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RESUMO

O objetivo do estudo é analisar fatores que caracterizam e influenciam o desempenho na
gestão de precatórios. Para alcançá-lo, definiu-se modelo teórico-empírico que permitisse
explicar a relação entre variáveis operacionais (a Formação do Magistrado, a Quantidade de
Servidores, a Quantidade de Autuações, a utilização de Ferramenta de TI, a implantação de
Projeto de Extensão, a Transparência e o Mês de Pagamento) e o desempenho (quantidade
de pagamentos) da gestão de precatórios. A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso,
sendo realizada com dados da Divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte, dos anos de 2012 à 2016. Os resultados demonstram que os pagamentos de precatórios
e RPV’s chegam a demorar aproximadamente quatro vezes mais que o esperado, e que as
variáveis mês de pagamento, formação do magistrado e a utilização de ferramenta de TI, são
as que mais influenciam nesse desempenho, sendo o mês de pagamento a mais relevante,
sugerindo que a quitação de dívidas judiciais está sujeita ao nível de interesse social que o
gestor público atribui a elas, de modo que sua realização orçamentária tende a ser uma
preocupação secundária, demonstrando que o fator político pode exercer influência sobre as
prestações jurisdicionais.

Palavras-chave: Desempenho, Precatórios, Judiciário.

ABSTRACT
The objective of the study is to analyze factors that characterize and influence performance in
the management of precatórios. In order to achieve this, a theoretical-empirical model was
defined that would allow to explain the relationship between operational variables (the
Magistrate's Training, the Number of Servers, the Quantity of Assessments, the use of IT
Tool, the implementation of Extension Project, Transparency and Payment Month) and the
performance (quantity of payments) of the management of precatórios. The research is
characterized as a case study, and it is carried out with data from the Precautionary Division
of the Court of Justice of Rio Grande do Norte from the years 2012 to 2016. The results
demonstrate that the payments of precatórios and RPVs take approximately, four times as
long as it should. And that the variables payment month, training of the magistrate and the use
of IT tool, are the ones that most influence in this performance, being the month of payment
the most relevant, suggesting that the discharge of judicial debts is subject to the level of
social interest Which the public manager attributes to them, so that their budgeting tends to be
a secondary concern, demonstrating that the political factor may influence jurisdictional
decisions.

Keywords: Performance; Precatórios; Judiciary.
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1 INTRODUÇÃO
O poder público tem a responsabilidade de prestar serviços que proporcionem o bem
estar à coletividade, atuando com o objetivo de satisfazer os interesses sociais. Assim, a
administração pública tem por finalidade o interesse público por meio da quitação das
demandas sociais (AKIM e MERGULHÃO, 2015).
Neste sentido, há de se considerar, no caso do Brasil, que a carga tributária exigida do
cidadão como contrapartida às prestações realizadas pelo setor público, leva a uma maior
cobrança por parte da sociedade em busca de melhores serviços, considerando para isso, o uso
eficiente de recursos e a transparência de seus atos. Entretanto, a melhora na qualidade das
prestações públicas não consegue acompanhar, na mesma proporção, o aumento na
arrecadação, pelos mais variados motivos, destacando-se a complexidade dos processos e a
influência do poder político (RODRIGUES, 2015), situação que torna as práticas aplicáveis
ao setor privado, inaplicáveis (ao menos de forma completa e direta) ao setor público
(MOTTA, 2013).
Esta afirmação revela um trade-off existente no contexto das discussões que envolve a
gestão pública, pois para alguns autores o controle e gestão (SLOMSKI et al. ,2010) do setor
público devem seguir os mesmos mecanismos aplicáveis ao setor privado, no que se refere à
avaliação de resultado, como uma forma de cumprir o princípio constitucional da eficiência,
produzir governança adequada e accountability das ações.
Assim sendo, com o aumento das cobranças da sociedade, é proposta à gestão pública
que atue de forma mais gerencial, ideologia que ficou conhecida como New Public
Management (NPM), e começou a ganhar força no final do século XIX, como uma alternativa
ao modelo burocrático até então adotado (LEITE, 2016; HYNDMAN e LAPSLEY, 2016).
Apesar das duras críticas sofridas pela ideologia como solução aos dilemas da
administração pública, a NPM provocou mudanças na forma de se observar as ações da gestão
pública, voltando-se agora para o desempenho e a transparência, observando as necessidades
da sociedade como motivador dos atos governamentais. Com isso, novas propostas são
formuladas com o ideal de melhorar a NPM; a pós-NPM, que busca avançar, superando as
falhas de sua ideologia anterior, tais como: o aumento da burocratização; a criação da ilusão
de que as entidades públicas que observassem a ideologia poderiam dar respostas mais rápidas
ao mercado; a impossibilidade de dar total autonomia aos gestores, estando estes sempre
submetidos a alguma competição por poder; e o impacto negativo sobre os funcionários
públicos (MOTTA, 2013; ARNABOLDI, LAPSLEY e STECCOLINI, 2015).
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Para Hyndman e Lapsley (2016), entretanto, as mudanças sofridas pela NPM seriam
decorrentes de adaptações geradas por diferentes momentos e contextos. Para os autores a
NPM seria como um vírus, que se adapta e muda dependendo das necessidades.
Independentemente das interpretações acadêmicas da adoção perene da filosofia NPM,
é incontroverso neste meio a necessidade do desenvolvimento de mecanismos para a
avaliação do desempenho da gestão pública (SLOMSKI, 2003; SANO e MONTENEGRO
FILHO, 2013; DIAS et al., 2013; AKIM e MERGULHÃO, 2015; COSTA et al., 2015).
Com a evolução das discussões acerca da qualidade na gestão, algumas pesquisas
realizadas no Brasil começaram a surgir, tendo como temática principal a discussão sobre o
desempenho público, considerando suas várias vertentes, principalmente a eficiência
(SLOMSKI, 2010; MOTTA, 2013; DIAS et al., 2013; BORGES et al., 2014; SILVA, 2015;
COSTA, 2015; AKIM e MERGULHÃO, 2015; SILVA, 2015).
Apesar do crescente interesse dos pesquisadores pela análise da qualidade da gestão
pública, pesquisas sobre a temática envolvendo o Judiciário ainda podem ser consideradas
incipientes, apesar da importância desse poder no desenvolvimento dos mercados e na
qualidade das relações sociais (SCHWENGBER, 2007; GOMES e GUIMARÃES, 2013;
SILVA, 2015), pois podem ajudar a consolidar a segurança jurídica de toda e qualquer relação
social ou mercantil (SCHWENGBER, 2006; VIEIRA, 2015).
O interesse pelo estudo do desempenho da gestão no judiciário ganha força quando é
considerado o montante de recursos que este nível de governo aloca. Em publicação do
Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, Ros (2015) demonstra que a Justiça
brasileira é uma das mais caras do mundo, chegando a consumir 1,3% do PIB nacional (no
ano de 2013), superior a países como Estados Unidos (0,14%), Itália (0,19%) e Alemanha
(0,32%).
Assim sendo, no ano de 2015 (último levantamento publicado) os gastos com o
Judiciário chegaram a R$ 79,2 bilhões, o que representa 1,3% do PIB nacional e um aumento
de 15,8% em relação ao ano de 2014, demonstrando o impacto financeiro que este poder
exerce sobre os cofres públicos. Do total de despesas, cerca de R$ 70,6 bilhões são gastos
com recursos humanos, correspondendo a 89,2% da despesa total (CNJ, 2016).
Nesse ambiente, sob uma ótica mais aplicada, não se percebe estudos que envolvam a
discussão do tema Precatórios e suas espécies. Precatórios são pagamentos devidos pela
Fazenda Pública em virtude de sentença judicial. Enquadra-se como uma forma diferenciada
de execução judicial em virtude das características específicas dos entes públicos
(Constituição Federal do Brasil, 1988). Esse instituto reparador de falhas do setor público em
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relação ao cidadão provoca inquietação por envolver a gestão pública em si, caracterizada e
genericamente cunhada de ineficiente (REZENDE, 2002; REZENDE, 2008).
Nesta feita, pesquisas sobre a gestão de Precatórios são necessárias pela fragilidade de
seus controles, a morosidade de suas operações, e a dimensão financeira que este instituto
movimenta. A ocorrência de fraudes gera danos ao erário de forma direta, quando da
subtração do patrimônio público, a morosidade das operações leva a prejuízos diretamente aos
credores destes precatórios, que serão forçados a aumentar sua espera de forma injustificada
até a quitação de seu direito.
Dessa forma, são conhecidos da população casos de desvios e má gestão de
precatórios (Operação Pedreiras - MA; Operação Precatórios – RS; Operação Judas – RN;
Caso Youssef – MA; Operação Ararath – MT; Caso Maluf (CPI dos precatórios) –
SP).Portanto, elementos comuns presentes nesses exemplos envolvem a falta de políticas de
controle e transparência dos dados e informações, que estão naturalmente relacionadas ao
processo de gestão.
Tenha-se em mente, que entre as pesquisas tratando sobre o instituto Precatório,
Ferreira e Lima (2012) investigaram se nos relatórios contábeis dos entes devedores de
precatórios a evidenciação dessas dívidas era realizada de forma adequada em termos
contábeis. Logo, os autores constataram que não há aderência das práticas com o normativo
aplicável, o que impacta diretamente o registro patrimonial, afeta o planejamento por parte do
gestor, e a transparência pública.
Além disso, os resultados da pesquisa geram indícios de que não existam esforços para
o devido controle das dívidas judiciais referentes a precatórios, consequentemente,
aumentando a possibilidade de erros, fraudes e demais falhas na gestão destes.
Destarte, a pesquisa em questão busca responder ao seguinte problema: Quais são os
elementos que caracterizam e influenciam o desempenho na gestão de precatórios e
requisições de pequeno valor no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte?
Saliente-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi escolhido para esta
pesquisa, pelo fato de ter passado por várias mudanças em sua gestão no decorrer dos últimos
anos, em virtude do escândalo envolvendo a sua respectiva Divisão de Precatórios (Operação
Judas), o que gerou danos ainda não totalmente mensurados para os cofres públicos. Além da
conveniência de comportar o Projeto de pesquisa a qual este pesquisador participou,
permitindo maior acesso às informações internas.
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Esclareça-se que a denominada Operação Judas foi deflagrada em janeiro de 2012,
pela atuação do Ministério Público e Polícia Civil, tendo como principais envolvidos a chefe
da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mentora do crime, e
que apontou o suposto envolvimento de dois desembargadores do tribunal (para mais
esclarecimentos observe o Apêndice B).
Dessa maneira, a fraude era realizada por meio da “criação de processos” pelos quais
os recursos eram desviados. Segundo o Ministério Público do RN, os desvios chegaram a R$
14,1 milhões em danos ao erário potiguar.
De modo que o caso ganhou repercussão nacional, pela dimensão dos desvios, e por
levar a condenação dos envolvidos, inclusive os desembargadores (em caráter administrativo).
Em razão da inexistência de pesquisas relacionadas ao desempenho na gestão de
precatórios tomou-se como base teórica estudos sobre a temática do desempenho no
judiciário, principalmente os trabalhos de Gomes (2014) e Silva (2015). Estas pesquisas
buscam identificar empiricamente variáveis determinantes de desempenho na primeira
instância estadual, no setor judiciário brasileiro.
Esta pesquisa limita-se pelo corte temporal em que foi realizada, do segundo semestre
de 2012 a dezembro de 2016, dada a indisponibilidade de dados anteriores a esta data. Limitase ainda pela escassa literatura sobre o tema desempenho na gestão de precatórios, fazendo
com que fosse necessário pautar-se em estudos sobre o judiciário, de forma ampla; além de
ser um estudo de caso, que por característica não busca dar margem a generalizações.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Geral
Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar elementos que impactam o
desempenho da gestão de precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte.

1.1.2 Específicos
Com o intuito de alcançar o objetivo geral, delimitado no item anterior, são traçados os
seguintes objetivos específicos:
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a. Identificar variáveis, com base nas evidências empíricas, que determinam o processo
de gestão de precatórios no âmbito do Tribunal de Justiça do RN;
b. Caracterizar, a partir dos dados obtidos, o processo de gestão de precatórios no
período de 2012 a 2016;
c. Determinar se o tempo de pagamento dos precatórios e RPV’s cumpre, em média, os
prazos estabelecidos em lei;
d. Analisar, através da regressão múltipla, o impacto, no desempenho da divisão de
precatórios, das variáveis propostas.
1.2 JUSTIFICATIVAS

A discussão sobre o desempenho na gestão de precatórios, a nível acadêmico, é
necessária por sua incipiência além de ser uma forma de ampliar o escopo das pesquisas sobre
desempenho na gestão pública de forma geral, e desempenho no judiciário, avançando o
estado da arte e desenvolvendo seu entendimento, em busca de encontrar soluções para sua
ineficiência “crônica”.
Insta considerar que a pesquisa agrega relevância pelo impacto econômico que os
precatórios têm sobre o patrimônio público, devido sua representatividade financeira, como
pode ser observado na Tabela 1, que confronta o mais recente valor da dívida com precatório
divulgado pelo respectivo Tribunal de Justiça (alguns em valores atualizados até maio de
2016, outros atualizados até o final de 2015) e o total de receitas de cada Estado, em 2015,
divulgado pela FINBRA. Para os Estados que não aparecem na Tabela 1 (Acre, Amapá,
Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Roraima), não foi possível levantar os
respectivos dados.
Tabela1 – Dívida com precatório x receita total - 2015
ESTADO

DÍVIDA PRECATÓRIO ARRECADAÇÃO 2015 - FINBRA

%

Alagoas (AL)

R$

291.427.555,34 R$

9.234.561.512,80

3,156%

Bahia (BA)

R$

2.218.609.483,03 R$

43.742.155.407,07

5,072%

Ceará (CE)

R$

551.192.210,31 R$

23.979.202.621,12

2,299%

Espírito Santo (ES)

R$

903.180.976,64 R$

19.386.191.369,70

4,659%

Maranhão (MA)

R$

793.056.019,76 R$

15.890.737.008,00

4,991%

Mato Grosso do Sul (MS)

R$

729.539.686,79 R$

16.019.205.468,15

4,554%

Minas Gerais (MG)

R$

1.180.399.091,13 R$

83.378.524.439,62

1,416%

Pará (PA)

R$

248.053.167,70 R$

23.843.752.039,07

1,040%
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Paraíba (PB)

R$

1.543.321.403,23 R$

11.942.230.489,88

12,923%

Paraná (PR)

R$

3.149.433.895,49 R$

43.593.470.313,55

7,225%

Pernambuco (PE)

R$

515.310.554,51 R$

30.922.620.417,13

1,666%

Rio de Janeiro (RJ)

R$

1.196.962.369,33 R$

79.123.064.692,05

1,513%

Rio Grande do Norte (RN) R$

344.031.056,72 R$

11.920.318.032,49

2,886%

Rio Grande do Sul (RS)

R$

10.810.907.382,22 R$

55.136.252.739,63

19,608%

Santa Catarina (SC)

R$

1.748.154.757,52 R$

30.802.614.981,51

5,675%

São Paulo (SP)

R$

20.550.490.623,47 R$

218.966.501.139,32

9,385%

Sergipe (SE)

R$

420.997.837,20 R$

9.230.566.742,50

4,561%

Tocantins (TO)
R$
184.358.362,96 R$
Fonte: Sites dos respectivos TJ e FINBRA

9.138.762.847,99

2,017%

É possível verificar a dimensão das dívidas dos Estados, que chegam a montar mais
que 19% do total arrecadado no ano de 2015, no caso do Rio Grande do Sul, e
R$20.550.490.623,47 (vinte bilhões, quinhentos e cinquenta milhões, quatrocentos e noventa
mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) para o Estado de São Paulo, o
que representa mais que o dobro da arrecadação total de alguns Estados (Alagoas, Sergipe e
Tocantins, por exemplo).
Observa-se ainda que os valores apresentados não englobam as dívidas da Federação,
de Autarquias e Municípios de modo que esses compreendem apenas uma parcela da dívida
judicial total do Brasil.
Os valores devidos pelas Fazendas Públicas em decorrência de condenações judiciais
devem ser debatidos, em seu aspecto gerencial por três principais motivos:


A ineficiência econômica (para os valores depositados e não pagos), provocada
pelos atrasos em seus pagamentos, que inviabilizam a possibilidade dos agentes
econômicos movimentarem tais valores no mercado;



O dano ao erário, gerado pelo aumento das dívidas, em razão da incidência de
juros de mora;



A possibilidade de ocorrência de fraudes (constatadas nos escândalos envolvendo
os TJ de MA, MT, SP, RS e RN), dado o problema de assimetria da informação
nas dívidas de precatórios (FERREIRA e LIMA, 2012), falhas nos controles
públicos, que em conjunto com a dimensão dos valores geridos, criam um cenário
propício a desvios.
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Segundo Florenzano (2005), o problema dos precatórios pode ser classificado como
“transdisciplinar complexo”, tendo caráter jurídico, econômico e social. Jurídico, pois
representa o não cumprimento de decisão judicial por parte do Estado, criando um paradoxo
que contraria o próprio conceito de Estado de Direito; econômico por afetar a eficiência da
alocação de recursos escassos, o problema econômico fundamental (VASCONCELLOS e
GARCIA, 1998); e um problema social, pois implica na aplicação de recursos coletivos.
Assim, percebe-se a relevância social da pesquisa, por buscar soluções aos problemas
que decorrem da ineficiência intrínseca à gestão pública, sendo assim de interesse de toda a
sociedade, além de contribuir do ponto de vista institucional, uma vez que é aderente a um
dos objetivos estratégicos do TJ/RN, que se reveste na busca da Celeridade e Efetividade dos
Processos Administrativos.
Em nível teórico a literatura da gestão pública assume que a ineficiência é
característica típica do setor público (REZENDE, 2008; MOTTA, 2013; DIAS et al., 2013), o
que torna a pesquisa acerca de desempenho público um campo emergente que vem crescendo
em todo mundo (AKIM e MERGULHÃO, 2015).
Já no setor judiciário as pesquisas sobre desempenho ainda se mostram incipientes
(SCHWENGBER, 2007; GOMES e GUIMARÃES, 2013; SILVA, 2015), tendo sua
discussão iniciada apenas na década de 80 com a pesquisa pioneira de Lewin, Morey e Cook
(1982) nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira pesquisa identificada sobre a temática foi
publicada apenas em 2002, por Kuiaski, ou seja, em nível acadêmico, nacionalmente, se
discute eficiência no judiciário a menos de duas décadas, o que faz desta uma área nova de
pesquisa.
Esta pesquisa, entretanto, trata de um tema ainda mais específico: desempenho na
gestão de precatórios, que se justifica em razão dos achados de Ferreira e Lima (2012), que
identificaram indícios da inexistência de esforços para o devido controle das dívidas judiciais
referentes a precatórios, consequentemente, aumentando a possibilidade de erros, fraudes e
demais falhas na gestão destes.
Permite-se ponderar, então, que em caráter teórico, este estudo contribui como estado
da arte acerca do desempenho na gestão pública e mais especificamente no judiciário, visto
que a pesquisa a partir da abordagem de uma temática que impacta diretamente na vida das
pessoas, considerada ainda incipiente, busca colaborar com o seu entendimento e com o
avanço dos mecanismos que regem seu controle e gestão.
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Com isso, o estudo procura desenvolver a discussão, em nível gerencial, sobre a gestão
de precatórios, em busca de promover um maior atendimento à sociedade, por meio do
desenvolvimento da prestação judicial.

21

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 GESTÃO E DESEMPENHO DO SETOR PÚBLICO
A pesquisa sobre o desempenho no setor público é um campo ainda emergente e seu
número de publicações vem crescendo em todo mundo, demonstrando a importância desse
campo para o desenvolvimento da gestão pública (AKIM e MERGULHÃO, 2015).
No contexto da moderna administração pública, a avaliação do desempenho em suas
prestações é eminentemente importante por evidenciar se as propostas da gestão estão
efetivamente sendo alcançadas e se o investimento coletivo para tal é justificado.
Assevere-se que uma característica marcante para a ineficiência pública no contexto
brasileiro é a presença do denominado desperdício passivo identificado por Dias et. al. (2013).
Com base na estrutura teórica proposta na pesquisa realizada na Itália por Bandiera et. al.
(2009), que diferencia o desperdício de recursos públicos pela corrupção (desperdício ativo) e
o desperdício pela falta de qualidade da administração (desperdício passivo), os autores
identificaram a presença do desperdício passivo, mas não conseguiram determinar com
significância a presença do desperdício ativo, criando indícios de que o maior problema da
gestão pública brasileira diz respeito à má qualidade administrativa, enfatizando a necessidade
de se concentrarem maiores esforços à avaliação da gestão pública.
Apesar dos esforços em promover avanços na gestão pública, Motta (2013), em estudo
que buscou determinar o estado da arte sobre gestão pública, explica que a complexidade de
se tomar decisões – em decorrência dos entraves legais – e a influência do fator político
dificultam a evolução da administração pública.
Sabe-se que o mecanismo apontado como alternativa para a melhoria da administração
pública é a transparência do Estado, como uma forma de aproximar a sociedade das ações
governamentais, tomando forma pelo efetivo acesso do cidadão à informação governamental
(MATIAS-PEREIRA, 2014). A transparência é uma forma de combater tanto o desperdício
ativo quanto o passivo, pois dificulta a ocultação da corrupção e possibilita à sociedade,
auferir os custos e reais retornos das prestações públicas (MATIAS-PEREIRA, 2014;
BEUREN et al., 2013; MATOS et al., 2015).
De fato, além do aumento da transparência pública, outros autores propõem
mecanismos de avaliação do desempenho como uma forma de determinar o nível de
qualidade de determinada gestão. Nesta perspectiva Slomski (2010) propôs aplicar a
demonstração do resultado econômico como forma de captar a eficiência nas prestações
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públicas. De modo que a pesquisa avança ao aplicar, com sucesso, ferramenta utilizada no
setor privado ao setor público, demonstrando a utilidade da prática.
Outra proposta é a avaliação por meio de indicadores, que esbarra no dilema de
estabelecer sobre qual deve ser o foco e qual metodologia utilizar (SANO e MONTENEGRO
FILHO, 2013). Acerca desse aspecto os autores propõem que esta avaliação deve ocorrer em
três critérios de desempenho: Eficiência, Eficácia e Efetividade, o que os autores
denominaram de metodologia dos 3Es.
Na proposta de Sano e Montenegro Filho (2013), a avaliação segundo os 3Es, dar-se-á
conforme o raciocínio insumo-processo-resultado-impacto, conforme a figura a seguir:

Figura 1: Fluxograma Avaliação 3Es

Fonte: Sano e Montenegro Filho (2013)

Para tanto, proposta semelhante é a da GesPública (2009), que segrega o desempenho
em duas dimensões, resultado e esforço, e as segrega em seis categorias, três categorias para o
resultado (Eficiência, Eficácia e Efetividade) e três categorias para o esforço (Economicidade,
Excelência e Execução), modelo que foi denominado de 6Es.
Neste aspecto, no modelo dos 6Es cada organização, de acordo com suas
características, definiria indicadores relacionados à cada categoria, atribuiria um peso para
cada categoria e para cada indicador, ponderando o grau de importância de cada medida.
Enfim, a avaliação por meio de indicadores não é a única forma de lidar com o
problema do desempenho da gestão pública. Outra abordagem se propõe a identificar e
analisar as variáveis que influenciam esses indicadores (COSTA et al., 2015; e DIAS et al.,
2015) como uma forma de determinar quais fatores têm maior capacidade de modificar os
níveis de qualidade da gestão pública.

2.1.1Pesquisas envolvendo o desempenho no judiciário

Preconizado no artigo 2º da Constituição Federal, o Judiciário é um dos três poderes
do Estado, sendo responsável por garantir aos atores sociais o direito ao acesso à justiça,
intermediando e corrigindo conflitos entre os mesmos.
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Assim sendo, como toda a atuação pública, o judiciário também vem recebendo maior
atenção da sociedade em se tratando do desempenho gerencial. Com a intenção de suprir esta
nova necessidade da sociedade foi criado, pelo poder da Emenda Constitucional nº 45 de
2004, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Nestes termos, o CNJ tem por motivação “aperfeiçoar o trabalho do sistema
judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência
administrativa e processual” (CNJ, 2014). Na sua missão o CNJ determina ainda a busca pela
eficiência e efetividade nas prestações judiciais.
Apesar dos esforços do judiciário nacional em tornar-se efetivo em suas prestações, o
mesmo ainda mostra-se incapaz de sanar suas demandas, como apresentado na Figura 2, onde
é demonstrado que, no período observado, a justiça não conseguiu baixar sequer o mesmo
número de casos que lhe são apresentados, o que leva a um acúmulo crescente de processos.

Figura 2: Série histórica de movimentação processual (em milhões)
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Fonte: Justiça em Números 2016, CNJ.

Como é possível observar na Figura 2, o cenário atual demonstra que o judiciário
brasileiro ainda não é capaz de atender a sua demanda, tornando a melhora em seu
desempenho um objetivo, fazendo desta uma área de pesquisa promissora e necessária, com
importante cunho social.
Apesar da escassa literatura, algumas pesquisas começam a desenvolver um arcabouço
teórico sobre o desempenho no judiciário, como descrito por Gomes e Guimarães (2013), que
realizaram levantamento bibliométrico em escala internacional sobre a produção científica
acerca da avaliação do desempenho no judiciário, no período de 1992 a 2011. Os autores
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constataram crescente aumento no número de produções, apesar de se demonstrar um tema
pouco explorado até então.
O trabalho de Lewin, Morey e Cook (1982) (EUA) buscou analisar a eficiência
administrativa nos Tribunais criminais da Carolina do Norte por meio da Análise Envoltória
de Dados (DEA). Entre as variáveis, a análise DEA usou como variáveis de entrada: “número
de casos”, “número de assistentes”, “número de dias trabalhados”, “percentual de casos que
são delitos menores”, e “o tamanho da população branca”. As variáveis de saída consistiam
em “casos julgados” e “casos pendentes menos de 90 dias”. Por meio da análise, os autores
identificaram 11 distritos como ineficientes e 19 eficientes, enquanto em relação aos
Tribunais pesquisados, 63 foram classificados como ineficientes, entre os 97 analisados.
Kittelsen e Forsund (1992) realizaram pesquisa semelhante àquela realizada por
Lewin, Morey e Cook (1982), também buscando analisar, por meio da DEA, a eficiência em
tribunais, agora na Noruega. Para a pesquisa foram realizadas observações entre os anos de
1983 a 1988, de 107 tribunais de justiça. Em sua maior parcela eram pequenas unidades,
porém, os tribunais de algumas cidades são substancialmente maiores. Para atingir os
objetivos foram delimitados dois Inputs, o número de juízes (segregados em duas
classificações) e o número de funcionários (segregados em duas classificações); para 19
outputs relacionados aos tipos de processos. Como resultado, os tribunais foram considerados,
em geral, tecnicamente eficientes, e as perdas de eficiência se deram principalmente em
decorrência desses Tribunais não operarem com ganhos de escala, sendo alguns maiores que o
necessário, não otimizando os recursos disponíveis, operando com desperdício de recursos.
Tulkens (1993) avaliou a eficiência nas Cortes de Justiça de Paz da Bélgica,
avaliando187 jurisdições. Diferentemente dos trabalhos de Lewin, Morey e Cook (1982) e
Kittelsen e Forsund (1992), o método utilizado para a avaliação das Cortes foi o do FDH
(Free Disposal Hull). As Cortes analisadas são simplificadas, com um único juiz cada,
lidando com casos de menor valor monetário. Como inputs a pesquisa utilizou o número de
servidores à disposição do juiz responsável, em busca de captar a quantidade de trabalho; e
como output foi feita a separação dos casos em três categorias (naturezas): casos comerciais e
cíveis, casos de família e casos de infrações menores. Os resultados do modelo proposto
apontam para um nível altíssimo de ineficiência nas cortes analisadas (superior a 80%),
principalmente as de médio porte.
Pedraja e Jimenez (1996) realizaram pesquisa analisando as Cortes superiores
espanholas. Os dados coletados foram do ano de 1991, totalizando 21 jurisdições. O método
escolhido para análise foi a DEA, à qual foram utilizados dois inputs, número de juízes e
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número de funcionários e dois outputs, os casos julgados (através de sentenças longas) e os
casos decididos através de acordos. Como resultados foi identificado que a eficiência média
dos Tribunais é de 77,38%, e apresentaram indícios dos resultados se darem em função do
grau de especialização das Cortes (dado que as Cortes das maiores cidades, que
consequentemente são mais especializados, demonstram maior produtividade).
Já no Brasil, Kuiaski (2002) buscou definir um modelo de avaliação da eficiência para
as Varas do Trabalho do Paraná. A metodologia aplicada foi a DEA, utilizando como inputs o
número de servidores, número de juízes, orçamento executado, metragem quadrada ocupada,
número de processos aforados, e como outputs, prazo médio para audiência inaugural, prazo
médio para audiência instrutória, número de conciliações, número de sentenças proteladas,
prazo médio para final da execução contra empresas da iniciativa privada, prazo médio para
fim de execução contra empresas públicas. Com isso, o autor identificou que 77% das Varas
consideradas no estudo eram eficientes, destacando o superdimensionamento destas como
fator de impacto negativo no desempenho, identificando o número excessivo de servidores,
espaço ocioso e o alto orçamento realizado, incompatíveis com os baixos retornos observados.
Schwengber (2007) objetivou mensurar a eficiência na provisão de serviços pelo
Sistema Judiciário nas Comarcas da Justiça de primeiro grau do Rio Grande do Sul nos anos
de 2002 e 2003. A metodologia aplicada no estudo diz respeito aos métodos não-paramétricos
FDH e a Fronteira de Ordem-M, por se complementarem, para determinar um índice de
eficiência para cada comarca, e o método dos Mínimos Quadrados Ordinários e Mínimos
Quadrados

Generalizados

para

identificar

que

variáveis

socioeconômicas

seriam

determinantes desta. As variáveis testadas na pesquisa foram: número de juízes e número de
servidores, para captar o fator trabalho, como insumos (inputs), e o número de casos julgados,
como output, este segregado de acordo com o tipo de Vara (civil, criminal, juizado especial
civil, juizado especial criminal, juizado da infância e da juventude e execuções criminais).
Frise-se que, entre seus achados, Schwengber (2007) identificou que quanto menor a
comarca, maior a tendência para que a mesma seja menos eficiente; com relação às
características da população, observou-se que com o aumento da proporção de idosos há
maior perda de eficiência, assim, é possível que exista tendência de redução na eficiência com
o aumento na proporção de homens em idade ativa, e que o nível de educação da população é
relevante para explicar os ganhos de eficiência. Em relação aos gargalos de produção,
observou que 3/4 do gargalo dependem exclusivamente do aumento de insumos, ou seja, 1/4
do gargalo total é reduzível, causado por ineficiência produtiva.
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Fochezatto (2010) buscou analisar a eficiência relativa da justiça estadual brasileira,
por meio da DEA. O autor define como eficiência judiciária a rapidez no andamento dos
processos judiciais na medida em que “um órgão mais eficiente será capaz de produzir uma
quantidade maior de sentenças por unidade de tempo”. O modelo desenvolvido por
Fochezatto (2010) usou como inputs a Despesa total por habitante, o Número total de
magistrados, o Total de pessoal auxiliar, e o número de computadores; como outputs as
variáveis: Processos Julgados no 1º Grau, Acórdãos publicados no 2º Grau, Número Total de
Sentenças ou Decisões e Processos Julgados no Juizado Especial. Seus resultados apontam que um

quinto dos tribunais são eficientes, mas que essa eficiência vem diminuindo, enquanto que
nos tribunais ineficientes, vem aumentando. O estudo ainda aponta que os maiores tribunais
são os mais eficientes.
O estudo de Nogueira et al. (2012) se assemelha ao citado anteriormente ao analisar a
eficiência relativa dos tribunais estaduais brasileiros por meio da DEA. A análise realizou-se
para os anos de 2007 e 2008. As variáveis testadas na pesquisa foram: como inputs, a despesa
total da justiça estadual, o total de pessoal auxiliar, os gastos com informática, a entrada de
casos novos; e o total de magistrados; e como outputs, as custas e recolhimentos diversos (em
R$) e o número de sentenças. O estudo demonstrou aumento no número de tribunais
eficientes.
Yeung e Azevedo (2012) também buscaram avaliar a eficiência na justiça estadual
brasileira por meio da Análise Envoltória de Dados. Como input a análise utilizou o número
de magistrados e o número de pessoal auxiliar; como output se utilizou número de sentenças
no 1º grau e número de decisões que colocam fim ao processo no 2º grau. Como resultado o
autor identificou que o aumento na eficiência não depende de aumento de recursos, o que gera
indícios da existência de ineficiência no setor.
Gomes (2014) realizou estudo visando explicar o desempenho da Justiça Estadual a
partir de quatro questões centrais: “como o termo desempenho judicial é compreendido por
pesquisadores e teóricos? Como o termo é compreendido pelos juízes? O que os dados dizem
a respeito do desempenho individual dos juízes? E o que os dados dizem a respeito do
desempenho agregado dos juízes?”.
Como resposta à primeira pergunta, percebe-se que o autor realizou estudo
bibliométrico em que destacou a importância do juiz como “elemento central” do desempenho
judicial. Em resposta à segunda questão foi realizada uma pesquisa por meio de survey em
que os juízes demonstram como principais dificuldades o excesso de trabalho e a insuficiência
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de pessoal, além de identificar que os mesmos interpretam a avaliação de desempenho no
setor necessária à sua modernização apesar de sua atual inadequação.
Para responder à terceira questão o autor testou, por meio da regressão múltipla, as
variáveis “experiência do juiz, carga de trabalho e equipe de suporte”, para uma amostra de
600 juízes titulares da primeira instância da Justiça Estadual de São Paulo no ano de 2012.
Como resultado foi identificado que a quantidade de funcionários de suporte e a carga de
trabalho se relacionam positivamente à produtividade dos magistrados, já a experiência do
magistrado e a quantidade de juízes de suporte afetam sua produtividade negativamente.
Para a última questão foram analisados os 27 tribunais estaduais, no período de 2003 a
2012, utilizando como variáveis dependentes a quantidade de processos concluídos e a taxa de
reforma (proporção de decisões recorridas na primeira instância e reformadas na segunda
instância); e como variáveis independentes: o acervo de processos pendentes, força de
trabalho (“proporção de juízes por 100 mil habitantes e quantidade de funcionários de
suporte”), e o investimento em tecnologia. O método aplicado foi o de regressão múltipla e
análise condicional. Os resultados apontam que as três variáveis testadas afetam
positivamente o desempenho judicial, em sua dimensão quantitativa e o investimento em
tecnologia afeta positivamente sua dimensão qualitativa.
A pesquisa de Silva (2015) buscou investigar a existência da relação entre a formação
dos magistrados, enquanto gestores dos Tribunais de Justiça, e o nível de eficiência e
produtividade dessas entidades. Para aplicar o modelo econométrico, as variáveis utilizadas
como inputs foram: número de magistrados, número de servidores, gastos com informática,
PIB estadual, Orçamento residual executado, Total de processos em tramitação, Despesas
com pessoal; e Total de processos baixados (esta como output do modelo). Já para testar as
hipóteses propostas, as variáveis aplicadas foram: Grau de instrução do gestor, Tempo de
experiência na administração pública, Experiência como gestor, Quantidade de horas
dedicadas a capacitações (cursos de extensão), Tempo dedicado ao planejamento estratégico,
Tempo dedicado a atividades de gestão das rotinas da unidade, Tempo de experiência como
gestor na administração pública, Formação superior, Área de estudo da pós-graduação, e
Participação em cursos de extensão na área de Gestão Pública.
Nota-se que o objetivo foi atingido por meio da aplicação da metodologia de Análise
Envoltória de Dados – DEA – e Análise de Correspondência, tomando como base
informações públicas e outras levantadas por meio de survey. Como resultados, o autor
identificou que há relação entre as variáveis testadas, espelhadas na capacitação dos gestores,
e na eficiência apresentada pelo Poder Judiciário de cada Estado da Federação.
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A Tabela abaixo resume as variáveis utilizadas nos estudos empíricos supracitados,
demonstrando as mais relevantes nos estudos sobre a temática desempenho no judiciário, que
servirão de base para as análises deste estudo.
Tabela 2 – Resumo das variáveis descritas nas pesquisas empíricas
Variáveis
Quantidade de pesquisas que utilizou
Carga de trabalho *
5
Número de servidores *

11

Número de dias trabalhados *

1

% de casos menores *

1

Tamanho da população branca *

1

Número de juízes *

9

Orçamento executado *

3

Metragem quadrada ocupada *

1

Investimento em TI *

4

Despesa total por habitante *

1

Experiência/Formação do magistrado *

2

PIB estadual *
Casos julgados **

1
11

Casos pendentes a menos de 90 dias **

1

Prazos médios **

1

Custas **

1

Taxa de reforma **

1

* Variável independente ou Input; ** Variável dependente ou Output.
Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se que dentre as variáveis que se repetem apenas duas não serão analisadas
nesta pesquisa, número de juízes, por haver apenas 1 magistrado para qualquer período, e o
orçamento executado, pela incompatibilidade com os períodos da análise (que é mensal).
Os trabalhos descritos abordam questões envolvendo desempenho no judiciário,
todavia, o levantamento bibliográfico aqui apresentado identificou apenas uma pesquisa que
trata de tema gerencial referindo-se a precatórios, acentua-se a de Ferreira e Lima (2012)
através da qual se buscou investigar se nos relatórios contábeis dos entes devedores de
precatórios a evidenciação dessas dívidas vem sendo realizada de forma adequada em termos
contábeis. Os autores constataram que não há aderência das práticas com o normativo
aplicável, o que impacta diretamente o registro patrimonial, afeta o planejamento por parte do
gestor, e a transparência pública.
Além disso, os resultados da pesquisa geram indícios de que não existam esforços para
o devido controle das dívidas judiciais referentes a precatórios, aumentando a possibilidade de
erros e fraudes, e demais falhas na gestão destes.
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Assim, observa-se o esforço em se analisar variáveis como a eficiência, eficácia e
efetividade enquanto componentes do desempenho no sistema judiciário, demonstrando
esforços de sanar falhas gerenciais, entretanto a gestão de precatórios além da ineficiência,
demonstra falhar em seu controle e transparência.

2.2 PRECATÓRIOS
Quando, no exercício de suas atividades, o poder público pode incorrer em falhas que
podem provocar danos suscetíveis a indenização a terceiros (após o decurso do rito processual
conveniente e sendo condenado) a fazenda pública deve se responsabilizar por tais prejuízos
(CF 88, art. 37, §6º).O precatório é a ferramenta que permite a realização do devido
pagamento dessas condenações judiciais contra o Estado, passando por rito específico, para
que haja correto controle desses pagamentos (SIMIÃO, 2009).

2.2.1 Visão histórica
Ao descrever a origem do precatório, Dantas (1998), Macedo e Carvalho (2014)
afirmam que esse instrumento surge da necessidade de submeter a Fazenda Pública aos efeitos
da execução judicial. Entretanto, tal instrumental jurisdicional não toma forma rapidamente,
como uma medida simples e direta, fazendo com que seu surgimento tenha passado por
algumas etapas.
Inicialmente, no período que segue até a independência do Brasil, a execução da
Dívida contra a Fazenda Pública era realizada com base nas decisões das Ordenações
Manuelinas e Afonsinas que aqui vigoravam como herança do Império Português (DANTAS,
1998; CID, 2015). Nesses ordenamentos as cobranças contra a Fazenda Pública eram tratadas
como cobranças à qualquer pessoa, inclusive, sendo permitida a penhora.
Neste primeiro estágio não se observava a necessidade de resguardar o patrimônio
público contra as consequências da execução judicial. Posteriormente, com força da Instrução
de 10/04/1851, que resulta do processo de independência do Brasil, passou-se a proibir a
penhora dos bens da Fazenda Pública (DANTAS, 1998). Com esta norma, iniciasse a segunda
etapa histórica, a partir da qual se evidencia a necessidade de um sistema que permitisse
submeter a Fazenda Pública à execução judicial, pois esta já não se enquadra no rito de
execução a qual se submetem os particulares.
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A segunda fase histórica da execução contra a fazenda pública, que culminaria na
concepção do instrumento do precatório, se caracteriza pela lacuna processual que enquanto
proibia a penhora de bens públicos (inclusive, para a quitação de débitos provenientes da
execução judicial contra a Fazenda Pública), não dispunha de uma via que possibilitasse tal
quitação. Ou seja, neste estágio não existia a possibilidade da Fazenda Pública quitar suas
dívidas provenientes da execução judicial. Tal omissão não atraiu atenção dos legisladores,
nem tão pouco da doutrina (CARVALHO, 1982; DANTAS, 1998).
A terceira fase se dá com o surgimento do precatório requisitório, por meio da atuação
de juízes de 1º grau, como uma forma de sanar um espaço até então vago no composto
jurídico em vigor.
Assim, a criação do precatório tem base na intervenção jurisprudencial magistrados
que mais sentiam a falta de uma regulamentação sobre a execução contra a Fazenda Pública.
Neste momento, ainda sem receber a denominação atual, operando sob a nomenclatura de
precatória de vênia (CARVALHO, 1982; CID, 2015).
Posteriormente, o Instrumento Precatório passa a compor o Direito objetivo por meio
do Decreto 3.084 de 5 de novembro de 1898, em seu artigo 41, e depois veio a compor o
Código de Processo Civil de 1939. Carvalho (1982) ainda cita que existiram outros exemplos
de tentativas de consolidar a obrigação da Fazenda Pública quitar suas dívidas provenientes de
condenações judiciais.
Até que na Constituição de 1934, em seu artigo 182, o Precatório (agora já atendendo
por esta nomenclatura) recebe qualidade de norma constitucional.
Na atual constituição essa espécie está disciplinada no art. 100, profundamente
modificado por força da EC nº 62/2009, que buscara reduzir os problemas existentes na
sistemática da quitação dos precatórios e aumento das dívidas judiciais públicas. Tais
mudanças, porém, não foram eficazes, além de sofrer Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs 4.357 e 4.425).
Além da CF, o rito do precatório é regido pelo Código de Processo Civil (CPC), leis
estaduais e municipais, regimentos internos dos tribunais e instruções do CNJ.
Nota-se existir, na figura do precatório, contornos de grande impacto social, pois este
age como meio de submeter o Poder Público a responsabilização de suas ações danosas aos
particulares, e ainda eleva o jurídico ao ápice de sua função de resguardar o Direito.
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2.2.2 Instrumento precatório (Regime especial de execução judicial)

O instrumento precatório se estabelece como uma forma de regime especial de
execução judicial, para quitação de débitos provenientes de condenação judicial. De acordo
com Vantroba (2014), a execução judicial por meio do regime de precatórios é um privilégio
dado à Fazenda Pública como consequência do princípio da supremacia do interesse público.
Simião (2009) explica que a Fazenda Pública, quando requisitada em juízo, estará em
defesa do erário, composto pelas contribuições da sociedade. Assim, ao realizar sua defesa
estará defendendo os bens (consequentemente, também os interesses) da sociedade os quais,
tão somente, administra. O autor ainda complementa que, em execução judicial, a Fazenda
Pública se beneficia não de privilégios, mas de prerrogativas, decorrentes do princípio da
supremacia do interesse público e da proteção ao erário.
Observar-se que o principal elemento jurídico a justificar a necessidade da utilização
do precatório requisitório, na execução judicial contra a Fazenda Pública, é a característica da
impenhorabilidade de seus bens (CARVALHO, 1982; CIMARDI, 2011), porém Cimardi
(2011) cita ainda outras razões para que seja necessário um regime diferenciado de execução
para as fazendas públicas: a necessidade de prévia inclusão da dívida em lei orçamentária e da
criação de regras que possibilitem o atendimento ao princípio da isonomia, para o pagamento
dos credores.
Na criação do precatório Cid (2015) destaca quatro etapas:

Figura 3: Etapas da criação à realização do precatório
Etapa Processual.
Petição inicial.

Código de processo civil.

Etapa Administrativa.
Resoluções e Manuais do CNJ, Regimentos Internos
Sentença Judicial Transitada em Julgado.
e Manuais de Procedimentos dos Tribiuanis.

Etapa Orçamentária.
Comunicação do Judiciário ao Executivo.

CF, LRF, LDO.

Etapa Financeira.
Empenho, Liquidação e Pagamento.
Fonte: CID (2015)

Lei n 4.320, de 1964, LOA
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O precatório surge apenas na fase de execução judicial do processo, mais
especificamente com a remessa do Ofício Requisitório, pelo juízo de origem ao Tribunal que
detém a competência para gerir este precatório.
O ritual pelo qual o precatório ocorre está representado na Figura abaixo:
Figura 4: Fluxo do precatório no Tribunal

Fonte: Adaptado CNJ (201-)

Além do fluxo demonstrado na Figura 4 é necessário no momento da autuação realizar
a classificação da obrigação, que poderá se configurar como Precatório ou Requisição de
Pequeno Valor (RPV).
O precatório tem o prazo de pagamento determinado no art. 100, § 5º, onde se
estabelece que precatórios apresentados até 1º de julho devem ser incluídos no próximo
orçamento e, consequentemente, quitados até o fim deste exercício financeiro. Assim, o
precatório apresentado em, por exemplo, 30 de junho do ano de 2000, deve ser quitado até 31
de dezembro de 2001, enquanto o apresentado em 30 de julho deve ser pago até 31 de
dezembro de 2002.
Já a espécie da RPV é conceituada como uma requisição que se diferencia do regime
geral de precatórios por duas características, o prazo reduzido para o depósito da dívida, e o
valor limite do crédito.
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No que se refere ao prazo para o depósito, este deve ser realizado em até 60 dias,
contados a partir do recebimento da RPV pelo ente devedor, sob pena do devedor entrar em
mora. (CFJ, RESOLUÇÃO Nº 405, de 9 de junho 2016).
Quanto ao limite de crédito:
Considera-se Requisição de Pequeno Valor - RPV aquela relativa a crédito cujo
valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a:
I - sessenta salários mínimos, se a devedora for a Fazenda Federal (art. 17, § 1º, da
Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001);
II - quarenta salários mínimos ou o valor estipulado pela legislação local, se a
devedora for a Fazenda estadual ou a Fazenda distrital, não podendo a lei fixar valor
inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência social;
II - trinta salários mínimos ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora
for a Fazenda municipal, não podendo a lei fixar valor inferior ao do maior benefício
do regime geral de previdência social. (CFJ, RESOLUÇÃO N° 405, DE 9 DE
JUNHO 2016).

Os créditos relativos à RPV’s possuem uma ordem cronológica própria, separada dos
créditos de precatórios do regime geral.
Deve-se salientar que quando não enquadrado como Requisição de Pequeno Valor, o
crédito poderá ainda adquirir a qualidade de preferência, caso possua natureza alimentícia e
seu titular tenha 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou,
seja portador de doença grave, definidos na forma da lei (CF, 88). Esses créditos serão pagos
com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado
como limite da Requisição de Pequeno Valor para o respectivo ente devedor.
Assim, existem três classes de requisições de precatórios: os precatórios em regime
geral, os precatórios preferenciais e as requisições de pequeno valor, como pode ser
observado na figura abaixo:
Figura 5 : Classes de requisições de pagamento

Fonte: Elaboração própria
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Observando as características de cada classe de requisição de pagamento esperasse
maior celeridade no pagamento dos RPVs em relação aos Precatórios e mais celeridade no
pagamento dos precatórios em regime preferencial quando comparado aos precatórios em
regime geral.
A literatura da gestão pública assume que a ineficiência é característica típica do setor
público (REZENDE, 2008; MOTTA, 2013). O judiciário não é uma exceção a essa regra, não
conseguindo suprir sua demanda de serviços (CNJ, 2016). De forma mais específica esta
pesquisa acrescenta mais um instituto a essa análise, os precatórios, recorrentemente alvo de
fraudes e desvios. Assume-se então (também pela limitada literatura) suficiente ao alcance
dos objetivos propostos, as variáveis obtidas no referencial acerca do desempenho no
judiciário e outras decorrentes de características inerentes a esse tipo especial de dívida
pública.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
De acordo com seu delineamento esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois
busca identificar variáveis que se relacionem a um determinado fenômeno.
Referente aos objetivos o trabalho consiste em uma pesquisa exploratória, a qual busca
trilhar uma ordem lógica a convergir nas hipóteses, a fim de que o pesquisador adquira uma
visão mais aprofundada do ambiente ou fenômeno. Desta forma se pavimenta uma possível
continuidade em pesquisas futuras.
A abordagem escolhida foi a de estudo de caso, sendo seu objeto de estudo a Divisão
de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, onde o pesquisador atuou por
aproximadamente um ano, como uma forma de orientar a interpretação dos achados da
pesquisa, caracterizando-a também como uma pesquisa-ação.
Por fim, por conter características típicas de pesquisas qualitativas e quantitativas este
trabalho tem natureza quali-quantitativa.

3.1 CASO ANALISADO

A pesquisa foi realizada na Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, que é um dos 27 Tribunais Estaduais de primeiro grau. Os dados analisados
correspondem ao período compreendido entre 2012 a 2016, por não existirem informações
disponíveis referentes a outros períodos.
A opção pela Divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
ocorreu em função de dois fatores centrais: pela reforma gerencial ocorrida após a fraude em
pagamentos em 2012; e pelo acesso facilitado a informações internas possibilitada pelo
projeto de pesquisa o qual o pesquisador participou à época da pesquisa.
Na sequência, a Divisão tornou-se conhecida nacionalmente com a repercussão da
denominada “Operação Judas”, a qual atuou em um dos maiores e mais recentes crimes
envolvendo o instituto do precatório. A partir deste fato a Divisão passou por uma profunda
reestruturação, buscando melhores formas de atender a sua demanda, acolhendo
determinações do CNJ e criando formas de aumentar sua transparência ante o público em
geral (RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2015 – TJRN).
Apesar da facilitação de acesso às informações do estudo, a opção pela respectiva
divisão gerou limitações aos achados da pesquisa: a limitação temporal, que restringiu o
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número de observações, reduzindo a capacidade preditora dos resultados estatísticos; e a
limitação gerada pela caracterização da pesquisa como estudo de caso, que não permite que se
proponham generalizações aos achados da mesma.

3.2 VARIÁVEIS ANALISADAS

Buscando determinar quais variáveis podem caracterizar e influenciar a gestão de
precatórios foi realizado o levantamento na literatura, consolidando-se nos fundamentos
teóricos apresentados. Assim, com base nos trabalhos elencados no item 2.1.1 desta pesquisa
foram isoladas 17 variáveis, das quais 5 descritas como variáveis dependentes ou outputs dos
modelos empíricos (Casos julgados, Casos pendentes a menos de 90 dias, Prazos médios,
Custas e Taxa de reforma - proporção de decisões recorridas na primeira instância e
reformadas na segunda instância), e 12 como variáveis independentes ou inputs (Carga de
trabalho, Número de servidores, Número de dias trabalhados, % de casos menores, Tamanho
da população branca, Número de juízes, Orçamento executado, Metragem quadrada ocupada,
Investimento em TI, Despesa total por habitante, Experiência/Formação do magistrado e o
PIB estadual).
Para a elaboração do modelo utilizado nesta pesquisa, a variável dependente utilizada
é o ‘Número de pagamentos’ como equivalente a variável ‘Casos julgados’, representando a
conclusão da prestação do serviço fornecido pela divisão. As demais variáveis apresentadas
na literatura não se aplicavam ao caso aqui estudado, as variáveis ‘Casos pendentes a menos
de 90 dias’ e ‘Prazos médios’ só teriam sentido caso fossem comparados diferentes Tribunais,
a variável ‘Taxa de reforma’ não se aplica a precatórios, já que não deva existir reforma de
valores pagos, e os que acontecem não recebem o devido controle, no que tange a registro
histórico.
Já entre as variáveis independentes, foram desconsideradas neste estudo: o ‘Número
de dias trabalhados’, por ser uma variável que fora utilizado apenas na pesquisa de Lewin,
Morey e Cook de 1982, e que hoje não possui grande sentido lógico, já que a jornada de
trabalho é preestabelecida, não devendo registrar grandes variações ao longo dos meses; ‘%
de casos menores’, esta variável foi incluída nos testes inicialmente, como a proporção de
requisições de pequeno valor, e mostrou-se significante no modelo, entretanto gerou
problemas a adequação do modelo; ‘Tamanho da população branca’, por ser uma variável que
fora utilizado apenas na pesquisa de Lewin, Morey e Cook de 1982, e que hoje não possui
grande sentido lógico; ‘Número de juízes’, há apenas um magistrado para qualquer período
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observado; ‘Orçamento executado’, a Divisão de precatórios não possui orçamento próprio;
‘Metragem quadrada ocupada’, durante as observações realizadas na Divisão não se
identificou problemas pela falta de espaço, e conseguir tal informação tornasse inviável;
‘Despesa total por habitante’ e o ‘PIB estadual’ não fazem sentido a não ser que se compare
Tribunais de Estados diferentes.
Assim, como variáveis dependentes restaram: carga de trabalho, número de servidores,
investimento em TI, e formação do magistrado. Além dessas outras três variáveis foram
incluídas na análise: transparência, por ser uma variável descrita na literatura sobre gestão
pública (MATIAS-PEREIRA, 2002; BEUREN et al., 2013; MATOS et al., 2015); Atuação de
projeto de pesquisa, pelo fato de representar uma ferramenta utilizada na busca da melhora no
desempenho da Divisão; e o período (mês) observado, dado que Cid (2015), Bugarin e
Meneguin (2012) e Santanna e Alves (2016), descreveram que o comportamento dos
pagamentos deve se alterar no decorrer do ano.
Tabela 3 – Variáveis analisadas na pesquisa.
VARIÁVEL
MENSURAÇÃO

Qt

FormMag

Quantidade
por período

Quantidade de
pagamentos realizados
por período

Formação do
Magistrado

Especifica do nível de
formação do juiz
responsável para a
gestão (0) se não tiver
pós-graduação ou (1) se
tiver pós-graduação.

QtdServ

Número de
servidores

QtdAutuações

Número de
processos
autuados

Ti

Ferramentas
de TI

Número de servidores
lotados na divisão para
o período n.

Número de entradas de
processos para o
período n.
Especifica o período
anterior (0) e posterior
(1) à implantação da
ferramenta SIGPRE.

FUNDAMENTO
Lewin, Morey e Cook
(1982); Kittelsen e Forsund
(1992); Pedraja e Jimenez
(1996); Kuiaski (2002);
Schwengber (2007);
Fochezatto (2010); Nogueira
et al (2012); Yeung e
Azevedo (2012); Gomes
(2014); e Silva (2015).

Objetivo
Captar o
desempenho, de
assumindo o
pressuposto deque
quanto mais
pagamentos forem
realizados, maior o
desempenho da
divisão.

Silva (2015).

Identificar se a
formação do gestor
é significativa para
o desempenho da
gestão.

Lewin, Morey e Cook
(1982); Kittelsen e Forsund
(1986); Pedraja-Chaparro,
Tulkens (1993); SalinazJiménez (1991); Kuiaski
(2002); Schwengber (2006);
Fochezatto (2010); Gomes
(2014); Silva (2015).
Fochezatto (2010);
Schwengber (2006); Gomes
(2014); Silva (2015).
Fochezatto (2010); Nogueira
et al (2012); Gomes (2014);
Silva (2015).

Como uma forma
de captar o volume
de recursos
disponíveis.

Busca captar o
volume de trabalho
da divisão.
Captar o aumento
da eficiência pela
adesão à
ferramenta.
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Projeto de
Extensão

PExt

Transparência

Mês

Transparência

Mês de
pagamento

Especifica os períodos
em que o Projeto de
Extensão esteve
operante.
Especifica os períodos
onde foram divulgados
relatórios de
desempenho da Divisão
(1), e os períodos que
não ocorreu (0).
Especifica o mês em
que os pagamentos
foram realizados (1, 2,
[...], 12).

Pressuposto assumido na
pesquisa.

Buscar determinar
a ampliação de
mão de obra e, o
desempenho
amplificado.

Pereira (2012); Beuren et. al
(2013), e Matos et. al (2015).

Buscar determinar
se a transparência
influi no
desempenho da
divisão.

Cid (2015), Bugarin e
Meneguin (2012) e Santanna
e Alves (2016)

Captar a influência
da execução
orçamentária no
nível de
pagamento dos
precatórios.

Fonte: Organizada pelo autor

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS
Procurando validar as hipóteses propostas nesta pesquisa, foram realizadas duas
análises estatísticas, a primeira utilizou-se do teste t-Student, para determinar a diferenciação
entre as médias dos prazos de pagamento executados na divisão de precatórios e os prazos
estabelecidos em lei; já para determinar o impacto das variáveis descritas e o desempenho da
divisão o estudo utiliza-se do método de regressão múltipla em corte temporal (CrossSection), utilizando-se das estimativas dos mínimos quadrados ordinários (MQO).
Frise-se que para atestar a adequabilidade dos dados foi realizado o tratamento de
outliers. Dessa forma, para validar os resultados da regressão foram realizados os testes de:
White, o de Shapiro-Wilk, o teste RESET de Ramsey, o teste de Fator de Inflação da
Variância - FIV; e o teste de Durbin-Watson.
Portanto, os dados foram tabulados por meio do Excel®, onde foi realizada a exclusão
dos dados incompatíveis com a pesquisa (registros de retenção de honorários contratuais, pois
se tratam de uma retenção), incompletos ou fora do corte temporal da pesquisa (cinco
pagamentos). Os testes estatísticos foram realizados por meio do software Stata 12.

3.4 MODELO PROPOSTO
O modelo proposto é descrito como na equação abaixo.
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a) Qt: Representa a quantidade de precatórios ou RPV’s pagos pela Divisão, no período
t. O objetivo da variável é mensurar o desempenho da divisão, como uma medida de
eficácia operacional, demonstrando a quantidade de serviços gerados à sociedade
(GESPÚBLICA, 2009), assumindo o pressuposto de que quanto mais eficaz for a
gestão da Divisão, maior será a quantidade de pagamentos realizados por unidade de
tempo.
A utilização da quantidade de pagamentos como proxy para o desempenho da Divisão
vai de encontro as pesquisas realizadas sobre desempenho no judiciário, que em sua
maioria utilizasse da variável quantidade de processos encerrados.

b) FormMag: Formação que o Magistrado possuía (com ou sem pós-graduação) no
período t que foi gestor da Divisão de precatórios. O objetivo da variável é identificar
em que nível a formação do magistrado gestor da Divisão de Precatórios influencia no
desempenho da mesma, dado que uma maior titulação deve demonstrar um maior
preparo acadêmico, tendendo a alçar uma maior qualidade gerencial. Silva (2015)
analisou a formação dos gestores em contraste à eficiência dos Tribunais, constatando
que aquela influi positivamente nesta.

c) QtdServ: Número de Servidores auxiliares da divisão, para o período t. O objetivo da
variável é identificar o volume de recursos disponíveis à divisão, mais especificamente
a mão de obra, que compreende cerca de 89,2% da despesa total do judiciário (CNJ,
2016).A variável já foi analisada anteriormente nas pesquisas de Lewin, Morey e
Cook (1982); Kittelsen e Forsund (1986); Pedraja-Chaparro, Tulkens (1993); SalinazJiménez (1991); Kuiaski (2002); Schwengber (2006); Fochezatto (2010); Gomes
(2014); e Silva (2015), descritas no Capítulo 2.2.

d) QtdAutuações: Número de Processos Autuados, no período t. O objetivo da variável
é mensurar o volume de trabalho da divisão, propondo que a quantidade de trabalho
deve induzir uma maior produtividade (FOCHEZATTO, 2010).A variável já foi
analisada nas pesquisas de Fochezatto (2010); Schwengber (2006); Gomes (2014); e
Silva (2015).
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e) Ti: Uso da Ferramenta de TI, especificada para o período anterior (0) e posterior (1) à
implantação da ferramenta SIGPRE. A proposta da variável é mensurar se o
investimento com a ferramenta de TI se justifica, pelo aumento do desempenho
operacional da Divisão. Fochezatto (2010); Nogueira et al. (2012); Gomes (2014); e
Silva (2015) consideraram o uso de ferramentas de TI como variável que influi no
desempenho do judiciário.
f) PExt: Adesão a um Projeto de Extensão. Especifica os períodos em que um Projeto
de Extensão contribuiu para a atuação da Divisão dos Precatórios. A proposta da
variável é determinar se a atuação de um projeto de pesquisa influenciou o
desempenho da gestão do setor de precatórios. Rocha et al. (2016) capital uma relação
positiva entre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e quantidade de
vendas em firmas do setor privado.

g) Transp: Transparência refere-se aos períodos t, em que foram publicados relatórios
de desempenho da Divisão de Precatórios. Os relatórios disponibilizados
compreendem: o ano de 2013, o primeiro e segundo semestres de 2014 e o primeiro
semestre de 2015.

3.5 HIPÓTESES DA PESQUISA
As hipóteses para o estudo são construídas com fundamento nos pressupostos teóricos
pesquisados, que tratam sobre desempenho no judiciário e em características inerentes a
precatórios.
Em conformidade com o trabalho de Silva (2015), a primeira hipótese procura
identificar de que forma a qualificação acadêmica do gestor impacta o desempenho na gestão
de precatórios. A formulação desta hipótese baseia-se nos achados empíricos da pesquisa de
Silva (2015) que identificou a existência de correlação entre o nível de capacitação do gestor
com a Eficiência apresentada no Poder Judiciário. Assim, a hipótese 1 é identificada da
seguinte maneira:

Hipótese 1: Maior titulação acadêmica do gestor influencia positivamente o
desempenho na gestão de precatórios.
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De acordo com as pesquisas de Lewin, Morey e Cook (1982), Kittelsen e Forsund
(1986), Pedraja-Chaparro e Tulkens (1993), Salinaz-Jiménez (1991), Kuiaski (2002),
Schwengber (2006), Fochezatto (2010), Gomes (2014) e Silva (2015) sobre eficiência no
Poder Judiciário, a quantidade de servidores auxiliares dos magistrados nos tribunais é uma
variável importante para determinar o desempenho no judiciário. Ainda segundo Gomes
(2014), esta variável relaciona-se positivamente o desempenho judicial. Assim, a segunda
hipótese busca determinar se esta relação se verifica no desempenho do setor de precatórios.

Hipótese 2: Maior a quantidade de mão de obra disponível influencia
positivamente o desempenho na gestão de precatórios.

Com base nos estudos de Fochezatto (2010), Schwengber (2006), Gomes (2014) e
Silva (2015), a carga de trabalho a que os tribunais estão submetidos tentem a influenciar o
desempenho desses, ou seja, quando os magistrados e servidores de apoio se sentem
pressionados por um aumento na demanda tendem a aumentar sua produtividade. A
formulação desta hipótese baseia-se, principalmente nos achados empíricos de Gomes (2014)
que identificou uma relação positiva entre a produtividade do judiciário e a quantidade de
processos. Assim, a terceira hipótese é descrita da seguinte forma:

H3. O número de processos autuados influencia positivamente o desempenho na
gestão de precatórios.

As pesquisas de Fochezatto (2010), Nogueira etal. (2012), Gomes (2014), e Silva
(2015) revelam que maiores investimentos em tecnologia de informação devem influenciar,
de forma positiva a produtividade no judiciário para a resolução de processos, de modo que
influenciam positivamente a eficiência do judiciário. Traçando o mesmo raciocínio para a
divisão de precatórios, houve no TJRN, em 2013, a tentativa de implantação de uma
ferramenta de TI denominada SIGPRE, com a intenção de tornar a divisão mais célere.
Assim, a quarta hipótese busca identificar se a implantação do SIGPRE influencia
positivamente o desempenho da Divisão.

H4. O uso da ferramenta de TI influencia positivamente o desempenho na gestão
de precatórios.
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Rocha et al. (2016) identificou uma relação positiva entre os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e quantidade de vendas em firmas do setor privado. Durante os
períodos de abril a outubro de 2014 e maio de 2015 a maio de 2016, a Divisão de Precatórios
do TJRN comportou projetos de pesquisa/extensão em conjunto à Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC),
com o objetivo de auxiliá-la na realização de melhorias operacionais, assim, espera-se que
para os períodos citados tenha havido uma melhora no desempenho. Desse modo, a quinta
hipótese é descrita da seguinte maneira:

H5. Os períodos com a atuação do Projeto de extensão têm um maior
desempenho no pagamento de precatórios.

A transparência é uma maneira de possibilitar a redução da assimetria informacional
entre o gestor público e a sociedade possibilitando que esta realize maiores cobranças por
melhores resultados (PEREIRA, 2002). Em alguns períodos, dentro do horizonte temporal
abrangido por esta pesquisa, houve publicações de relatórios de desempenho pela divisão de
precatórios do TJRN, mais especificamente: o ano de 2013, o primeiro e segundo semestres
de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Partindo da premissa que a transparência melhora o
desempenho público (BEUREN et. al, 2013, e MATOS et. al, 2015), a sexta hipótese dessa
pesquisa busca determinar se nos períodos em que ocorreu a publicação de relatórios a divisão
obteve melhor desempenho.

H6. Com aumento da transparência há um aumento no desempenho nos
pagamentos de precatórios.

Conforme descrito nas pesquisas de Cid (2015), e Bugarin e Meneguin (2012), a
quitação das dívidas judiciais contra a Fazenda Pública podem se restringir pela existência de
demais despesas de caráter obrigatório, (como saúde, e educação) que limitam a
disponibilidade de recursos para seus pagamentos, visto que para o pagamento de precatórios
exista menor interesse em sua realização (SANTANNA e ALVES, 2016). Assim, se espera
que dentro do período financeiro sejam pagos primeiramente despesas como saúde, educação
etc. (de maior interesse social) e com o saldo remanescente se pague as dívidas judiciais, de
modo que nos meses iniciais haja menos pagamentos que nos períodos finais.
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H7. Com o passar dos meses no ano, haja aumento no número de pagamentos de
precatórios.

Com base nas hipóteses construídas e os resultados que se deseja alcançar a Tabela
sintetiza os resultados esperados das variáveis independentes.
Tabela 4 – Síntese dos resultados esperados das variáveis independentes
Hipóteses

Variável

Comportamento esperado
O gestor com maior formação melhora o desempenho da Divisão, aumentando
H1
FormMag
a quantidade de pagamentos.
Com mais mão de obra disponível maior será a quantidade de pagamentos de
H2
QtdServ
precatórios.
Quanto maior o número de processos autuados, maior será a quantidade de
H3
QtdAutua
pagamentos de precatórios.
O uso da ferramenta de TI (SIGPRE) leva a um aumento no desempenho,
H4
Ti
aumentando a quantidade de pagamentos de precatórios.
A atuação do Projeto FUNPEC amplia a mão de obra disponível, maior será a
H5
PExt
quantidade de pagamentos de precatórios.
Com maior transparência deve haver aumento na quantidade de pagamentos de
H6
Transp
precatórios.
Com o decorrer dos meses do ano deve haver aumento na quantidade de
H7
Mês
pagamentos de precatórios.
Fonte: Organizada pelo autor

Sinal
+
+
+
+
+
+
+

3.6 COLETA DE DADOS

Tenha-se em conta que os dados necessários à execução da pesquisa têm como fonte
os relatórios de desempenho publicados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,
além de relatórios internos, utilizados para a prestação de contas à sociedade e para a
elaboração da Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF), disponibilizados pela
Divisão de Precatórios.
Nessa perspectiva, os dados analisados correspondem ao período de 2012 a 2016, por
ser o período posterior à reestruturação da Divisão, e pela inexistência de dados disponíveis
em períodos anteriores, o que constitui uma limitação à pesquisa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a descrição dos procedimentos metodológicos, os dados da pesquisa foram
processados por meio dos procedimentos descritos anteriormente. A primeira análise centra-se
na descrição dos pagamentos, apresentando-os por períodos e entes devedores. A segunda
análise consiste em determinar a dimensão da mora nos pagamentos realizados na divisão
comparando seus valores com os prazos legalmente aceitos. A terceira análise determina
como as variáveis descritas na literatura e propostas no modelo econométrico desta pesquisa
influenciam no desempenho da Divisão.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO

A Divisão de Precatórios analisada nesta pesquisa é organizada gerencialmente em
uma estrutura verticalizada, como descrito na figura abaixo:

Figura 6: Organograma da Divisão de Precatórios

Fonte: Elaboração própria

A coordenação da Divisão é o posto ocupado pelo Juíz Auxiliar da Presidência, este
visto como o gestor da Divisão. A Chefia da Divisão é o posto que se dirige diretamente ao
Juíz Auxiliar da Presidência, na prática opera como um auxiliar deste.
Esclareça-se que a assessoria jurídica é o setor responsável por sanar questões judiciais
envolvendo os precatórios e atestar a adequação dos cálculos de atualização monetária
realizados no setor de cálculos, verificando cada cálculo.
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O setor de autuação é quem recepciona os novos precatórios encaminhados ao
Tribunal de Justiça. Tem a função de verificar se o precatório atende aos requisitos para sua
autuação, recebendo-o ou devolvendo-o para a Vara de origem para que sejam sanadas as
irregularidades identificadas.
A secretaria é o setor responsável por emitir e receber documentos como ofícios e
alvarás, além de realizar o arquivamento dos precatórios encerrados.
Delimite-se, por fim, que o setor de cálculos é o setor responsável pela confecção dos
cálculos de atualização monetária dos precatórios e sua correção quando necessária.
4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Conforme os dados de pagamentos colhidos na Divisão de Precatórios, no período de
2012 a 2016, é possível determinar o comportamento dos pagamentos realizados no decorrer
do tempo. A tabela 5, abaixo, demonstra a quantidade de pagamentos por ano e por tipo.
Tabela 5 – Relação quantidade de pagamentos por ano e tipo
ANO
PRECATÓRIOS
PRIORIDADES
2012
320
101
2013
384
104
2014
662
423
2015
736
323
2016
939
726
Fonte: Dados da Pesquisa

RPV’S
686
1161
3128
1478
14

TOTAL
1107
1649
4213
2537
1679

A tabela acima demonstra que o ano em que mais foram realizados pagamentos foi o
de 2014, entretanto, deve-se observar a redução de pagamentos de Requisições de Pequeno
Valor no biênio 2015/2016, que se deu por força da Resolução TJRN Nº 08/2015, de 23 de
junho de 2015, que por determinação do CNJ estabeleceu a devolução das RPV’s para as
respectivas varas de origem.
Art. 76. As RPVs em trâmite na Divisão de Precatórios serão encaminhadas aos
juízos de execução de origem para que o pagamento das respectivas obrigações se dê
diretamente perante estes, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça
(TJRN, Resolução 08/2015).

No que se refere às Fazendas Públicas devedoras, a que mais quitou suas dívidas
judiciais foi a do Estado do Rio Grande do Norte, com 5.089 requisições pagas, sendo
responsável por mais de 45% do total de pagamentos efetuados pela Divisão. A Tabela 6
demonstra os entes que mais realizaram pagamentos no período analisado.
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Tabela 6 –Total de pagamentos por ente devedor (2012-2016)
Ente devedor

Quantidade de pagamentos

Percentual

Estado

5086

45,5%

Natal

2294

20,5%

IPERN

898

8,0%

IDEMA

269

2,4%

237
2401

2,1%
21,5%

Município de Upanema
Demais entes
Fonte: Dados da Pesquisa

No período a que corresponde a análise é possível observar a preponderância de
pagamentos das maiores Fazendas do Estado, o próprio Governo estadual, como maior
pagador e a capital do Estado em segundo lugar, como é esperado, já que possuem mais
órgãos e servidores a sua disposição.

4.3 ANÁLISEDOS PRAZOS DE PAGAMENTO

Consoante determinação legal as dívidas judiciais contra a fazenda pública (seja
precatório, prioridade ou RPV) devem ser pagas em período determinado, sob pena do ente
devedor, incorrer em juros de mora, levando-o a promover danos contra o erário.
Espera-se ainda que as espécies de dívidas tenham tempos médios de pagamento
distintos entre si, pois, teoricamente, como descrito no tópico 2.2.2, em decorrência de suas
características particulares, espera-se que o tempo de pagamento seja em média menor para
RPV’s, em segundo lugar para prioridades e maior para precatórios do regime geral de
pagamentos.
Assim, analisando o conjunto de observações, a tabela 7 traz um resumo das
informações estatísticas para precatórios, prioridades e RPV’s, para todo o período analisado.
Tabela 7 – Resumo das informações estatísticas

Tipo
Observações
Precatório
3041
Prioridade
1677
RPV
6467
Fonte: Dados da pesquisa

Mínimo
0
0
0

Máximo
16
14
11

Média
7,224926
2,459153
2,218494

Desvio Padrão
3,249097
2,374594
1,083026

De acordo com os dados apresentados na tabela acima o tempo médio de pagamento é
maior para precatórios, 7,2 anos, intermediário para prioridades, 2,4 anos, e inferior para
RPV’s, 2,1 anos.
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Observa-se que o estudo realizou a análise em anos, portanto os valores de mínimos
apresentando valor zero, não indica qualquer erro, tão somente demonstrando que alguns
processos foram pagos no mesmo ano que o requisitório foi autuado pela Divisão de
Precatórios.
A análise de valores médios apesar de ser objetiva não é completa, havendo a
necessidade de recorrer a testes estatísticos para determinar se a diferenciação entre os valores
médios é estatisticamente significante. Para tanto, foi utilizada a análise de teste t, ao nível de
95%, em busca de auferir se o tempo de pagamento médio entre as classes de dívidas públicas
foi estatisticamente diferente para o período analisado, os resultados desta análise estão
apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 – Diferença das médias dos tempos de pagamento

Precatório – Prioridade
Nível de significância
Teste T
0,000
Fonte: Dados da pesquisa
Teste

Precatório – RPV
Nível de significância
0,000

Prioridade – RPV
Nível de significância
0,000

Como é possível observar na Tabela 8 o tempo de pagamento médio é
significantemente diferente entre as classes. Assim, é possível afirmar empiricamente que os
RPV’s são pagos de forma mais rápida, a segunda classe mais rápida são as prioridades e a
classe menos célere de pagamentos é a dos precatórios, o que é esperado, conforme determina
a legislação pertinente.
Entretanto os pagamentos não se comportam como determina a legislação, já que,
RPV’s serem pagos em média em 2,2 anos é algo alarmante, dado que seu prazo de
pagamento inicial é de 60 dias (CFJ, RESOLUÇÃO Nº 405, de 9 de junho 2016).
Buscando atestar se o tempo de quitação das dívidas é em média superior do que
legalmente deveria, foram realizados testes de média comparando o tempo efetivamente gasto
com o que deveria acontecer assumindo como período esperado para precatórios o de 2 anos,
já que este pode dependendo do período da autuação (antecessor ou posterior a 1º de julho)
receber mais um ano de graça (como descrito no tópico 2.2.2 desta pesquisa), o mesmo se
assumiu para prioridades, já que a vantagem temporal que estas dívidas ganham é apenas em
decorrência da sua posição na ordem de pagamento, tendo mesmo prazo para entrar em mora
que os precatórios do regime geral. Para os RPVs foi estabelecido o período de 0,1667
(correspondente a 60 dias, na unidade de medida de anos).
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Tabela 9 – Diferença das médias dos tempos de pagamento em relação aos prazos de pagamento

Teste

Precatório
Nível de significância
Teste T
0,000
Fonte: Dados da pesquisa

Prioridade
Nível de significância
0,000

RPV
Nível de significância
0,000

Os resultados demonstram que os três tipos de pagamentos são estatisticamente, em
média, realizados com prazos superiores ao devido, o que leva os entes devedores a incorrer
em juros moratórios, o que torna a quitação das próximas dívidas a serem condenadas a maior
tempo para serem quitadas, incorrendo em mais juros, visto que os precatórios mais antigos
corroerão uma parcela ainda maior dos valores destinados à Divisão de precatórios,
transformando o problema em um ciclo vicioso.
Deve-se observar, entretanto, o corte temporal utilizado nesta pesquisa, que limita a
interpretação de seus resultados ao período analisado.
Estes resultados são expressivos, pois demonstram a ineficácia jurídica do regime de
pagamentos por precatórios, que acaba se revestindo como um privilégio ao setor público,
levando a problemas de ordem jurídica, econômica e social.

4.4 ANÁLISES DE REGRESSÃO

Buscando determinar que variáveis influenciam o desempenho na divisão de
precatórios do Tribunal de Justiça do RN, buscou-se na literatura, que versa sobre
desempenho no judiciário e sobre precatórios, variáveis capazes de satisfazer essa relação.
Assim, as variáveis descritas foram: quantidade de pagamentos por período, formação
do magistrado gestor, número de servidores, número de processos autuados, utilização de
ferramentas de TI, projeto de extensão, transparência, e mês de pagamento. Uma última
variável escolhida para o modelo foi a proporção de requisições de pequeno valor, que se
mostrou significante no modelo, porém, em testes preliminares gerou problemas de adequação
na regressão; por isso optou-se por sua retirada do modelo estatístico.
Dessa forma, foram coletados dados de pagamentos de relatórios internos utilizados
para prestação de contas à sociedade e para confecção da Declaração de Imposto de Renda
(DIRF) anual, e outros colhidos diretamente na Divisão.
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4.4.1 Adequação do modelo
Em busca de tornar o banco de dados coletado adequado à análise de regressão
realizou-se inicialmente o tratamento de outliers, através da análise de gráficos boxplot (como
é possível observar no Apêndice A). Valores discrepantes ou outliers são observações com
valores extremos e, por isso, capazes de influenciar a média do conjunto de dados e com isso,
influenciar as demais medidas que dela deriva (WOOLDRIDGE, 2013). Após a análise
realizou-se a exclusão dos dados correspondentes aos períodos de dezembro de 2014 e julho
de 2015.
Conforme a metodologia de Regressão Múltipla, através dos Mínimos Quadrados
Ordinários (MQO), se faz necessário que algumas propriedades sejam adequadas para que os
parâmetros obtidos não estejam viesados, assim foram realizados os seguintes testes para
estimar a adequabilidade do modelo: o teste de White (para identificar a presença de
homocedasticidade); o teste de Shapiro-Wilk (para identificar se os resíduos da regressão são
normalmente distribuídos); o teste RESET de Ramsey (que busca identificar a máespecificação do modelo); o teste de Fator de Inflação da Variância - FIV (que busca
identificar a presença de multicolinearidade); e o teste de Durbin-Watson (em busca de
identificar a presença de autocorrelação serial).
O primeiro teste de adequação, para homocedasticidade, o de White, demonstrou a
fortes indícios da presença de heterocedasticidade. Tal problema não gera vieses sobre as
estimativas dos MQO, entretanto pode tornar estas estimativas ineficientes (LATTIN et al.,
2011). Para correção dessa inadequação dos dados é necessário que a regressão seja
processada de maneira robusta.
O teste de Shapiro-Wilk para normalidade dos parâmetros, resultou um valor de
significância de 0,05009; não rejeitando a hipótese nula de normalidade, porém estando o
valor muito próximo à área de rejeição. Entretanto, por possuir mais de 30 observações, podese, utilizar o teorema do limite central, que simplifica e relaxa o pressuposto da normalidade
(WOOLDRIDGE, 2013).
O terceiro teste, o RESET de Ramsey, para identificar a má-especificação do modelo
(WOOLDRIDGE, 2013), resultou em um valor F = 0,3423; de modo a não rejeitar a hipótese
nula, não havendo assim, indícios de má-especificação do modelo.
O teste FIV para identificação de multicolinearidade, não encontrou indícios da
presença de colinearidade entre as variáveis analisadas, sendo o valor < 5 adequado para esta
estatística (GUJARATI e PORTER, 2011). A colinearidade é a presença de forte correlação
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entre as variáveis independentes, o que pode viesar os parâmetros obtidos por meio dos MQO
(LATTIN, CARROL e GREEN, 2011). A tabela abaixo expressa o valor do FIV de cada
variável, todas apresentando um valor menor que cinco.
Tabela 10– Fator de Inflação da Variância (FIV) das variáveis independentes
Quantidade de servidores
3.33
Ferramenta de TI
2.84
Formação do magistrado
2.70
Transparência
1.79
Projeto de extensão
1.58
Quantidade de autuações
1.49
Mês de pagamento
1.18
Fonte: Dados da Pesquisa

O último problema de adequação analisado foi o de autocorrelação, haja vista que a
autocorrelação é um problema que afeta dados de série de tempo, onde existe a possibilidade
do valor observado no período n persistir para o período (ou períodos) seguinte(s). O método
utilizado para identificação deste problema foi o de teste de Durbin-Watson, que resultou no
valor d=2.017997, assumindo a regra de ouro de que se espera um valor aproximado de 2
(LATTIN, CARROL e GREEN, 2011), ou da tabela de Durbin-Watson, para o qual é
necessário (assumindo a quantidade de 8 variáveis e 52 observações) d > 1,930 (GUJARATI
e PORTER, 2011), não há indícios da presença de correlação. A Tabela 11 traz o resumo
estatístico das variáveis que compõe o modelo proposto nesta pesquisa.
Tabela 11– Resumo estatístico das variáveis da regressão
Tipo

Observações

Mínimo

Máximo

Média

Quantidade de Pagamentos

52

13

729

171,50

Desvio
Padrão
136,69

Formação do Magistrado

52

0

1

0,44

0,50

Quantidade de Servidores

52

16

24

18,96

2,73

Quantidade de Autuações

52

1

545

128,38

128,24

Ferramenta de TI

52

0

1

0,65

0,48

Projeto de Extensão

52

0

1

0,37

0,49

Transparência

52

0

1

0,65

0,48

Mês de Pagamento
Fonte: Dados da pesquisa

52

1

12

6,73

3,46

Os dados relativos ao primeiro semestre de 2012 não foram incluídos no modelo, em
razão de não existirem dados consistentes em relação ao período, tão somente pagamentos
incluídos em períodos diferentes no relatório interno de pagamentos.
4.4.2Variáveis determinantes do desempenho na gestão de precatórios
Os resultados da análise de regressão da pesquisa são descritos na tabela abaixo.
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Tabela 12 – Resultados da análise de regressão para o desempenho
Variáveis independentes
Formação do Magistrado

Coeficiente de Inclinação Significância
-113,5312

0,054***

Quantidade de Servidores

-4,6070

0,551

Quantidade de Autuações

-0,0471

0,737

138,1293

0,065***

7,4037

0,877

Ferramenta de TI
Projeto de Extensão
Transparência
Mês de Pagamento

6,6990

0,885

20,5178

0,000*

R²
0.3792
***p<0,10; **p<0,05; *p<0,01
Fonte: Dados da pesquisa.

Como demonstra a Tabela 12, o coeficiente de determinação (R-quadrado), que
mensura o grau de ajustamento da regressão às observações, de modo a determinar em que
nível as variáveis independentes são capazes de estimar o comportamento da variável
dependente, obteve magnitude de 37,92%, que, em se tratando de pesquisa social, pode ser
considerada uma medida razoável, dada a dificuldade de prever o comportamento dos
institutos sociais (WOOLDRIDGE, 2013).
Nesse ínterim, apenas três das variáveis analisadas neste estudo demonstraram
influência significante sobre o desempenho da divisão no período analisado (Formação do
Magistrado, Ferramenta de TI, e Mês de Pagamento), e entre os sinais esperados para os
indicadores, apenas dois (Formação do Magistrado e Quantidade de Servidores) não
condizem com o descrito na literatura, dado que, como exposto no item 3.5 desta pesquisa, era
esperado, conforme pesquisas anteriores demonstraram, que todas as variáveis analisadas se
associassem positivamente ao desempenho, apresentando coeficientes positivos, o que não
ocorreu, como pode ser observado na Tabela 12.
A variável que demonstrou ser mais significativa foi o Mês de pagamento, que
demarca o mês do ano a que se refere cada observação da análise. Por demonstrar estar
correlacionada positivamente ao pagamento se espera que, nos meses iniciais do ano, devam
haver menos pagamentos, do que nos meses sucessores. Esse resultado demonstra que a
quitação de dívidas judiciais está sujeita ao nível de interesse social que o gestor público
atribui a ela, de modo que sua realização orçamentária tende a ser uma preocupação
secundária (SANTANNA e ALVES, 2016).
Em relação ao comportamento do sinal das variáveis três divergiram do descrito na
literatura, Formação do Magistrado (de forma significante), Quantidade de Servidores, e
Quantidade de Autuações; mostrando uma relação negativa com o desempenho, discordando
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dos achados de Silva (2015), por ter identificado evidências de que uma maior qualificação do
gestor tende a melhorar o desempenho no Poder Judiciário; dos trabalhos de Gomes (2014) e
Silva (2015), por identificarem relação positiva entre a quantidade de pessoal de apoio e o
desempenho no Judiciário; e do trabalho Gomes (2014) por ter identificado relação positiva
entre a carga de trabalho (que neste trabalho teve como proxy a quantidade total de autuações)
e o desempenho no Judiciário.
É necessário ponderar que na literatura utilizada para a identificação das variáveis se
buscará analisar o desempenho no setor judiciário de forma ampla, tomando como medida de
desempenho, na maioria dos casos, a conclusão de processos, diferentemente desta pesquisa,
na qual se analisa o setor judiciário por uma ótica totalmente nova, a dos precatórios. Assim, é
possível que haja divergência entre os resultados desta pesquisa e os achados dos trabalhos
que lhe serviram de base.
Logo, a terceira variável que se mostra significante para o desempenho na gestão de
precatórios é a utilização da ferramenta de TI, corroborando ao estudo de Gomes (2014), que
descreve um relacionamento positivo entre o investimento em TI e a quantidade de processos
baixados.
Portanto, deve-se salientar que os achados desta pesquisa são limitados pela amostra
reduzida, o que pode resultar em problemas com as estimativas da regressão, assim, os
resultados desta pesquisa são apenas indícios, necessitando que futuros estudos confirmemnos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta pesquisa teve por objetivo central identificar elementos que determinam o
desempenho da gestão de precatórios e requisições de pequeno valor no âmbito do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte, utilizando-se do arcabouço teórico desenvolvido em
pesquisas sobre o desempenho no judiciário. Além disso, foi realizada a análise dos prazos de
pagamentos dessas dívidas judiciais.
Os resultados da análise dos prazos de pagamentos demonstram que a Divisão não
consegue cumprir com os prazos de pagamentos estabelecidos em lei, levando ao crescimento
dos montantes das dívidas, de modo que, em média, os precatórios do regime geral precisam
de 7,2 anos para serem quitados, e RPV’s de em média 2,2 anos. Esses resultados superam em
muito os prazos legais (aproximadamente 4 vezes maior que o esperado), o que leva essas
dívidas a majorarem pela ocorrência de juros de mora, causando dano ao erário público. Esse
resultado era esperado conforme descrito por Santanna e Alves (2016), o que seria fruto do
desinteresse público da quitação de tais dívidas.
Estes resultados preliminares reforçam a necessidade de que se explorem alternativas
para a redução da dívida com precatórios, dado que o quanto maior a mora em sua quitação,
maior o dano causado ao erário.
Na análise das variáveis que impactam o desempenho foi escolhida como medida do
desempenho a quantidade de pagamentos realizados pela Divisão a cada período (mês). Como
variáveis preditoras desse desempenho foram isoladas: a ‘Formação do magistrado’, a
‘Quantidade de servidores’, a ‘Quantidade de processos autuados por período’, o ‘Uso de
ferramenta de Ti’, a ‘atuação de Projeto de extensão’, a ‘Transparência’, e o ‘Período (mês do
ano)’ que ocorreram os pagamentos.
Desse modo, era esperado, conforme a literatura, que todas as variáveis analisadas se
mostrassem positivamente associadas ao desempenho da divisão, entretanto esse
comportamento não ocorreu em relação as seguintes variáveis: a variável formação do
magistrado, quantidade de servidores e quantidade de autuações (proxy para carga de
trabalho) diferentemente do que prevê a literatura, demonstraram associar-se negativamente
com o desempenho na Divisão, porém, apenas a ‘formação do magistrado’ com significância
estatística, este resultado pode ter sido influenciado pelo curto espaço de tempo da análise, e
no caso da formação do magistrado pela pequena rotação de juízes no período observado.
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Apenas as variáveis ‘Formação do magistrado’, ‘Ferramenta de TI’ e ‘Mês de
pagamento’ demonstraram significância estatística, 0,054; 0,065, e 0,000, respectivamente,
demonstrando a importância dessas para o modelo apresentado.
Ressalta-se a exclusão da variável “% de Requisições de Pequeno Valor”, que
demonstrou ser muito relevante para o modelo, porém causou problemas de adequação
estatística, devendo ser considerada em pesquisas futuras.
A variável ‘mês de pagamento’, a mais significativa para o modelo proposto, sugere
que a quitação de dívidas judiciais está sujeita ao nível de interesse social que o gestor público
atribui a ela, de modo que sua realização orçamentária tende a ser uma preocupação
secundária. Tal problema deveria ser corrigido pela possibilidade de sequestro de verbas,
postulada na carta magna, dos entes devedores. Tal procedimento é descrito na Resolução
08/2015 do TJRN, que dispõe sobre a gestão de precatórios no respectivo Tribunal, como
competência de seu Presidente, podendo ser realizado sob três hipóteses:
Obviamente, o sequestro pode ser realizado caso o ente devedor decida simplesmente
não quitar sua dívida.
É de se considerar como um importante resultado os indícios de que a variação da
execução orçamentária como forma de “discriminação” da quitação da dívida pública seja tão
influente no modelo, o que indica que propostas como a de vinculação de percentual mínimo
da receita corrente líquida (proposta pela Emenda Constitucional nº 62) devem ser debatidas e
estudadas, para que exista a padronização dos pagamentos desse tipo de dívida, em busca de
garantir o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.
Assim, pode-se concluir, com base no referencial teórico, que as variáveis que
caracterizam o desempenho na gestão de precatórios e requisições de pequeno valor no
âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte são: a Formação do Magistrado, a
Quantidade de Servidores, a Quantidade de Autuações, a utilização de Ferramenta de TI, a
implantação de Projeto de Extensão, a Transparência e o Mês de Pagamento. Entre essas as
que exercem maior influência são: o período de pagamento, a formação do magistrado e a
utilização de ferramenta de TI.
Os resultados desta pesquisa são relevantes por indicarem que o fator político,
determinante na gestão pública (RODRIGUES, 2015; MOTTA, 2013), também exerce
influência sobre a prestação jurisdicional, sendo capaz de afastar um direito líquido e certo de
seu possuidor, sobrepondo a vontade política ao direito, criando um paradoxo que contraria o
próprio conceito de Estado de Direito (FLORENZANO, 2005).
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Por ser um campo de estudos pouco explorado e pelas limitações já elencadas é
necessário que mais pesquisas sejam realizadas sobre a temática, buscando auxiliar na
resolução dos problemas com precatórios: o aumento das dívidas, a ocorrência de fraudes e a
mora no pagamento.
Portanto, recomenda-se para pesquisas futuras a ampliação do número de Tribunais
pesquisados, e que novas análises sejam realizadas como, por exemplo, analisar o tempo que
os valores depositados pelos entes devedores passam represados nos Tribunais até seu efetivo
pagamento (que seria uma proxy mais próxima da realidade para o desempenho), e que não
pôde ser analisada nesta pesquisa pela indisponibilidade de informações.
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APÊNDICE A – Boxplot quantidade de pagamentos por período (análise de outlier)

Figura 7: Tratamento de outliers, através da análise de gráficos boxplot

Fonte: Dados da pesquisa
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APÊNDICE B – Operação Judas sítio do MPRN
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Fonte: Portal MPRN

