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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar o impacto do aumento das 

principais despesas de investimentos e de custeio na produtividade dos Magistrados 

de 1º Grau do Poder Judiciário Estadual Cearense, analisando a evolução na 

efetividade jurisdicional no período de 2007 a 2013. Foi realizada uma análise 

econométrica sobre o impacto do aumento de despesas na atuação jurisdicional, 

sendo que foram consideradas as produtividades dos magistrados cearenses de 1º, 

e a execução orçamentária das principais despesas de custeio, de pessoal e de 

investimento. Com a finalidade de verificar se existe uma relação entre a melhoria de 

efetividade de autuação dos magistrados e o aumento de despesas realizadas. A 

análise foi conduzida com base nos dados estatísticos obtidos por meio do portal do 

CNJ, nos links Justiça em Números e Justiça Aberta, do portal do Tribunal de 

Justiça, nos links Transparência TJCE e Meta 7 – Produtividade dos Magistrados, e 

pelo portal da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, no link de 

execução orçamentária. Esse estudo se propôs a contribuir na proposição de 

melhorias institucionais demonstrando o impacto na efetividade do Poder Judiciário 

Cearense, levando-se em conta a execução das principais despesas com custeio e 

com investimentos. Com a utilização do modelo econométrico verificou-se que 

embora a taxa de produtividade dos magistrados ser pequena ela vem aumentando 

ao longo do período analisado. Das rubricas estudadas, a única que se mostrou 

estatisticamente significante a 5% foi a despesas com pessoal. E que quanto mais 

se gasta com pessoal menor é a produtividade, e que com os gastos com tecnologia, 

treinamentos e soluções tecnológicas as variáveis não se mostraram 

estatisticamente significantes. 

 

Palavras-chaves: Efetividade. Produtividade. Magistrados. Execução de despesas.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to demonstrate the impact of the increase from 

the main investments outflow and spending of the 1st instance of the State judiciary 

magistrate’s productivity, analyzing the evolution and effectiveness of the judiciary 

between 2007 and 2013. It was realize an econometric analyses about the increase 

impact of the outflow in the jurisdictional effectiveness, been analyze the Ceará´s 

State judiciary productivity and the budget of the main spending of people and in-

vestments. With the purpose of verifying if there is any link between the effectiveness 

of the judiciary’s work and the increase in their spending. The analyze was conducted 

with a base in the statistics from the CNJ (Conselho Nacional de Justiça – National 

Cônsul of Justice), more specificin the link “Justiça em Números e Justiça Aberta” of 

the Tribunal de Justiça´s internet page, at the links “Transparência TJCE e Meta 7 – 

Produtividade dos Magistrados”, and in the page “Secretaria do Planejamento e Ges-

tão do Estado do Ceará” at the link “execução orçamentária”.  This study has the 

purpose to contribute to an improvement of the institutional that is the judiciary, 

demonstrating the impact of the Ceará´s judiciary’s Power, taking in consideration 

the execution of the main investments outflow and spending. The practice of using 

econometric models allow us to verify, in spite of the small value of the judiciary 

productivity rate, it was increasing during the time analyzed. Based on the studied 

items, human capital was the only item that reach a significant statistical value, with a 

5% percentage. The more you spend in human capital the result is a lower produc-

tivity and the investments applied in areas such as technology and  training does not 

create relevant statistical variables. 

 

Keywords: Effectiveness. Productivity. Judiciary. Spending execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário Cearense, conforme a Lei Nº 12.342, de 28 de julho de 

1995, que dispõe sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do Ceará, 

possui como órgãos da justiça estadual: o Tribunal de Justiça, as Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os Tribunais do Júri, os Juízes de Direito, 

os Juízes de Direito Auxiliares, os Juízes Substitutos, o Juízo Militar, os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher,  a Justiça de Paz, e  outros órgãos criados por lei. 

Dessa forma, o Poder Judiciário Cearense, buscando cumprir sua missão 

institucional de “Prover Justiça em busca da harmonia social”, por meio do 

julgamento de litígios, precisa realizar despesas, tanto para a manutenção da sua 

atividade fim diária, como para a realização de investimentos, acompanhando o 

progresso humano e tecnológico, se utilizando de recursos orçamentários 

autorizados em lei. 

Nestes termos, o principal objetivo desse trabalho é realizar uma análise 

econométrica sobre a produtividade da atuação dos magistrados de 1º grau do 

Judiciário Cearense, considerando as suas produtividades em função da execução 

orçamentária tais como as principais despesas de custeio, de pessoal e de 

investimento. Adicionalmente, pretende-se investigar se a implementação da 

mudança de regime de trabalho de 6 horas para 7 horas, ocorrida em 01 de julho de 

2012, e a implantação do plano de cargos e salários em 01 de novembro de 2010 

contribuíram para uma melhor performance dos magistrados em relação à agilidade 

de julgamentos dos processos de 1º grau.    

Além desse objetivo principal, pretende-se ainda analisar os recursos 

orçamentários anuais executados com despesas de pessoal, de custeio com 

soluções tecnológicas, terceirização de mão de obra e de treinamentos no período 

estudado. 

A análise foi conduzida utilizando dados da base de dados estatísticos 

obtidos por meio do portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), dos links Justiça 

em Números e Justiça Aberta, do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

dos links Transparência TJCE e Meta 7 – Produtividade dos Magistrados, e do portal 

da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, no link de execução 

orçamentária, bem como por meio de dados fornecidos pela Secretaria de Finanças 
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do Tribunal de Justiça do Ceará. 

Para a realização da pesquisa foram coletados dados mensais entre 

janeiro de 2007 a dezembro de 2013, em uma abordagem de série temporal. Para 

alcançar os objetivos propostos construiu-se um modelo econométrico de regressão 

linear múltipla estimado pelo Método de Mínimos Quadrados Ordinários em que a 

variável dependente é a produtividade dos juízes no julgamento de processos. As 

variáveis explicativas (independentes) do modelo foram os gastos com pessoal, os 

gastos com terceirização, as despesas com tecnologia e as despesas com 

treinamento de pessoal.  

Na especificação do modelo, foram ainda introduzidas duas variáveis 

dummies. A primeira com objetivo de captar os efeitos da implementação do Plano 

de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário Cearense sobre a 

produtividade dos magistrados. A segunda dummy tenta mensurar o impacto sobre a 

produtividade dos magistrados após a mudança do regime de horário de trabalho 

que passou das 6 horas corridas para 7 horas. Essa mudança de horário teve um 

impacto de 16,66% na folha salarial do Poder Judiciário Cearense.  

Além desta introdução, esta Dissertação está organizada como segue: no 

Capítulo 2 faz-se uma análise descritiva temporal das variáveis despesas com 

pessoal, despesas com terceirização, despesas com tecnologia e despesas com 

treinamento de pessoal. O Capítulo 3 aborda a estrutura institucional Poder 

Judiciário Cearense. O Capítulo 4 apresenta a base de dados e explica como eles 

foram construídos. O capítulo 5 apresenta o modelo econométrico utilizado e analisa 

seus resultados estimados. No capítulo 6 fazem-se as considerações finais.   
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2 PODER JUDICIÁRIO CEARENSE 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu normas gerais quanto à es-

trutura e organização do Poder Judiciário, Medina (2004, p. 211), explica que o Po-

der Judiciário Brasileiro acha-se estruturado nos moldes do sistema dualista; os ór-

gãos se distribuem em duas esferas distintas, a que correspondem, respectivamen-

te, a Justiça Federal, organizada e mantida pela União, e as Justiças Estaduais, or-

ganizadas e mantidas pelos Estados-membros, cumprindo acrescentar que da 

mesma natureza dessas últimas é a Justiça do Distrito Federal, cuja organização e 

manutenção, no entanto, compete à própria União. 

Dessa forma a Carta Magna vigente estruturou o Poder do Judiciário no 

título da “Organização dos Poderes” (Título IV) e dentro da perspectiva da dualidade 

de jurisdições – federal e estadual. Considerou como órgãos dele integrantes: I – o 

Supremo Tribunal Federal; II – o Superior Tribunal de Justiça; III – os Tribunais Re-

gionais Federais e Juízes Federais; IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho; V – os 

Tribunais e Juízes Eleitorais; VI – os Tribunais e Juízes Militares; VII – os Tribunais e 

Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Sobre o Poder Judiciário Cearense a Lei 12.342, de 28 de julho de 1994, 

instituiu o Código de Divisão e de Organização Judiciária do Estado do Ceará, e es-

tabeleceu que a administração da Justiça compete ao Poder Judiciário, por meio de 

seus órgãos, que são: 

I. Tribunal de Justiça; 

II. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

III. Os Tribunais do Júri; 

IV. Juízes de Direito; 

V. Juízes de Direito Auxiliares; 

VI. Juízes Substitutos; 

VII. Juízo Militar; 

VIII. Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

IX. Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;  

X. A Justiça de Paz; 

XI. Outros órgãos criados por lei. 

A missão do PJCE é prover justiça em busca da harmonia social e sua 

visão de futuro é ser reconhecido pela sociedade como modelo de instituição 
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moderna, ética e que assegure o direito e a cidadania. Sendo sua atuação pautada 

pelos valores: celeridade, efetividade, acessibilidade, transparência, 

responsabilidade social e ambiental, imparcialidade e coerência. 

Para tanto, a gestão administrativa do Poder Judiciário é organizada por 

meio da Lei nº 12.483, de 03 de agosto de 1995, instituída para dispor sobre a orga-

nização administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará, definir diretrizes ge-

rais para sua reforma e modernização administrativa, além de outras providências 

necessárias. Abrangendo de forma detalhada a estrutura de cada órgão do Poder 

Judiciário, delimitando suas funções e competências. 

Com a necessidade de se conferir maior continuidade administrativa aos 

tribunais, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ estabeleceu por meio da Resolução 

nº. 70, de 18 de março de 2009, que os tribunais devem desenvolver e/ou alinhar o 

planejamento estratégico plurianual aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 

com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial. 

Seguindo a metodologia Balanced Scorecard, o Plano Estratégico é 

representado por meio do Mapa Estratégico do Poder Judiciário Cearense, o qual 

representa catorze objetivos. 

 Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 Exercer responsabilidade socioambiental 

 Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça 

 Informar para conscientizar. 

 Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

 Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e 

instituições. 

 Melhorar a produtividade. 

 Buscar a modernização contínua. 

 Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário. 

 Garantir a valorização dos magistrados e servidores. 

 Alinhar as pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 Assegurar recursos para a execução da estratégia. 

 Garantir infraestrutura adequada. 
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O Balanced Scorecard reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo 
prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de 
tendências e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa 
de desempenho. Este conjunto abrangente de medidas serve de base para 
o sistema de medição e gestão estratégica por meio do qual o desempenho 
organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob as quatro 
perspectivas. Dessa forma contribui para que as empresas acompanhem o 
desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na 
construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis 
necessários para o crescimento futuro (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 25). 

 

2.1 Orçamento público  

 

A Constituição Federal, no art. 165, prevê que o Poder Executivo 

estabelecerá: o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos 

Anuais, e o Poder Judiciário Estadual Cearense, como parte da Administração 

Pública Direta, deve seguir as diretrizes estabelecidas em Lei sobre a execução 

orçamentária. 

Para a execução da despesa, tanto de Custeio, que são as dotações para 

despesas com pessoal e para a manutenção de serviços previamente contratados, 

como de Investimento, que são as dotações para o planejamento e a execução de 

obras, bem como para aquisição de equipamentos e material permanente, o PJCE 

precisa atender a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais 

de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

A Lei nº 4.320/64, em seu art. 2º, estabelece que  a Lei de Orçamento 

conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo. 

O Poder Judiciário Cearense possui como fontes orçamentárias: 

 Fonte 00 – Recursos Ordinários; 

 Fonte 01 – Cota Parte do FPE – Fundo de Participação dos Estados; 

 Fonte 70 – Arrecadação Direta; 

 Fonte 15 – Recursos oriundos de Depósitos Judiciais. 

A despesa segunda as normas de contabilidade pública será classificada 

nas seguintes categorias econômicas: Despesas Correntes, compreendendo as 

despesas de custeio e transferências correntes, e Despesas de Capital, 

compreendendo os investimentos, as inversões financeiras e as transferências de 

capital. 
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As despesas correntes relacionam-se fundamentalmente à remuneração 

de serviços. São consideradas despesas meramente “produtivas” por se referirem à 

manutenção de utilidades públicas promovidas pelo Estado. As despesas de capital, 

por sua vez, vinculam-se à aquisição ou produção de bens. Seriam “reprodutivas” 

porque, além de criarem utilidades, aumentam a capacidade de produção do país. 

(CONTI, 2010, p. 72 apud RIBEIRO, 1997, p. 142). 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável por normatizar 

os aspectos contábeis e patrimoniais do Governo Federal com vistas à consolidação 

das contas públicas, além de classificar a despesa por categoria econômica, 

estabelece o elemento da despesa, que tem por finalidade identificar os objetos de 

gasto, tais como: vencimentos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, 

obras e instalações, equipamentos e material permanente e outros, conforme 

códigos definidos no Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008). 

A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, que tratou da 

reforma do Judiciário, alterando assim a Constituição Federal, prevê em seu art. 99 

que: 

 

Art. 99 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 
financeira. 
§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos 
limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais 
interessados, compete: 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 
II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos 
tribunais. 
§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas 
propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes 
orçamentárias7, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 
vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º 
deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem 
encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o 
Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de 
consolidação da proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 
§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 
realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
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O Poder Executivo Estadual (Fonte: Tesouro) tem assegurado recursos 

apenas para o pagamento da folha de pessoal e parte das despesas com o custeio 

do Poder Judiciário. Para assegurar os recursos restantes para financiar as 

despesas do custeio e para os investimentos realizados por esse Poder, foi criado o 

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), por 

meio da Lei Estadual nº 11.891, de 20 de dezembro de 1991, no entanto, de acordo 

com o parágrafo único do artigo 2º da citada Lei, não serão admitidas, por conta do 

FERMOJU, o pagamento de despesas de custeio previstas na folha normal de 

pessoal. 

No Estado do Ceará os limites do orçamento do Poder Judiciário para o 

exercício seguinte, são definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

elaborada ainda antes de terminar do exercício. Como exemplo, a Lei nº 15.406, de 

25 de julho de 2013, que dispôs sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 

lei orçamentária para o exercício de 2014.  

Como forma de demostrar o orçamento do Poder Judiciário Cearense no 

período de 2007 a 2013, segue a tabela 1, que apresentar a valores autorizados por 

meio das Leis Orçamentárias Anuais, para gastos com Custeio e Investimento, e a 

tabela 2, apresenta os gatos realizados, destacando também a despesa com 

pessoal, após as autorizações orçamentárias anuais.  
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Tabela 1 – Orçamentos Anuais (custeio e investimento) do Poder Judiciário do Ceará – 2007 a 2013 
Unidade 

Orçamentária
Grupo de 
Despesa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TJ Custeio 18.277.900,00 22.460.000,00 23.592.500,00 24.851.100,00 31.475.576,00 33.661.709,00 35.046.329,00 
Investimento 5.000,00 40.000,00 41.000,00 0,00 296.079,00 296.079,00 68.751,00 

FERMOJU Custeio 17.643.850,00 18.702.850,00 18.632.296,00 83.245.000,00  114.819.516,00 122.090.967,00 
Investimento 6.248.150,00 6.286.100,00 11.469.327,00 69.676.000,00 106.061.492,00 80.769.594,00 78.376.550,00 

TOTAL 42.174.900,00 47.488.950,00 53.735.123,00 177.772.100,00 137.833.147,00 229.546.898,00 235.582.597,00 
Fonte: Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

 

Tabela 2 – Gastos Realizados com pessoal, custeio e investimento do Poder Judiciário do Ceará no período de 2007 a 2013 
Grupo de 
Despesa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pessoal 252.265.723,48 275.085.887,73 308.068.246,85 372.326.558,42 441.662.993,63 546.426.097,36 702.010.367,49 
Custeio 37.663.107,96 42.977.377,60 74.674.526,60 129.072.793,83 106.461.603,03 126.517.017,88 144.803.455,79 
Investimento 2.671.309,14 25.482.342,66 9.731.263,01 4.053.515,80 26.010.620,96 12.685.745,14 12.291.144,93 
Total 292.600.140,58 343.545.607,99 392.474.036,46 505.452.868,05 574.135.217,62 685.628.860,38 859.104.968,21 

Fonte: Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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3 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

O presente estudo se utilizou de dados mensais entre janeiro de 2007 a 

dezembro de 2013. Para uma melhor compreensão dos dados, foram criados 

gráficos que representam a evolução dos dados no período estudado. 

Importante, salientar que os dados estão atualizados mensalmente pelo 

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo, fornecido pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Gráfico 1 – Evolução das Despesas no período de janeiro de 2007 a dezembro de 
2013 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Das despesas com tecnologia, pessoal e terceirização, verifica-se um 

crescimento ao longo do período. Não sendo possível fazer tal inferência sobre as 

dados com treinamento, tendo em vista os valores investidos com tal despesa serem 

desproporcionais aos montantes investidos com as outras despesas, por exemplo: a 

menor despesa com pessoal no período foi de R$ 25.285.185,84, enquanto que a 

maior despesa com treinamento no período estudo foi de apenas R$ 158.717,60. 

Acerca da despesa com pessoal, verificam-se picos de aumento nos 

meses de junho/julho e dezembro, tal evento decorre do pagamento da 1ª e 2ª 

parcela de Gratificação Natalina ou décimo terceiro salário.  
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Sobre a despesa com tecnologia, ressalte-se que esta passou de um total 

de R$ 2.491.263,95 em 2007 para um total de R$. 25.404.489,43 em 2013, o que 

representa um aumento de 919,74% em apenas 06 anos.   

No intuito de analisar as variáveis estudadas, de se correlacionar os 

dados da produtividade dos magistrados com cada despesa isoladamente, e 

verificar se uma variável tem o seu valor diminuído com o aumento da outra, o que 

indicam que estão negativamente correlacionadas, ou o inverso, indicando que 

estão positivamente correlacionadas, foram construídos abaixo Gráficos de 

Dispersão.  

O gráfico de dispersão permite também analisar o comportamento da 

relação entre as duas variáveis, possibilitando inferir uma relação causal entre as 

variáveis.  

 

Gráfico 2 – Produtividade dos Magistrados X Despesa com Tecnologia  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Da análise do gráfico verifica-se que não existe uma relação linear entre 

as variáveis, ou seja, que o aumento da produtividade dos magistrados independe 

do aumento de gastos com soluções tecnológicas pelo Poder Judiciário Cearense. O 

aumento da despesa com tecnologia apenas mantém a produtividade dos 

magistrados em valores positivos, não contribuindo para uma possível queda.  

Dessa forma, por meio desse estudo não é possível indicar aumento nos 
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gastos com tecnologia como meio para aumentar aa produtividade dos Magistrados 

Cearenses de 1º Grau.  

 

Gráfico 3 – Produtividade dos Magistrados X Despesa com Pessoal 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Da análise do gráfico verifica-se que não existe nenhuma correlação entre 

as variáveis, ou seja, que o aumento dos gastos com pessoal não contribui para um 

aumento ou diminuição da produtividade dos magistrados cearenses.  

Dessa forma, também não é possível inferir que investimentos na área de 

pessoal irão contribuir para acréscimos na prestação jurisdicional do Poder Judiciário 

Cearense.  
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Gráfico 4 – Produtividade dos Magistrados X Despesa com Treinamento 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Da análise do gráfico verifica-se que a variável despesa com treinamento 

não está correlacionada com a variável produtividade dos magistrados. Por meio do 

gráfico é possível aferir que o Poder Judiciário Cearense pouco investe com 

treinamento de pessoal, tendo em vista que a grande concentração de gastos está 

abaixo de R$ 50.000,00, o que é pouco quando comparado com o montante gasto 

com despesa de pessoal.  

Destarte, o pouco investimento com treinamento pode indicar o motivo 

pela não correlação com a produtividade dos magistrados cearenses.  
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Gráfico 5 – Produtividade dos Magistrados X Despesa com Terceirização 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Verifica-se por meio do gráfico que não existe uma relação linear entre as 

variáveis, ou seja, que o aumento da produtividade dos magistrados independe do 

aumento de gastos com contrações de mão de obra terceirizada. O aumento da 

despesa com terceirização apenas contribui para que a produtividade dos 

magistrados não sofra queda. 

Tal comportamento da variável pode estar associado ao fato que a mão 

de obra terceirizada se concentrar em áreas administrativas do Poder Judiciário, 

restando poucos funcionários contratados para o auxílio dos Magistrados Cearenses 

de 1º Grau.  
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Gráfico 6 – Evolução da Taxa de Produtividade dos Magistrados de 1º Grau no 
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração da autora 

 

O gráfico que demonstra a evolução da variável dependente do estudo, 

produtividade dos magistrados, durante o período de 06 anos.  

Por meio do gráfico é possível verificar um crescimento na taxa de 

produtividade dos magistrados ao longo do período, porém pequena, e não linear, 

apesar do aumento de despesas executados pelo órgão. No entanto, verifica-se uma 

redução na taxa de produtividade nos meses de dezembro, de janeiro e de julho em 

decorrência das férias coletivas / recessos anuais, e consequente redução no 

expediente mensal dos magistrados. 
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4 BASE DE DADOS 

 

4.1 Base de dados 

 

Para a consolidação da base de dados deste estudo, conforme anexo, 

foram coletados dados de diversas fontes, como: a Secretaria de Finanças do 

Tribunal de Justiça que disponibilizou os relatórios de execução da despesa por item 

de despesa, permitindo consolidar as diversas despesas executadas em diversas 

ações institucionais por grupo, como: pessoal, tecnologia, treinamento e 

terceirização, bem como os relatórios de anulações de despesas, permitindo ter os 

dados reais que foram executados no mês. 

Como fonte de coleta dos dados acerca das despesas do Poder Judiciário 

Cearense, bem como das Leis Orçamentárias Anuais, também foi utilizado o site da 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Poder Executivo do Estado do Ceará no 

link de Acesso à Informação, disponibilizado ao público em geral. 

Os dados quanto aos valores das despesas foram atualizados 

mensalmente pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumir Amplo, fornecido 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e considerando como 

referência o mês de dezembro de 2013, que corresponde ao último mês analisado 

no presente estudo, que consta de 84 períodos de observações. 

No site da Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário, nos links 

Transparência TJCE e Meta 7 – Produtividade dos Magistrados, foi possível coletar 

os dados sobre a prestação jurisdicional dos magistrados no período de 2009 a 

2013, e quanto ao período de 2007 e 2008, os dados foram obtidos por meio de 

relatórios enviados pela Divisão de Estatística da citada Corregedoria de Justiça. 

 

4.2 Metodologia 

 

Para atender ao objetivo de realizar uma análise econométrica do impacto 

do aumento de despesas sobre a efetividade da atuação do Judiciário Cearense, 

foram consideradas as produtividades mensais dos magistrados cearenses de 1º e a 

execução orçamentária mensal das principais despesas de custeio, de pessoal e de 

investimento, com coleta de dados mensais entre janeiro de 2007 e dezembro de 

2013, para uma abordagem de série temporal. 
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Na abordagem econométrica utilizou-se uma regressão linear múltipla, 

com uma variável – dependente ou explicada, e outras independentes ou 

explicativas, para investigar a natureza quantitativa do relacionamento ente essas 

variáveis.  

O modelo básico de regressão linear múltipla com 84 observações, uma 

dependente e 04 variáveis independentes especificadas como: 

 

Yt = β0 + β1X1t  + β2X2t + β3X3t + β4X4t + et 

 

em que, 

t é o período de tempo, variando de 01 para 12, 

Yt é o valor da variável dependente no período t, 

β0 é o termo constante, 

βi é o coeficiente associado à variável independente xj. 

εt é o resíduo ou distúrbio aleatório no período t. 

A variável dependente utilizada no modelo foi a produtividade, conforme 

explicada abaixo, e o modelo foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinário (MQO), 

respeitadas as violações das hipóteses desse método. 

 

Taxa de Produtividade(Y) = qnt. proc. arquivado + qnt. proc. sentenciado + qnt. decisão 

                                 estoque de processos + entradas de processos no mês 

 

As variáveis explicativas utilizadas no modelo econômico foram: 

 X1 – Despesas com soluções tecnológicas: nesse item estão inclusas 

tanto despesas de custeio, que serão os gatos com desenvolvimento e 

manutenção tecnológica, como despesas com investimentos, os 

equipamentos de informática adquiridos no período estudado. 

 X2 - Despesas com pessoal: incluso nesse item, despesas de custeio 

com vencimentos, gratificações, obrigações patronais e locação de 

mão de obra. 

 X3 – Despesas com Treinamento: nesse item incluiremos as despesas 

de custeio com capacitação de servidores e magistrados. 

 X4 – Despesas com Terceirização: incluso nesse item, despesas de 

custeio com vencimentos, gratificações, obrigações patronais e locação 

de mão de obra. 
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Na especificação do modelo, também foram introduzias variáveis dummy, 

no intuito de lidar com possíveis problemas, em especial, a dummy PCCR, indicando 

que no período ocorreram melhorias salarias por meio de Plano de Cargos e 

Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário Cearense, e a dummy Horário, 

considerando os períodos que passaram por alteração de horário. 
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5 O MODELO ECONOMÉTRICO E SEUS RESULTADOS 

 

Desde que se objetiva analisar o impacto dos vários itens de despesa 

com pessoal, terceirização, treinamento de servidores e com tecnologia sobre a 

produtividade dos magistrados de 1° grau do Tribunal de Justiça do estado do 

Ceará, o modelo econométrico terá a seguinte especificação: 

 

 
(1)

 

em que, 

: é a produtividade dos magistrados no período t; 

: é uma variável de tendência que tenta captar como a produtividade se 

comporta ao longo do tempo; 

: representa as despesas relativas a compra de tecnologias. A princípio é 

de se esperar que maiores gastos dessa natureza deveriam impactar positivamente 

a produtividade dos magistrados; 

: representa as despesas com pessoal (servidores e magistrados). Não 

necessariamente, o aumento (diminuição) desses gastos implica em aumento 

(diminuição) da produtividade dos magistrados; 

: são as despesas relativas a gastos com treinamento de pessoal. Quanto 

maior esses gastos, maior deveria ser a produtividade dos magistrados;  

: são as despesas com a locação de mão de obra terceirizada residente 

nas dependências do Poder Judiciário. Espera-se que maiores gastos dessa rubrica 

aumente a produtividade dos magistrados; 

: é uma variável dummy que tenta captar o efeito da mudança do regime de 

horas trabalhadas de 6 horas para 7 horas sobre a produtividade dos magistrados. 

Essa variável assume valores 0 (zero) antes de julho de 2012 quando foi 

implementada essa mudança e 1 (um) após essa data; 

: é outra variável dummy com objetivo de verificar se a implantação do plano de 

cargos e salários no Tribunal de Justiça do Ceará contribuiu para o aumento da 

produtividade. Essa variável assume valor 0 (zero) antes de novembro de 2010 

quando da implantação desse plano e 1 (um) após esse período. 

Os parâmetros , , , ,  e  medem o impacto de cada uma das 
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respectivas variáveis do modelo (1) sobre a produtividade . Esses parâmetros 

e a constante  são estimados pelo método de Mínimos Quadrados Ordinário. O 

termo  representa um ruído aleatório que, por hipótese, apresenta média zero e 

variância constante.  

Os resultados estimados dos parâmetros do modelo (1) por Mínimos 

Quadrados Ordinários se encontram dispostos na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 – Regressão da Variável Produtividade (Prod) pelo Método de Mínimos 
Quadrados Ordinários 

Constante Coeficientes Desvio Padrão* t-Student Valor-p 
Constante 0.0757 0.0056 13.61 0.000
tempo    0.0001 0.00005 2.02 0.047
DespTec 1.05E-10 7.13E-10 0.15 0.884
DespPes -5.64E-10 1.77E-10 -3.19 0.002
DespTrei 6.43E-08 6.98E-08  0.92 0.360
DespTerc 9.10E-10 1.02E-09  0.89 0.374
Dho67 0.0106152 0.0032018  3.32 0.001
Dpcs -0.0011539 0.0029869  -0.39 0.700
 R2 = 0,28                          N° de Observações = 84                   F(6,76) =3,72  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Nota: * Desvios padrões corrigidos pela metodologia de White. 

 

A primeira conclusão que se tira dos resultados da Tabela 3 é que a 

produtividade dos magistrados, embora a uma taxa bastante pequena, vem 

aumentando ao longo do período analisado. Observa-se que o coeficiente estimado 

dessa variável é da ordem de 0,0001 e estatisticamente significante para um nível de 

5%. 

Dentre as várias rubricas de gastos do tribunal, a única que se mostrou 

estatisticamente significante a 5% foi os gastos com pessoal. O sinal negativo do 

coeficiente estimados dessa variável leva a conclusão que quanto mais se gasta 

com pessoal menor é a produtividade dos magistrados do tribunal. No entanto, deve 

ser observado que como o coeficiente estimado dessa variável é muito pequeno, o 

impacto negativo sobre a produtividade dos magistrados não é muito acentuado. 

Surpreendentemente, as variáveis relativas a gastos com tecnologia e 

treinamento como já afirmado anteriormente não se mostraram significantes. Afinal, 

funcionários mais qualificados usando tecnologias mais modernas deveriam 

contribuir positivamente para o aumento da produtividade dos magistrados.   

Já a mudança do regime de trabalho de 6 horas para 7 horas contribuiu 
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para o aumento da produtividade dos magistrados. Com efeito, o sinal estimado da 

variável  foi positivo e também estatisticamente significante para um nível de 

5%. Por outro lado, a implantação do plano de cargos e salários colocado em prática 

em novembro de 2010 não produziu nenhum efeito sobre a produtividade dos 

magistrados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Poder Judiciário Cearense tem a obrigação de julgar os conflitos da 

sociedade estadual, cabendo-lhe aplicar as Leis, julgando por meio de seus 

magistrados de forma imparcial e isenta os processos sob sua jurisdição. E para 

melhor cumprir sua obrigação deve visar ao aumento da eficiência na prestação de 

serviços.  

A morosidade na prestação jurisdicional é um grande problema que afeta 

os órgão do Poder Judiciário, ou seja, a lentidão no julgamento dos processos 

acarreta uma imagem negativa da sociedade perante a instituição judiciária, 

ocasionada pela quantidade deficiente de juízes que não consegue dar vazão à 

grande quantidade de processos que recebem diariamente, o que gera um acúmulo 

de processos não julgados.  

O principal objetivo desse trabalho foi realizar uma análise econométrica 

sobre a efetividade da prestação jurisdicional dos magistrados de 1º grau do Poder 

Judiciário Cearense, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, 

considerando suas produtividades, conforme explicada na metodologia do estudo, 

em função das principais despesas executadas com custeio, pessoal e investimento, 

a fim de verificar se existe uma relação entre essas variáveis.  

Com também contribuir para a proposição de melhorias institucionais que 

possam impactar na eficiência da atuação jurisdicional do Judiciário Cearense.  

Por meio da análise descritiva dos dados, utilizando-se de gráficos de 

dispersão, não foi possível verificar correlação entre as variáveis analisadas, ou 

seja, não se pode inferir que um aumento nas despesas com pessoal, treinamento, 

terceirização e soluções tecnológicas irão contribuir significativamente para uma 

melhoria na atuação do Judiciário Cearense de 1º grau, porém o aumento de tais 

despesas também não prejudica a eficiência jurisdicional. 

Com a utilização do modelo econométrico verificou-se que embora a taxa 

de produtividade dos magistrados ser pequena, ela vem aumentando ao longo do 

período analisado. Das rubricas estudadas, a única que se mostrou estatisticamente 

significante a 5% foi a despesas com pessoal.  

Dessa conclusão, verificou-se que quanto mais se gasta com pessoal 

menor é a produtividade dos magistrados do tribunal, porém com impacto negativo 

pouco acentuado, entretanto, a mudança do regime de trabalho de 6 horas para 7 
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horas de trabalho contribuiu para o aumento da produtividade dos magistrados.  

Sobre os gastos com tecnologia, treinamentos e soluções tecnológicas as 

variáveis não se mostraram estatisticamente significantes, todavia frise-se que os 

gatos com treinamento no período estudados foram desproporcionais aos montantes 

das outras despesas ora analisadas.  

Quanto à proposição de melhorias institucionais acerca da conclusão 

desse estudo, restou prejudicada, tendo em vista o modelo econométrico não ter 

demonstrado que investimentos ou gastos com custeio, por si só, nessas áreas, 

contribuem para a melhoria da atuação do Judiciário Cearense.  

Todavia, o aumento de carga horária pode contribuir positivamente, fato 

este que recentemente se repetiu, em 01 julho de 2014, passando o regime diário de 

trabalho de 07 horas para 08 horas, e consequentemente, comprovado pelo estudo, 

irá melhorar a prestação jurisdicional de 1º grau.  
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