que tinha como foco desenvolver todas as unidades do Poder
Judiciário do Estado da Bahia nos eixos de infraestrutura e TI, gestão de
pessoas, processos de trabalho e gestão da informação e comunicação,
uniformizar os procedimentos administrativos, de serviços e práticas
cartoriais. A implantação da metodologia durou 01 (um) ano e constava
com o diagnóstico da unidade, mudança de layout do cartório, localização
virtual dos processos, arrumação física. Os objetivos foram alcançados,
quais sejam, julgar sempre mais processos que entrados, diminuir o fluxo
de advogados solicitando andamento dos processos, redução do tempo de
tramitação dos processos na vara.

Palavras-chave:Gestão de Pessoas. Processos. Rotina de Trabalho.

RESUMEN
La idea de realizar este posgrado en gestión de personal, surgió de la necesidad de continuar el programa de
estandarización de las rutinas de trabajo y mejorar las técnicas de gestión de personas con el desarrollo del
liderazgo y el empoderamiento de los servidores de la Corte Civil de Cicero el Estado de Bahía. En se aplicó la
metodología de la rutina de trabajo para integrar el Programa desarrollado por el Consejo Nacional de Justicia
se centró en el desarrollo de todas las dependencias del Poder Judicial del estado de Bahía, en los ejes de la
infraestructura y de TI, gestión de personas, procesos de trabajo y gestión de la información y la
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comunicación, estandarizar los procedimientos administrativos, servicios y prácticas notariales. La aplicación
de la metodología duró un (01) año y consistió en el diagnóstico de la unidad, cambio de diseño notario,
ubicación virtual de los procesos, el almacenamiento físico. Objetivos se han logrado, es decir, a juzgar cada
vez más los procesos que de entrada, disminuyendo el flujo de abogados solicitaron el estatuto de los
procesos, la reducción del tiempo de tramitación de los expedientes en el rebaño.

Palabras clave : Gestión de Personas. Procesos. Trabajo de rutina.
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1.INTRODUÇÃO

Desde a Constituição Federal de 1988 o Poder Judiciário conquistou um lugar de destaque no Estado
Democrático de Direito e ampliou o seu papel social e político. Passou a decidir não somente questões da
justiça comum, mas também controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, ingerência em
questões eleitorais e outras questões de alcance coletivo.

Ocorre que esta amplitude em seus horizontes trouxe alguns ônus, o primeiro deles e mais sentido pela
sociedade foi o aumento significativo do acervo e uma demora na resposta aos anseios, gerando uma
insatisfação geral dos usuários, todavia esta crescente importância do Poder Judiciário também gerou para o
Juiz, neste aspecto sentido internamente, a necessidade de desenvolver uma nova habilidade, a de gestão,
não somente dos conflitos externos concretizados nos processos litigiosos, mas a habilidade de gerir a
escassez de recursos, uma infraestrutura precária, na maioria das vezes, o despreparo do corpo de
serventuários e uma exigência de nova atitude do juiz, como agente político, responsável diretamente pelos
resultados alcançados na unidade a qual dirige e judica.

Com vistas a esta nova necessidade de desenvolver a administração judiciária e diante da percepção de que a
qualidade da prestação jurisdicional passa necessariamente por uma gestão dos recursos humanos, no início
do ano de 2010 o Programa Integrar foi apresentado ao Estado da Bahia e tinha por objetivo geral implantar
uma metodologia para apoiar os Tribunais de Justiça dos Estados ao atingimento de uma celeridade e
patamar de eficiência e eficácia na prestação jurisdicional.

Os objetivos específicos consistiam em melhorar o funcionamento das unidades administrativas onde o
Programa fosse implantado, nos eixos da Infraestrutura e TI, Gestão de Pessoas, Processos de Trabalho e
Gestão da Informação e Comunicação; Uniformizar os procedimentos administrativos, de serviços e práticas
cartoriais, adotados pelos Tribunais de Justiça dos Estados; Firmar parcerias, a fim de envolver outros órgãos
na solução dos problemas encontrados[1].

O programa integrar surgiu como necessidade de reformas que passam pela ampliação e diferenciação da
estrutura judiciária, a modernização das ações e adoção de novas concepções e práticas de gestão, assim por
força do planejamento estratégico do Poder Judiciário, Resolução nº 70, de 18 de março de 2009 foi criado
um Grupo Volante através da portaria nº 482, de 27 de fevereiro de 2009. Tal grupo, que formava a equipe
nacional ligada ao Conselho Nacional de Justiça, e que coordenava o programa nacionalmente, foi
apresentado aos Juízes multiplicadores do Programa no Estado da Bahia.
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 08.12.2004, publicada
no Diário Oficial da União em 31.12.2004 é um órgão voltado à reformulação de quadros e meios no
Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Foi criado
em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005. Cuida-se, de um órgão do Poder Judiciário
com sede em Brasília/DF e atuação em todo o território nacional, que visa, mediante ações de planejamento,
à coordenação, ao controle administrativo e ao aperfeiçoamento no serviço público da prestação da Justiça.

Como afirmado acima o Programa Integrar tinha três (03) objetivos específicos, mas na 1a Vara Cível de
Cícero Dantas a atenção foi voltada ao alcance de um objetivo, qual seja, aquele que propunha a melhoria do
funcionamento da unidade administrativa onde o Programa seria implantado, de processo de trabalho judicial
e administrativo e de gestão da informação e comunicação.

Ocorre que o Programa para ser implantado em todo o Estado demandava uma reestruturação global dos
eixos de ação do Tribunal de Justiça da Bahia, quais sejam, infraestrutura e TI, processos de trabalho,
pessoas e gestão da informação e comunicação e, em face da dificuldade de implantar as mudanças de
paradigmas, da falta de planejamento e do impacto orçamentário que o mesmo causaria, o programa acabou
não avançando no Estado, todavia, franqueou-se a liberdade de implantação, mormente na melhoria de
rotinas cartorárias a cada unidade judiciária.

Ainda durante a fase de implantação do Programa no Estado a metodologia das rotinas cartorárias foi
apresentada aos servidores da Vara Cível da Comarca de Cícero Dantas. Neste momento inicial, a
apresentação ficou restrita à mudança no layout do cartório, a localização virtual dos processos, arrumação
física dos processos e ao diagnóstico da unidade, com resposta ao questionário. Sobre este questionário, é
importante registrar que ele foi inicialmente idealizado durante a capacitação dos juízes multiplicadores, e,
em um momento posterior à capacitação, o questionário sofre uma adaptação para retratar a realidade das
unidades judiciárias do Estado nos quatro eixos, acima supra referidos que interessavam ao programa.

A proposta implicava, antes de tudo, uma melhoria significativa na qualidade de vida de cada servidor, uma
vez que imprimiria um ritmo de trabalho para dar vazão aos processos, melhorar os índices de produtividade,
diminuir a presença física dos advogados à procura dos processos nos cartórios e facilitar a localização física
dos processos.

A partir da implantação da metodologia de trabalho do programa integrar na unidade, um comportamento
estratégico da gestora da unidade foi fundamental, pois, existia uma necessidade de adequar-se à alta
velocidade das mudanças, ambiência instável, escassez de recursos e hostilidade. A administração estratégica
foi essencial para implantar as mudanças, sem prejuízo das atividades judicantes, do exercício da direção de
fórum, porque minimizou a burocracia, reduziu a visão fragmentada e setorizada para modificação do futuro
da unidade.

Com este esse entendimento foi adotada uma postura suficientemente forte indicando com clareza um
caminho futuro e flexível, que pudesse ser alterado de acordo com novas condições ambientais, para tanto
foram reduzidos os ruídos da comunicação, adotando processos mais transparentes, mormente no fluxograma
dos processos, uma capacitação contínua quanto ao andamento das principais ações que tramitam na vara e,
também, em normas cartorárias, com o desenvolvimento do manual procedimento e aprimoramento do
manual de normas cartorárias específico para a vara. Os servidores também foram empoderados para
assumirem uma postura não somente de agente executor de ordens, mas gestor e responsável pelo regular
andamento dos processos.

Para melhorar a integração entre servidores e magistrada foram utilizados os recursos materiais e
tecnológicos à disposição da unidade, tais como e-mail funcional, criação de grupo virtual, construção de
manual de práticas cartorárias, manual da vara cível com a apresentação dos fluxogramas dos ritos ordinário,
sumário, cumprimento de sentença, execuções, modelos de despachos, certidões, principais atos ordinatórios
a serem praticados pelos servidores, aliados a um uníssono e forte sentimento de melhoria das relações
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sociais, ambiência, mudança e aquisição de valores já se concretizavam.

A visão estratégica foi importante no sentido de ajudar a tomar decisões numa era em que já não se tem
mais tempo de formular e definir problemas. Assim também, surgiu a necessidade de planejar e gerir para
enfrentar e conviver com incertezas. Conclui-se que a gestão se faz necessária, dentre outros, por não haver
previamente coincidência entre as finalidades da organização e interesses e desejos dos servidores.
Percebeu-se, ainda, que uma das tarefas da gestão, é, portanto, construir coincidências entre os interesses e
necessidades dos servidores e colaboradores, a disposição de meios e os fins da organização.

Outro aspecto relevante foi a descoberta de que o sucesso ou fracasso da implantação da metodologia do
processo de trabalho passava essencialmente por uma questão de relacionamentos humanos, antes de
qualquer abordagem sobre as deficiência na estrutura e nos recursos.

2 O PODER JUDICIÁRIO

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, em seu art. 1º, parágrafo único afirma que todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição. Por seu turno art. 2º do mesmo diploma legal vaticina que são Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.[2]

Percebe-se que todos os integrantes dos Poderes Legislativos (Deputados, Senadores e Vereadores) e
Executivos (Presidente e Prefeitos Municipais) são eleitos pelo povo[3]. Já no âmbito do Poder Judiciário,
regra geral os seus integrantes ingressam na carreira através de concurso público de provas e de provas e
título. No que concerne aos Tribunais Superiores, na hipótese da reserva de um quinto dos lugares, ainda se
percebe a presença de membros do Ministério Público, também concursados, com mais de dez anos de
carreira, e de advogados, aqui já não ingressos pela via dos concursos, mas de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos
órgãos de representação das respectivas classes[4].

A integração por membros não exclusivos do Poder Judiciário também se repete no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, pois conforme o art. 104 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros, sendo que um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal e mais um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público
Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente. O Supremo Tribunal Federal, por seu
turno, compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada e que serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal[5].

No Tribunal de Justiça da Bahia a organização administrativa compõe de 34 (trinta e quatro)
desembargadores que integram a instância superior e 540 (quinhentos e quarenta) juízes da instância
inferior, distribuídos na instância inicial e intermediária. Instância é o grau administrativo, esfera
administrativa de Poder. Assim das 1143 unidades judiciárias, 305 unidades de entrância final, 490 unidades
de entrância intermediária, 278 entrância inicial e 70 Juízes Substitutos, estes porque ainda não foram
titularizados em seus cargos. Nesse contexto percebe-se uma deficiência quantitativa, falta juízes e
servidores na composição do quadro, a formação acadêmica voltada, exclusivamente para o julgamento das
lides, técnica e científica. Um significativo número de juízes que não possui capacitação em rotinas cartorárias
ou em administração judiciária, até porque a atenção para Gestão no Poder Judiciário ganhou evidência no
ano de 2004[6].

A comarca de Cícero Dantas está identificada como entrância intermédia segundo a Lei de Organização
Judiciária e tem a seguinte previsão legal, 1ª Vara Cível, 2a Vara Cível, Vara Crime e Júri e Juizado Especial
Cível. A composição da vara está assim representada por um (01) escrivão, um (01) subescrivão e cinco
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escreventes até março de 2011, já em abril de 2011 foram recebidos mais três escreventes. Por força de uma
modificação legislativa, a primeira vara cível recebeu no final de 2008 todos os processos da vara da Fazenda
Pública e registros públicos o que gerou um gargalo ainda maior na unidade, tanto em termos de acomodação
física dos processos, quanto ao número de servidores por processos na unidade, e, ainda, quanto ao
procedimento dos feitos relativos à Fazenda Pública diverso dos feitos que tramitam na vara cível.

Em face do recebimento destes processos da vara da fazenda e registros públicos em janeiro de 2009 o
quantitativa de feitos chegou a 4.000 processos. Foram julgados 623 (período de julho de 2010 a julho de
2011) processos da Fazenda Pública, foram distribuídos de julho de 2010 a julho de 2011, 845 ações, Foram
proferidas 1.066 sentenças e dos feitos das metas do CNJ (2009 e 2010) restam 63 processos, sendo 42
ações cíveis e 21 ações da Fazenda Pública. O cartório também arquivou no ano de 2010, 827 processo e até
o mês de setembro de 2011 já foram arquivados 1120 processos.

A Juíza titular da 1a Vara Cível no segundo semestre do ano de 2009 passou a responder pela Vara Crime,
Juizado Especial Cível da Comarca de Cícero Dantas e pelo Cartório Eleitoral da 85a Região, que compreendia
as cidades de Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis, Antas e Novo Triunfo e ainda a Direção do Fórum, que
compreende toda a parte administrativa quanto à unidade gestora dos recursos financeiros até o problema
com a falta das serventes. Cumulava-se, assim, um acervo judicial de mais de 7.000 processos e diversidades
de pessoas e situações para administrar e a gestão foi primordial para que o julgamento dos processos de
2010 superasse o número de processo ingressos no mesmo ano.

O programa integrar não foi aplicado na sua integralidade na 1a vara cível da comarca de Cícero Dantas, mas
quanto à fase de preparação e implantação na unidade o procedimento foi 100% (cem por cento) absorvido.
Já na fase de rotinas verificou-se que seria urgente uma capacitação dos servidores no andamento do
processo, em razão disso foi desenvolvido um manual para vara, no qual são encontrados fluxogramas dos
processos, modelos de despachos iniciais, certidões. Também foi adaptado à realidade da unidade um manual
de práticas cartorárias, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de orientar o cartório
quanto às principais práticas cartorárias.

3 A NECESSIDADE DE GESTÃO EM UNIDADES JUDICIÁRIAS

Como afirma Peter Drucker citado por Chiavenato[7], os países não deveriam ser classificados em
desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas em países que administram bem a tecnologia e os recursos
disponíveis e potenciais e aqueles que não sabem. Ainda ensina o famoso autor, existem organizações
excelentes e organizações precariamente administradas, tudo é uma questão de talento administrativo. É
tarefa básica da Administração, fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz.

Um dos maiores problemas do Poder Judiciário é a falta de gestão. Ausência de gestão de pessoas, de
processos administrativos, de processos de trabalho, ausência de gestão orçamentária.

Talvez a falta de gestão ou uma gestão enquadrada em um modelo burocrático e centralizador, justifique
porque a produtividade de alguns magistrados é tão abaixo da média e, explique também, porque entre duas
varas da mesma competência a disparidade entre a produção seja tão extremada, revelando uma vara
altamente sobrecarregada e outra em dia com as suas atividades.

É preocupante a situação de ineficácia e inefetividade de alguns tribunais do Brasil, pois é cediço que uma
justiça deve ser célere e também cidadã, pois o acesso à justiça célere e eficiente deixa de atender a um
direito fundamental garantido ao cidadão[8]. Se a prestação jurisdicional não resultar em uma medida,
efetiva, célere, a população fica desassistida e descrente e, paralelamente, o Poder Judiciário deixa de
atender a sua função pacificadora, fracassando quanto à manutenção do equilíbrio entre poderes
constitucionalmente existentes, pois fragiliza as bases da democracia. A população necessita de um Judiciário
forte, ético, transparente, eficiente, pois aqui se tem o sustentáculo do Estado Democrático de Direito e é no
Judiciário que se previnem, resguardam-se, asseguram-se direitos e reparam-se danos.
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Com vistas a assegurar o cumprimento do papel do Judiciário é que na 1a Vara de Cível de Cícero Dantas, a
possibilidade de implantar a metodologia do programa de rotinas cartorárias com o acompanhamento de
produtividade, capacitação de servidores e desenvolvimento de ferramentas para padronização de rotinas de
trabalho foi a tônica no ano de 2010 e continua em seu processo de atualização para 2011.

Obviamente que mexer em processo de trabalho é tarefa que exige habilidades, mormente de liderança e
planejamento, pois antes de tudo, a nova sistemática de trabalho significa mexer com cabeças e interesses.
Assim, quando se chega a uma unidade judiciária, que possui cerca de quinze colaboradores,
necessariamente, estar-se-á diante de uma dinâmica profundamente complexa, pois existem aí, nesse
pequeno núcleo, vários conjuntos de autogovernos em operação, são diversos também os jogos de interesses
organizados como forças sociais, que atuam na micropolítica do processo de trabalho de uma unidade.

Vale o registro, mesmo o servidor mais comprometido com o objetivo maior da prestação jurisdicional tende a
dominar um certo espaço no processo de trabalho e intervém no modo de receber as mudanças, influenciando
nas etapas do processo de trabalho e, a depender da liderança exercida por ele, e o cargo ocupado, poderá
mudar e influenciar a realidade vivenciada, colaborando ou não com o processo de mudança.

Conclui-se na implantação das mudanças para apreensão da rotina de trabalho pelos servidores, que uma
simples modificação do layout, para preservar a área de trabalho dos servidores, com respeito à segurança
pessoal de cada um, com resguardo à segurança e sigilo dos processos que tramitam na unidade, gera
impacto entre os beneficiários diretos, no caso os servidores, e indiretos, usuários e colaboradores da
atividade jurisdicional, que nem sempre recebem positivamente a proposta de mudança, haja vista que, em
todos os sistemas organizacionais, as pessoas desenvolvem capacidade de adaptação e procuram tirar o
máximo proveito da situação descontrolada, desregrada e desgovernada, que infelizmente sempre beneficia
uns e outros.

A definição das prioridades, internas e externas e a foco nos resultados que precisavam ser alcançados. O
objetivo era fazer corretamente o trabalho para alcançar eficiência, a lição é: através do trabalho estar-se-ia
construindo um meio para obter melhoria nos resultados. É o que os teóricos chamam de Administração por
Objetivos (APO) ou Administração por Resultados, surgiu em 1954, com Peter Drucker e neste identificam-se
as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e os objetivos são as guias para
alcançar tais resultados.

A APO nada mais é do que uma abordagem amigável, democrática e participativa, pois neste momento com a
colaboração dos servidores foram desenvolvidas duas tabelas de funções desenvolvidas na unidade, uma para
o cartório e a outra para o Juiz e registrava-se diariamente todos os atos, no final do mês todos
apresentavam seus dados para revisão, redimensionamento e reavaliação dos objetivos. O processo de
acompanhamento das atividades alcançou o objetivo, qual seja a implantação da rotina de uma metodologia
das práticas no cartório.

A identificação de todos os atos, a necessidade de que os processos tivessem um fluxo regular, a divisão de
tarefas, a desalienação do trabalho a capacitação nos atos do cartório e a interligação entre as atividades de
cada um demonstrou o aspecto mais importante, a melhoria da prestação jurisdicional. A produtividade de
todos aumentou e mensurava-se e controlavam-se os resultados com a participação e construção de todos.

Durante esse processo os números demonstram mais processos julgados do que entrados, melhorando assim
a prestação jurisdicional, com julgamento célere dos processos, o desafogamento dos cartórios com a redução
física dos processos e uma satisfação dos servidores e jurisdicionados.

Houve uma gestão atenta de todos os elementos da rotina de trabalho, pois o que se pretende com tal
acompanhamento da produtividade é definir o trabalho como meio para alcançar os resultados ou objetivos e
implantar a padronização das rotinas por todos os servidores, a melhora na comunicação e a desalienação do
conhecimento das atividades é garantia de um processo bem estruturado com o objetivo de garantir a
“captura” do trabalho vivo da unidade, ou seja, o serviço jurisdicional que chega ao usuário.
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Diante da necessidade de fazer com que cada integrante se apropriasse das rotinas de trabalho, seguindo as
lições de Paulo Motta, foi necessária a formulação de objetivos de maneira contínua, sistemática, realista e
programática para conhecer e intervir na realidade diariamente.

Exige-se muito esforço pessoal neste processo de gestão! Uma postura eclética, dinâmica, cooperativa,
emocionada, normalmente não encontradiça nos magistrados e servidores, acostumados ao exercício inerte
da jurisdição, pois o processo de formação acadêmica dos ocupantes dos cargos das unidades, sejam juízes e
servidores, não inclui gestão judiciária, ou noções de administração.

Transformar significa alterar a realidade ao mesmo tempo em que se pretende a modificação da maneira de
pensar; é a crença de que o poder das ideias, transforma e nos limites da realidade e na capacidade infinita
de os seres humanos buscam-se novas formas de ser e de agir[9].

Todos, nesse processo de gerenciamento da unidade, assumiram grandes compromissos, alguns bastante
relevantes, como a responsabilidade por relacionamentos, uma vez que é fato incontroverso a necessidade de
aceitação das outras pessoas com indivíduos, tanto quanto a aceitação de cada um de nós mesmos. A
solidariedade, para com os colegas de trabalho e, principalmente, para o usuário do serviço da prestação
jurisdicional. A Confiança, que é a base de qualquer relacionamento, pois mais do que ser amado o maior
elogio é ser digno de confiança[10].

4 O COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES DA 1a VARA COM O PROCESSO DE MUDANÇA

A mudança organizacional ocorre quando se altera a maneira das pessoas pensarem[11]. A única maneira de
mudar é inculcar novos valores ou rearticular antigos para instituir um novo sistema de crenças, afirma Motta.

Para a mudança do ambiente organizacional da nossa unidade foi preciso concentrar-se nos indivíduos como
foco e objeto exclusivo de análise. O ambiente é fértil e propício às mudanças, haja vista que os servidores
lotados na unidade têm uma preocupação com a qualidade do serviço prestado à comunidade, mas por vários
fatores, dos quais não retrataremos neste trabalho, estavam bastante desmotivados.

Efetivamente, tem-se que admitir que o pontapé inicial compete ao juiz, o qual deve assumir o papel de
grande líder, gerente maior da sua equipe de trabalho. Este trabalho acabou concretizando todos os caminhos
trilhados, ultrapassando ou vencendo os obstáculos para melhoria do serviço prestado e, principalmente, para
a melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos na prestação do serviço jurisdicional.

A dedicação é diária em reconhecer e absorver a realidade de que cada indivíduo é essencialmente diferente
entre si e age por razões intrínsecas diversas. Foi muito importante conhecer formas de influenciar o
pensamento individual e saber como as pessoas conciliam os seus interesses e valores e, de alguma forma,
participar da construção ou reconstrução destes interesses e valores.

Também o exercício do perdão é diário, pois o aprendizado de lidar com sofrimentos, ofensas e
desapontamentos, casos fortuitos, carência de recursos, etc com mais habilidade, não significa dizer que as
coisas não possam ocorrer mal, mas aprendemos a nos adaptarmos melhor a tais problemas. Passamos a
considerar menos tudo como afronta pessoal, diminuímos o enredo de uma história de magoa entre, alta
gestão do Tribunal/Servidores, Comunidade/Poder Judiciário, Servidores/Comunidade, Advogados/Servidores,
Advogado/Juiz, Juiz/Advogados, etc e diminuímos o espaço alugado para a raiva, desesperança e aflição.[12]

Na realidade houve a assunção de pequenos e grandes compromissos pessoais e coletivos no enfrentamento
das adversidades encontradas.

Como há a consciência de que as condições ideais de trabalho estão ainda em um horizonte distante,
tomamos a mudança como um paradigma de transformação individual e nesse contexto, a mesma é
impulsionada pela vontade pessoal. Admite-se que a vontade individual foi tomada quase como um sentido
religioso passada no mundo introspectivo, articulando como cada servidor pensava, sentia e sonhava com as
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horas que dedicava ao seu ambiente de trabalho.

Acreditamos que foi através desta articulação imaginária de sentimentos e significados, que conseguimos
renovar a vontade de agir.

5 DIAGNOSTICANDO E PREPARANDO A UNIDADE

A unidade foi diagnosticada em todas as etapas, desde a identificação do acervo, até o desenvolvimento da
rotina, que implantada segue sendo aplicada atualmente na unidade. Durante a capacitação dos magistrados
e servidores um questionário de diagnóstico foi desenvolvido pelos juízes coordenadores de pólo. Ocorre que
após a capacitação, o questionário foi melhorado, para retratar a situação da unidade em seus quatro eixos,
já referidos acima, quais sejam, infraestrutura e TI, processos de trabalho, pessoas e gestão da informação e
comunicação. Para melhoria do Questionário foram utilizados os conhecimentos da servidora à disposição da
Presidência, Carmem Sampaio, que integrava o eixo de pessoas, da equipe do Programa Integrar.

Planejamento é a definição de objetivo ou resultados a serem alcançados. É a ferramenta para administrar as
relações com o futuro.[13] O planejamento também é uma questão de atitude, assim para a implantação das
rotinas de trabalho inicialmente aplica-se algumas ferramentas fornecidas no manual do programa integrar
com as adaptações à realidade e outras ferramentas também foram desenvolvidas.

O primeiro passo para traçar o planejamento da unidade é aplicar o questionário de diagnóstico, o qual foi
desenvolvido inicialmente com a participação do grupo de juízes capacitados pelo Programa Integrar, do qual
a subscritora deste trabalho fez parte integrante, em seguida o mesmo foi elaborado em parceria com a
Servidora Carmem lotada na Assessoria da Presidência I colacionando maiores informações para diagnóstico
de todos os eixos trabalhados pelo referido programa. O mesmo trará e organizará as informações sobre a
estrutura do fórum, informações sobre o pessoal que compõem a vara, pontos fortes e fracos quanto aos
servidores, se os mesmos são capacitados ou não, quantos estão lotados ou disponíveis na vara, o nível de
comunicação interna e externa da unidade, as rotinas do processo de trabalho, dos servidores e magistrados.

Este diagnóstico tem uma dupla finalidade, quando entregue à alta gestão, o Tribunal de Justiça poderá
identificar as deficiências das unidades de todo o Estado e definir suas ações. Também para o juiz, ao assumir
a unidade, verificará a forma de trabalho desenvolvida por seus servidores, quais ações podem ser
desenvolvidas para melhorias imediatas, quais extrapolam o poder de ação e execução da unidade gestora
para traçar um planejamento operacional, aqui definido como o processo de definir meios para a realização de
objetivos, como atividades e recursos.

Interessante se faz também a aplicação do questionário de dados, também ferramenta do Programa Integrar
que reflete a estatística da vara, questionário das atividades desenvolvidas pelas unidades, que tem o
objetivo de retratar a rotina do processo de trabalho, cronograma de trabalho, com a fase de integração,
organização da secretaria, planejamento da rotina de trabalho, rotinas, metas e treinamentos. Planilha de
tarefas atribuídas aos servidores, formulário de gestão de metas trabalho da Secretaria Judicial, modelo de
plano de ação. Todas essas ferramentas podem ser encontradas no manual do programa integrar.

Ocorre que para a implantação e desenvolvimento da metodologia do Programa Integrar na unidade é
necessário que o juiz assuma o papel de grande líder e gestor e envolva todos os servidores locais porque
sem o trabalho em equipe dificilmente a metodologia será implantada, haja vista a necessária mudança de
perspectivas de todos, e também, em algumas hipóteses ter-se-á grandes e radicais mudanças de atitude,
valores atribuições.

Na fase de Integração (1a fase) compreende-se dentre outras ações, o diagnóstico, o esvaziamento, a
triagem dos processos a organização do espaço físico da secretaria. É importante registrar que para o
esvaziamento da unidade deverá o magistrado entrar em contato com a Corregedoria das Comarcas do
Interior, se interior, ou Corregedoria Geral, se na capital, porque a depender do volume do acervo processual
da unidade e a quantidade de servidores disponíveis, o encerramento desta fase poderá ultrapassar quinze
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(15) dias.

No nosso caso a vara foi fechada, com autorização da Corregedoria da Comarca do Interior por 10(dez) dias,
o acervo era de 4.650 (quatro mil seiscentos e cinquenta) e eram seis servidores ao todo.

Quando da elaboração do Diagnóstico o Juiz já poderá, auxiliado por servidores locais, identificar e levantar as
necessidades, vale o registro que, em face da dificuldade orçamentária e do acesso à compra de
equipamentos, a reforma física nas unidades nem sempre será possível, assim exige-se cautela e criatividade
para que as soluções sejam encontradas na própria unidade. Uma visão estratégica neste caso propiciará a
fixação de cronograma, a identificação e satisfação de algumas necessidades sem entraves insolúveis que
dificultem ou até mesmo travem o processo de mudança.

O Programa, como já se disse, não é oficial no Estado da Bahia, mas as rotinas de trabalho e a padronização
das práticas podem e devem ser utilizadas por qualquer unidade judiciária, desde que para cada realidade
sejam feitas as adaptações necessárias.

Pois bem, quando da preparação da unidade, alguns gargalos foram identificados em Cícero Dantas, já na
triagem, por exemplo, percebia-se que a juntada de documentos, AR, petições, mandados devolvidos por
oficial de justiça, eram intempestivas e às vezes eram juntados uma semana após a apresentação em
cartório.

Quando o layout foi concluído os servidores concentram-se na juntada de documentos e na divisão de tarefas,
após os três meses seguintes integração e preparação, este gargalo não mais existe na unidade e o
protocolamento e juntada de documentos é imediato, até porque outro problema também solucionado ainda
na preparação foi a localização virtual de todos os processos não havendo mais a busca física sem
direcionamento.

A localização física exatamente correspondente à virtual. Este foi outro aspecto importante no sucesso da
implantação da primeira fase, é o foco nas movimentações das etapas dos processos no sistema de gestão
processual, no caso o SAIPRO[14], aqui é importante que os todos os processos estejam cadastrados no
sistema, que haja modificação do perfil de localização, para incluir letras e números, seja realizada a
habilitação do servidor para a movimentação e o acompanhamento simultâneo dos atos praticados.

Nos primeiros meses perdia-se muito tempo com a movimentação no sistema, até porque não existia o hábito
do movimento (ir ao computador para atualizar a informação no sistema) e lançamento diário no sistema de
todos os atos realizados no processo, mas a habitualidade gera a absorção da rotina e, paulatinamente, os
servidores sentiram o esvaziamento das consultas a processos no balcão de atendimento, produzindo reflexos
na produtividade diária, no ganho de tempo na procura de processos, a concentração no desenvolvimento de
tarefas e o atendimento necessário ao cidadão carente da comunidade que possui processo tramitando, mas
não dispõe de internet para consultar o seu processo.

Também a rotina de movimentação no sistema reduziu o fluxo de advogados e partes que possam ter acesso
à internet, já que não há inicialmente o deslocamento ao cartório para acompanhar o processo.

É importante esclarecer que esta fase preparou os servidores para a rotina futura e também representou um
ajuste de comportamento.

Na realidade de Cícero Dantas, muito embora o espaço físico não proporcione um layout que considere o
espaço de produção com definição de setores, haja vista que a sala destinada ao cartório não proporciona o
isolamento dos servidores durante o expediente, nem assim, uma boa acomodação dos processos, será
possível localizar os autos nos setores de forma ordenada e funcional colocando os processos nas estantes
identificadas pelo momento processual a ser praticado no processo.

A estimativa do acervo ditará os ditames da fixação do cronograma, mas a unidade somente deverá ficar
fechada até que os processos sejam acondicionados com a fixação dos escaninhos provisórios[15]. Para
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promover um esvaziamento da unidade os livros findos devem ser remetidos aos cartórios devendo a
serventia diligenciar o tempo de descarte, consoante a tabela de descartes do Tribunal de Justiça da Bahia e
também incinerar todos os livros, pastas desnecessários, assim também a remessa das caixas de processos
que podem ser remetidos ao setor de arquivamento da capital. Todas essas medidas tornam o ambiente mais
limpo, saudável e higiênico.

5.1 A Preparação da Unidade à Rotina

O escrivão ou secretário judicial são muito importantes nessa fase de preparação da unidade, aqui são
analisadas as dificuldades, as estratégias e as possibilidades das principais rotinas de trabalho a ser adotada.
É um momento para pensar em planejamento, estruturar procedimentos, definir rotinas de trabalho e
executar as ações de gestão e estratégias para a unidade.

É importante a participação direta e atuante do Juiz na construção do plano de ação da unidade, envolvendo o
escrivão/secretário judicial em uma gestão participativa, empoderando-a a tomar decisões e partilhar suas
experiências e acertos vividos na vara. Recomenda-se, na hipótese de na unidade o escrivão/secretário
judicial não possuir o perfil de líder, escolher um outro servidor apto, tendo o cuidado para não produzir um
choque hierárquico. Em verdade as relações devem ser trabalhadas para que todos os serventuários
absorvam o processo e aceitem a rotina de trabalho, também é importante registrar que inevitavelmente
haverá resistências, sentimento natural, mas superável. Na unidade de Cícero Dantas foram insignificantes os
movimentos de resistência.

Caberá ao Juiz, coordenar ativamente o processo de implantação de uma rotina de trabalho com o objetivo de
alcançar as metas, empoderando os servidores e identificando as afinidades existentes, os pontos fortes,
como as pessoas se relacionam, com o objetivo de que todos cooperem.

O papel do Juiz na identificação do líder da unidade é de extrema importância porque são vários os desafios,
pois o escrivão/secretário judicial pode não ser necessariamente aquele que será o colaborador, o líder, ele
pode de alguma forma entrincheirar-se e não ser receptivo à mudança que a rotina da metodologia do
programa irá certamente causar na unidade.

Resiliência, identificação com a proposta de mudança e vontade na mudança são características ou
sentimentos decisivos para a escolha do servidor ou dos servidores que, juntamente com o Juiz, irá alavancar
o processo de mudança. Os conhecimentos técnicos são extremamente importantes na definição de tarefas,
mas um dos critérios mais úteis na escolha do líder da unidade é a habilidade que ele demonstra em saber
lidar com ou outros, alguém que saiba trabalhar bem as relações humanas.

Feitas estas considerações quanto à escolha dos servidores que auxiliarão o juiz na instalação da fase de
preparação, passemos a apresentar o detalhamento da preparação:

1o apresentar o fluxo de trabalho aos servidores, demonstrando que o processo deverá trabalhar com entrada
e saída, que a arrumação física dos processos deverá demonstrar em que momento processual o mesmo se
encontra, sempre respeitando a movimentação do sistema SAIPRO. A utilização do sistema, no nosso caso o
SAIPRO, deve ser tônica, rotina obrigatória. Os gargalos foram identificados e administrados, a exemplo da
juntada, do cadastramento dos processos que se encontravam fora do sistema e do atendimento ao público. A
estratégia nessa fase foi identificar uma rotina que promovesse a localização imediata dos processos, a
juntada de petição, documentos simultaneamente e o atendimento ao público.

2o apresentado o fluxo do trabalho, a demonstração da importância do sistema, desenvolvida a estratégia
para solução dos principais gargalos daquela unidade, foi definido o plano estratégico para definir metas,
controlar as atividades diárias da unidade, preenchendo relatórios gerenciais, que no caso de Cícero Dantas
fora o desenvolvimento, implantação e utilização por todos da Tabela de acompanhamento das tarefas
diárias. Também, ainda neste segundo momento outros perfis de outros servidores foram se revelando e
passamos ao controle dos impactos que a rotina estava causando, nos servidores, nos usuários e,
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principalmente, nos advogados, que não aceitavam a ideia de que os processos recebiam um tratamento
igualitário e que a área de trabalho dos servidores era local não acessível ao público ou à classe.

Ainda nessa fase de preparação a equipe formada era acompanhada, com reuniões mensais para discutir a
produtividade, quais atividades ainda não conseguiam ter um bom andamento, tal como, arquivamento e
controle da juntada. Nessas reuniões também eram trabalhadas as dúvidas sobre os procedimentos das ações
e discutido o manual que estava sendo construído.

Esta fase de preparação finaliza-se com o gerenciamento dos resultados e adequação das rotinas, os grandes
destaques nessa fase na unidade foram, a conclusão do manual, o controle de processos entrados e o
trabalho no sentido de julgar igual ou mais do que os entrados, o controle do arquivamento dos processos,
com a descentralização de algumas ações somente praticadas pela escrivã, dentre elas, o arquivamento de
feitos menos complexos.

Expor o encadeamento dos atos processuais, quais os procedimentos e a rotina de trabalho adotados na
unidade que podem ser identificados mediante a análise dos elementos de trabalho encontrados, quais sejam:
distribuição do trabalho de acordo com a demanda, continuidade ou descontinuidade dos fluxos e divisão de
tarefas, também foram prioridades nessa fase.

O objetivo da metodologia do trabalho é fazer com que os processos não passem tanto tempo dentro da
secretaria, evitando, assim, o estrangulamento, mas sim que tenham uma movimentação constante, tendo
apenas uma pausa de movimentação, para que tenham um andamento regular e imediato.

Com o objetivo de assegurar um fluxo de trabalho mais célere, foram padronizados ofícios, certidões, o uso
de carimbos, praticamente foi abolido, sendo tudo digitalizado. Também uma capacitação quanto aos atos
ordinatórios para os servidores foi necessária, foi aprimorada uma tabela de atos ordinatórios cedida pela
equipe nacional do programa integrar e acrescidos outros atos.

Os atos ordinatórios previstos no art. 162, §4o do Código de Processo Civil, são, por exemplo, a juntada e a
vista obrigatória, os quais independem de despacho e devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos
pelo juiz quando necessários. No Estado da Bahia foram regulamentados com o Provimento da Corregedoria
Geral nº 10/2008. Todavia, os servidores lotados na vara não sabiam identificar quais efetivamente eram os
atos que deveriam praticar de ofício, como e quando usar esta ferramenta. Todavia, com a tabela e a
capacitação dos mesmos nesses atos ganhou-se mais uma ferramenta a serviço da celeridade.

A prática de ato ordinatório pelo servidor promove a celeridade no andamento do processo, pois evita a
abertura desnecessária de conclusão, com a permanência do processo no gabinete para um simples
despacho. O acompanhamento da equipe evidenciou de plano tal dificuldade, assim com a disseminação da
tabela e a melhoria nos despachos iniciais, tal obstáculo fora efetivamente superado.

Os despachos iniciais foram modificados no sentido de traçar um roteiro para o processo, com o objetivo
inicial de orientar o servidor no cumprimento dos atos ordinatório, secundariamente evita a reiteração de
conclusão ao juiz, muitas vezes para determinar o cumprimento de um ato ordinatório e por fim, atinge o
objetivo da celeridade e publicidade, o servidor sabe o que fazer no processo, já previamente determinado e o
advogado pode cobrar do servidor o cumprimento do ato seguinte.

Para finalizar a implantação da rotina um outro manual de prática cartorárias disponibilizado pelo CNJ
também foi adaptado e repassado aos servidores, lá são encontradas as informações sobre autuação e
registro dos processos, certidões, práticas dos atos pelos servidores.

Preparada a unidade ingressamos efetivamente na rotina, aqui os servidores se comprometeram a usar a
metodologia, o sistema SAIPRO, as metas foram distribuídas com o objetivo de manter a vara saneada, a
motivação do pessoal e a produtividade. Os processos são impulsionados sem pausas desnecessárias e os
servidores treinados para executar o maior número de demandas da secretaria sem deixar de definir as
atribuições individuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande desafio dos magistrados na atual conjuntura é conciliar as funções de julgar e gerir, mas não só
gerir, e sim, administrar por intermédio das pessoas. Discernir o que é essencial daquilo que não é, quando as
condições de trabalhos são péssimas, os servidores são insuficientes e não qualificados para o exercício do
atendimento ao público e de rotinas cartorárias é uma tarefa que demanda tempo e acima de tudo
capacitação.

Como refletir sobre o dilema de uma vida, que clama por justiça célere e eficiente, quando a
produtividade/quantidade nos assombra, pois o juiz que não produz levará a pecha de moroso, ou até,
preguiçoso O Juiz que não controla os servidores é tido como um fraco Quando as estruturas e infraestrutura,
o clima organizacional e todas as pessoas, que nem sempre representam um número significativo, ou
suficiente[16], insistem em gritar, é impossível!

A motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, de interesse ou vontade de perseguir ou
realizar uma tarefa ou meta. Quando afirmamos que uma pessoa tem motivação para o trabalho isso significa
dizer que ela apresenta condições favoráveis para a realização do mesmo.

Acredita-se que desenvolver um trabalho de gestão participativa e democrática, vencendo com as pessoas
exige uma interação entre os motivos externos e internos que movem cada um dos indivíduos. Impõe a
detecção prematura do conflito, para que maiores sejam as probabilidades de ser combatido ensina que cada
um deve se colocar no lugar do outro e também que cada um encontre o seu potencial para ensinar algo ao
próximo.

Nesse trabalho o relacionamento desenvolvido com todos foi fundamental para planejar, alcançar metas,
cobrar resultados, motivar, resistir, interagir, exigiu um aprimoramento das relações pessoais, acima de tudo,
pois o resultado jamais será alcançado por si mesma. É fundamental assumir responsabilidades pelos
relacionamentos, pois aceita-se o fato de que o outro é tão indivíduo quanto nós mesmos e responsabiliza-se
pela comunicação desenvolvendo a confiança entre os envolvidos no processo de mudança, para que
independentemente de gostar ou não das pessoas envolvidas nos processos o que se diga seja entendido.

A unidade de Cícero Dantas, após dois anos de implantação das rotinas das práticas tem outro perfil, o
ambiente é menos insalubre, os servidores dominam as rotinas, tem suas atribuições individuais definidas,
assumem o compromisso no sentido de reduzir o acervo processual, promover uma justiça mais célere e
eficaz, atender ao público com eficiência e fazer da prestação jurisdicional fornecida nesta unidade judiciária a
prestação que todos queremos.
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