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O desempenho no Judiciário constitui um tema socialmente importante, no entanto, a pesquisa nessa
área ainda carece de volume e sistematização teórica e metodológica que possibilitem a institucio
nalização do conhecimento. Diante disso, foi realizada uma análise da produção científica a respeito
do tema. Foram revisados estudos empíricos publicados entre 1992 e 2011, que apresentavam como
objetivo avaliar ou mensurar o desempenho em judiciários. Os resultados mostram que o conceito de
desempenho judicial é multidimensional, multinível e tem como elemento central os juízes. Eficiência
e celeridade são as dimensões de desempenho mais abordadas. Os resultados indicam que o tema é
pouco explorado na área de administração pública. Com base nos resultados encontrados é oferecida
uma agenda de pesquisa para estudos futuros.
P a l av r a s - c h av e : Judiciário; tribunal; juiz; desempenho judicial.
Desempeño en el Poder Judicial. Conceptualización, estado del arte y programa de investigación
El desempeño en el Poder Judicial es un problema social importante, sin embargo, la investigación en
esta área carece de volumen y sistemática teórica y metodológica que permita la institucionalización
del conocimiento. Para contribuir en esta dirección se realizó un análisis de la literatura científica
sobre el tema. Se revisaron estudios empíricos publicados entre 1992 y 2011, los cuales tenían como
objetivo evaluar o medir el rendimiento en el Poder Judicial en varios países. Los resultados muestran
que el concepto de desempeño judicial es multifacético, de múltiples niveles y cuenta con jueces como
actores centrales. Las dimensiones de desempeño que más se abordaron fueron eficiencia y rapidez.
Los resultados también indican que el tema ha sido poco explorado en el ámbito de la administración
pública. Al final, se le ofrece un programa de investigación para futuros estudios.
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Judicial performance. Conceptualization, state of the art and research agenda
Judicial performance is a socially important issue, however, research in this area still lacks volume
and systematic theoretical and methodological that allows the institutionalization of knowledge. To
contribute in this direction this study provides a literature review of recent empirical studies on the
subject. Empirical studies published between 1992 and 2011, which had as objective to evaluate or
measure the performance of the judiciary in many countries, were analyzed. The results show that the
concept of judicial performance is multifaceted, multilevel and judges are the key actors. Efficiency
and celerity are the more performance dimensions addressed. The findings also indicate that the issue
of judicial performance has received scant attention in the field of public administration. A research
agenda for future studies is proposed.
Key

words:

Court; magistrate; judicial performance.

1. Introdução
Nas décadas de 1990 e 2000 houve um aumento considerável na demanda por justiça em paí
ses considerados emergentes como o Brasil. No entanto, essa demanda não foi acompanhada
por um aumento na capacidade de resposta do Poder Judiciário, ocasionando o que ficou
conhecido no Brasil como “crise do Judiciário” (Sadek, 2004). Considerando que o Judiciário
é sustentado por recursos públicos, e também por exercer um papel fundamental no cotidiano
de cidadãos, organizações e países, argumenta-se que deva existir uma prestação de contas
mais ampla à sociedade, de modo a permitir-lhe um maior conhecimento a respeito do que o
Judiciário faz e como faz.
Avaliações de desempenho em judiciários de diversos países buscam mostrar como a
prestação judicial tem sido realizada. Ao lado do aumento na quantidade de estudos desse
tipo nos últimos anos, percebe-se que as abordagens e focos de análises utilizadas são muito
diferentes. Isso denota um campo em construção à procura de modelos teórico-empíricos de
análise. O presente trabalho se propõe a contribuir nesse sentido. O objetivo é revisar a litera
tura mais recente sobre desempenho no Judiciário, e oferecer, com base nisso, um quadro de
orientação para estudos futuros.

2. Desempenho na administração pública e no Judiciário
Avaliação de desempenho de empresas privadas é um procedimento institucionalizado, que
tem se mostrado importante para a sobrevivência organizacional. Já no setor público ainda
existem grandes desafios a serem superados a respeito do tema. No caso dos bens e serviços
produzidos pelo setor público, os produtos ou resultados finais muitas vezes não são facilmen
te perceptíveis, o que implica a necessidade de utilização de indicadores intermediários. Esse
parece ser o caso do Judiciário, onde parte dos produtos gerados é intangível e difícil de ser
avaliada.
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Avaliar qualitativamente o que se produz no Judiciário não é tarefa fácil porque
uma decisão judicial envolve partes distintas que, geralmente, saem do processo de lití
gio com percepções diferentes. Mais fácil é avaliar o Judiciário com base em indicadores
quantitativos. No entanto, esse procedimento é alvo de críticas, já que o mérito das deci
sões judiciais não é levado em consideração. Não obstante, alguns estudos (Djankov et al.,
2001; Buscaglia, 2001) indicam uma correlação positiva entre eficiência e qualidade de
decisões em tribunais. Para Abramo (2010:325), “o fato de medidas objetivas não serem
suficientes para avaliar o judiciário não pode ser usado como desculpa para não medir o
que se possa medir”.
Um exame dos modelos de avaliação de desempenho no setor público ressalta a diver
sidade de perspectivas e abordagens. Teóricos econômicos enfatizam a importância de incen
tivos monetários, assimetrias de informações, custos de transação, entre outras variáveis que
afetam o desempenho no setor público. Cientistas políticos enfatizam a influência exercida
por mandatos e coalizões, autonomia e controle burocrático, ideologia e valores políticos,
além de outras dimensões dos processos políticos (Heinrich, 2010). Sociólogos e psicólogos
sociais se preocupam com fatores contextuais, que podem afetar o desempenho público, como
a complexidade e a coordenação de tarefas; clima, cultura e valores organizacionais; concor
rência entre unidades funcionais; características individuais dos membros; e comportamentos
cognitivos e sociais (Murphy e Cleveland, 1995).
Na área da administração pública teóricos têm se esforçado por traçar caminhos in
termediários para avaliar o desempenho de indivíduos e organizações públicas. Nessa tare
fa, diversos modelos teóricos e analíticos foram desenvolvidos. Heinrich (2010) classifica os
modelos conforme o grau de complexidade. No primeiro conjunto estão os mais simples, que
buscam associar dados de entrada, atividades, dados de saída e resultados. Um exemplo é o
modelo de avaliação utilizado por Hatry (1999). Segundo Heinrich (2010), a simplicidade
desse tipo de modelo não permite identificar formalmente a influência do contexto e dos dife
rentes níveis organizacionais, entretanto, sua utilização motiva gestores públicos a buscarem
explicações complementares nos dados utilizados. Um segundo conjunto de modelos avança
ao apresentar uma estrutura mais complexa e formal, que, além de considerar a influência
de fatores ambientais, combina dados de desempenho de três diferentes níveis de governo:
equipes, programas e estratégias. Um exemplo pode ser encontrado na proposta de Osborne
e colaboradores (1995).
Por último, um terceiro conjunto de modelos de avaliação de desempenho no setor
público, mais do que descrever, busca explicar o desempenho observado. Para isso, a estru
tura dos modelos aborda múltiplos níveis e diferentes dimensões de análise, considerando
as relações entre órgãos governamentais, as condições políticas, estratégias gerenciais,
tecnologias, funções organizacionais, resultados, percepção de usuários, entre outros fa
tores. Nessa proposta, a avaliação de desempenho pode ser descrita como uma estratégia
que busca identificar relações causais dentro e por meio de níveis hierárquicos. Heinrich e
Lynn Jr. (2000) descrevem uma série de aplicações desse tipo de modelo de avaliação no
setor público.
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Apesar dos inúmeros modelos de avaliação de desempenho na administração pública,
apenas recentemente o assunto tem recebido atenção no Judiciário. Alguns estudos (Aragão,
1997; Arantes, 2007; Nogueira, 2011) alertam que os problemas relativos ao Judiciário pra
ticamente não foram contemplados no âmbito dos estudos mais recentes na área de admi
nistração pública no Brasil. Nogueira (2011), por exemplo, identificou que apenas 0,9% das
publicações de dois dos principais periódicos e encontros científicos em administração pública
no Brasil, no período de 1995 a 2008, tinha como tema principal o Judiciário. Assim, para
compreender de que forma avaliações e mensurações de desempenho têm evoluído no Judi
ciário nos últimos anos, nas seções seguintes são apresentados os resultados de uma revisão
da literatura a respeito do tema.

3. Metodologia
Foram selecionadas pesquisas empíricas publicadas em periódicos científicos no período de
20 anos, entre 1992 e 2011. A busca foi realizada nas bases de dados Spell, Scielo, ABI/Inform Global (Proquest), SAGE Journal on Line, JSTOR Arts & Science I Collection, SpringerLink,
Emerald and Oxford Journal. Juntas, essas bases de dados cobrem os principais periódicos
brasileiros e estrangeiros que tratam do tema de interesse. As buscas foram orientadas pela
combinação, nos resumos das publicações, das seguintes palavras-chave: desempenho, efici
ência, eficácia, efetividade, celeridade, produtividade, judiciário, justiça, juiz e tribunal, e suas
correlatas em inglês e espanhol.
Da lista gerada inicialmente foram selecionadas 42 publicações, que tinham entre
seus objetivos avaliar o desempenho de algum órgão do Judiciário, em qualquer país. Para
garantir que estudos relevantes não encontrados na busca inicial fossem incluídos na amos
tra, foi utilizada a técnica “bola de neve”, mapeando-se as referências do grupo de textos
inicialmente selecionado, de modo a constituir uma rede de publicações que se referem
mutuamente. Tal procedimento permitiu a inclusão de outras 16 publicações, totalizando
uma amostra de 58 artigos.
A análise empreendida considerou os seguintes critérios: (a) contexto das publica
ções, (b) características metodológicas, (c) características teóricas, (d) variáveis operacio
nalizadas, e (e) principais resultados encontrados. O primeiro critério situa o leitor quanto à
origem das publicações e os tipos de judiciários investigados. Características metodológicas
indicam o tipo de estudo, o nível de análise predominante, o recorte temporal e os proce
dimentos de coleta e análise de dados. Características teóricas indicam as áreas de conhe
cimento, os modelos teóricos, os conceitos e as dimensões de desempenho mais utilizadas.
Quanto às variáveis utilizadas nos estudos, são apontadas as relações de dependência entre
estas e o nível de análise em que foram operacionalizadas. Por fim, os principais resultados
encontrados nas pesquisas indicam pontos convergentes e divergentes a respeito dos tópicos
mais explorados.
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4. O estado da arte de desempenho no Judiciário
4.1 Contexto das publicações
Percebe-se um aumento quase geométrico no número de publicações sobre desempenho no
Judiciário no período de 1992 a 2011. Nos primeiros cinco anos, 1992 a 1996, apenas três
(5%) estudos foram publicados; de 1997 a 2001, nove (16%); de 2002 a 2006, 18 (31%); e
no período final, de 2007 a 2011, 28 (48%) estudos foram publicados. Destaque para o ano de
2010 com 11 publicações. O aumento na quantidade de publicações a respeito do tema pode
ser explicado, em parte, pelo fortalecimento, nas décadas de 1990 e 2000, do debate interna
cional que discute a necessidade, a viabilidade e as possíveis consequências de reformas em
judiciários nacionais. Isso parece ser mais claro em países considerados emergentes, onde as
instituições que representam o setor ainda não estão totalmente sedimentadas, como no caso
do Brasil (Banco Mundial, 2004).
Periódicos da área de economia e direito foram os que mais publicaram a respeito do
tema. Entre os estudos revisados, nenhum foi publicado em periódicos específicos da área de
administração pública. Umas das consequências disso, para a área, é a perda de espaço por
omissão, ou seja, um tema que deveria ser desenvolvido essencialmente no âmbito da área
de administração pública acaba se desenvolvendo em outras áreas. Situação esta que tende a
ser agravada nos próximos anos, por exemplo, com o interesse cada vez maior de escolas de
direito por pesquisas empíricas (Sadek e Oliveira, 2012).
Das 58 publicações revisadas, sete (12%) referem-se exclusivamente ao Judiciário bra
sileiro. Outras seis (10%) também abordam o Judiciário brasileiro, mas não de maneira cen
tral. Alguns países se destacaram na amostra utilizada pela quantidade de estudos, em espe
cial, Estados Unidos, com 12 estudos (20%), e Espanha, com quatro, cerca de 7%. Em termos
de continente, foram 29 estudos na América (17 em judiciários latino-americanos), 20 na
Europa, seis na Ásia, dois na África e um na Oceania. Seis pesquisas podem ser consideradas
globais, porque estudaram ao mesmo tempo judiciários de diversos países: Buscaglia e Dako
lias (1999), Dakolias (1999), Heise (2000), Djankov e colaboradores (2001), Feld e Voight
(2003) e Stephenson (2003). Interessante notar que os estudos com perspectiva global são
mais antigos, publicados até 2003. Isso pode indicar o amadurecimento da percepção de que
as diferenças entre judiciários nacionais inviabilizam estudos comparativos que consideram
simultaneamente dados de diversos sistemas judiciários em suas análises, e buscam o desen
volvimento de teorias mais amplas e abrangentes. Estudos mais recentes, ao contrário, têm
se caracterizado pelo desenvolvimento de teorias de médio alcance, com agendas de pesquisa
orientadas para judiciários locais.
No caso do Brasil, os Tribunais Estaduais foram os mais investigados, abordados nas pes
quisas de Ribeiro (2006), Schwengber (2006), Mello e Meireles (2010), Fochezatto (2010),
Yeung e Azevedo (2011) e Castro (2011). Já Abramo (2010) investigou o Supremo Tribunal
Federal, e Schwengber (2006), além da Justiça Estadual, também investigou a Justiça do
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Trabalho. Considerando todas as publicações revisadas, existe equilíbrio no que se refere às
instâncias investigadas, ou seja, a atenção foi dividida entre as instâncias de primeiro grau e
os tribunais de apelação.
O tipo de judiciário existente em cada país depende do tipo de direito que é aplicado.
David (2002) ensina que os sistemas de direito utilizados atualmente no mundo podem ser
classificados em três grandes famílias: (1) a família romano-germânica, que agrega os paí
ses nos quais a ciência do direito se formou sobre a base do direito romano; (2) a família
da common law, que comporta os direitos que se modelaram sobre o direito inglês; e (3) a
família dos direitos socialistas, composta de países que outrora tinham direitos pertencentes
à família romano-germânica, mas que aderiram ao dogma do marxismo-leninismo. Assim,
é preciso cuidado na comparação de judiciários que utilizam distintos sistemas de direito,
porque as atividades realizadas e os produtos gerados podem ser muito diferentes. Entre os
estudos revisados, poucos definiram explicitamente os limites conceituais de suas proposições
em relação aos sistemas de direito aplicados, indicando até que ponto seus achados podem
ser generalizados.
Uma observação interessante diz respeito aos temas privilegiados nos diferentes conti
nentes. Na amostra revisada, em pesquisas referentes a judiciários onde são aplicados direitos
originários da família romano-germânica, existe uma preocupação maior com temas coleti
vos, como a eficiência organizacional e a opinião de usuários. Ao contrário, em países onde o
direito utilizado tem como base o direito inglês, principalmente nos Estados Unidos, as pes
quisas são mais voltadas para aspectos individuais, privilegiando, por exemplo, características
de juízes e mérito de decisões.

4.2 Características metodológicas
Das 58 pesquisas revisadas, 49 (84%) são quantitativas, três qualitativas, e cinco podem ser
caracterizadas como mistas, com a utilização de procedimentos quantitativos e qualitativos.
Em relação ao tipo de estudo, apenas três pesquisas foram consideradas exploratórias, e ou
tras 18, descritivas. Pesquisas explicativas, que buscaram explicar causas ou consequências do
desempenho judicial, representam metade da amostra revisada, ou seja, 29.
Diferentes níveis de análise do judiciário foram explorados nos estudos revisados. Em
19 pesquisas, o nível predominante foi o individual, com dados e proposições quase sempre
referentes aos juízes. No nível de grupo, considerando comarcas, distritos ou varas da justi
ça, cinco pesquisas foram realizadas. O nível organizacional, predominante em 28 pesquisas
(48%), foi o mais representativo, concentrando-se principalmente na mensuração da eficiên
cia de tribunais. Finalmente, no nível institucional, 16 pesquisas consideraram os judiciários
nacionais como objetos de análise.
Quanto ao recorte temporal, 32 estudos são transversais, outros quatro são transversais
com perspectiva longitudinal, uma vez que os dados coletados em um único momento se
referiam a períodos passados, e 22 podem ser considerados longitudinais. A quantidade de
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estudos longitudinais reflete a preocupação com a questão temporal no judiciário, um setor
caracterizado tradicionalmente pela inércia (Sadek, 2004). Nessa lógica, pesquisas que co
brem grandes períodos são necessárias para captar as mudanças que ocorrem no setor.
Os dados secundários foram os mais utilizados em 51 (88%) pesquisas, a maior par
te proveniente de documentos e bancos de dados oficiais. Entre as 19 (33%) pesquisas que
utilizaram dados primários, 14 utilizaram questionários: cinco coletaram opiniões de juízes,
três de usuários, três de advogados e duas de empresários. Outras cinco pesquisas utilizaram
entrevistas para coletar dados, em quatro delas os juízes foram os entrevistados.
Interessante notar que das 21 publicações nos últimos três anos cobertos pela revisão,
2009 a 2011, 19 utilizaram apenas dados provenientes de documentos. Isso pode ser reflexo
de movimentos voltados por maior transparência, muitas vezes fomentados por organismos
internacionais, como o Banco Mundial. Reformas recentes em judiciários de diversos países
contribuíram para a criação de bancos de dados, o que permite o desenvolvimento de novas
pesquisas. No Brasil, o banco de dados mais utilizado em estudos sobre o Judiciário tem sido
o relatório Justiça em Números, elaborado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) desde 2003.
Quanto aos procedimentos de análise de dados, a análise de regressão é a mais usual,
presente em 27 pesquisas, 47% do total. Onze pesquisas (19%) utilizaram a técnica denomi
nada análise envoltória de dados, que possibilita a comparação de coeficientes de eficiências
relativas entre diferentes unidades. A análise envoltória tem sido utilizada no Judiciário desde
os anos 1980 (Lewin, Morey e Cook, 1982). A análise estocástica de fronteira foi outra téc
nica bastante utilizada, presente em cinco pesquisas. A análise estocástica de fronteira difere
da análise envoltória de dados, entre outros aspectos, por ser uma técnica paramétrica que
permite considerar outros elementos residuais além da ineficiência, e também por admitir um
número maior de unidades produtivas na análise. Apenas em uma pesquisa (Dalton e Singer,
2008) foi utilizada modelagem multinível, um conjunto de técnicas estatísticas que permite
considerar simultaneamente a relação entre variáveis de diferentes níveis.

4.3 Características teóricas
A gestão do Judiciário foi o tópico mais abordado nas pesquisas revisadas, central em 29 es
tudos (50%). Reflete uma das discussões atuais de maior interesse no setor público: a suposta
crise que atinge os judiciários de diversos países. Na ótica de teorias administrativas e eco
nômicas, a crise tem sido caracterizada muito mais pela falta de gerenciamento do que pela
falta de recursos (Banco Mundial, 2004), o que acaba refletindo na quantidade de pesquisas
que buscam testar empiricamente tal hipótese. Embora a gestão do Judiciário seja um tópico
essencialmente ligado à área de administração pública, as bases teóricas dos estudos foram
buscadas em outras áreas do conhecimento, principalmente na economia (dez estudos) e no
direito (oito estudos). Isso indica pouco desenvolvimento teórico no campo da administração
pública para fenômenos atuais relacionados ao Judiciário.
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O que se percebe é que, no conjunto dos estudos revisados, a definição de desempe
nho judicial aponta para uma enorme variedade de entendimentos, que abordam variáveis
objetivas e subjetivas, de diferentes níveis de análise e associadas a diferentes dimensões
de desempenho. Essa abrangência acaba dificultando a evolução teórica a respeito do tema,
uma vez que os resultados dos estudos pouco se comunicam entre si. Foram raros os casos
de pesquisas que continuaram o desenvolvimento de uma mesma problemática investigada
em pesquisas anteriores. Em um desses casos, o efeito da idade no desempenho de juízes
foi investigado sequencialmente nos estudos de Bhattacharya e Smyth (2001), Teitelbaum
(2006) e Backes-Gellner, Schneider e Veen (2011), embora em judiciários que adotam di
ferentes sistemas de direito.
As dimensões de desempenho abordadas nos estudos revisados envolvem elementos
objetivos e subjetivos, internos e externos ao Judiciário (figura 1). Eficiência e celeridade são
dimensões mais objetivas, quase sempre atreladas a variáveis e indicadores quantitativos, e
que, geralmente, se referem a práticas de gestão e a processos internos. Acesso e indepen
dência também são dimensões objetivas, que podem ser mensuradas de diversas maneiras,
porém, ao contrário das dimensões eficiência e celeridade, estão mais voltadas para aspectos
externos. As dimensões qualidade e efetividade, ao contrário das demais, são predominante
mente subjetivas. Geralmente, qualidade envolve aspectos internos, enquanto efetividade, ao
contrário, envolve resultados indiretos e externos ao Judiciário.
Figura 1

Classificação das dimensões de desempenho no Judiciário
OBJETIVO
Eficiência
Celeridade

Acesso

INTERNO

EXTERNO

Independência

Efetividade
Qualidade
SUBJETIVO
Fonte: Elaborado pelos autores.
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As dimensões de desempenho mais abordadas nos estudos foram, nessa ordem: efi
ciência, celeridade, efetividade, qualidade, independência e acesso. A dimensão eficiência
foi enfatizada em 30 estudos. No Judiciário, eficiência refere-se principalmente à maneira
como tribunais gerenciam os recursos disponíveis em função dos produtos gerados. Tribunais
costumam ter autonomia administrativa e financeira, o que torna possível a comparação e a
indicação dos mais e dos menos eficientes em termos relativos. Como praticamente inexistem
parâmetros oficialmente definidos do que seria, por exemplo, um tribunal eficiente (CNJ,
2011b), as comparações entre unidades acabam se tornando pontos de referência. Como pode
ser visto no quadro 1, nos estudos que focalizaram a dimensão eficiência, a categoria mais
enfatizada foi produtividade, também denominada de eficiência técnica. A variável mais utili
zada para mensurar a produtividade de tribunais foi a quantidade de processos concluídos.
Quadro 1

Dimensões, categorias e variáveis de desempenho utilizadas
nos estudos revisados
Dimensão de
desempenho
Eficiência

Principal categoria
de interesse

Principais variáveis utilizadas

Produtividade

• Quantidade de processos concluídos
• Quantidade de sentenças proferidas

Celeridade

Duração de processos

• Tempo de trâmite de procedimentos judiciais
• Tempo de trâmite de procedimentos administrativos

Efetividade

Confiança

• Quantidade de violações aos direitos humanos
• Quantidade de processos de corrupção

Qualidade

Mérito de decisões

• Quantidade de decisões publicadas
• Quantidade de decisões reformadas

Independência

Autonomia

• Quantidade de decisões contrárias ao governo
• Quantidade de recursos financeiros alocados

Acesso

Abrangência

• Quantidade de juízes per capita
• Quantidade de pessoas atendidas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Outra dimensão bastante pesquisada foi celeridade, abordada em 13 estudos. Os es
tudos mostram que o tempo é um insumo fundamental no Judiciário, e que o desperdício
desse insumo gera consequências indesejadas em vários setores da sociedade. Para mensurar
a celeridade a categoria mais enfatizada foi a duração de processos. Para identificar a duração
de um processo, desde a data de autuação até a baixa, podem ser utilizados, pelo menos, dois
procedimentos. O primeiro é mais simples e consiste na contagem da quantidade de dias que
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durou cada processo. O problema está na dificuldade de obtenção de dados para esse tipo de
pesquisa. Um segundo procedimento, proposto por Dakolias (1999), consiste em estimar a
duração média dos processos como a razão entre o estoque de processos pendentes e o fluxo
de casos resolvidos. Essa medida é denominada de índice de atraso (backlog index) e pode ser
interpretada como o número de períodos necessários para julgar todos os processos penden
tes, mantida constante a taxa atual de atendimento da demanda (Castro, 2011).
A efetividade é uma das dimensões de desempenho mais difíceis de serem analisa
das no Judiciário, principalmente porque envolve elementos subjetivos, como a percepção de
usuários. E também porque trata de resultados indiretos, difíceis de serem mensurados com
exatidão, geralmente captados apenas em estudos longitudinais que cobrem longos períodos.
A sensação de segurança da população, o nível de confiança no Judiciário, a garantia aos
direitos humanos e as taxas de criminalidade são alguns dos indicadores que podem ser uti
lizados para avaliar a efetividade judicial. Nas pesquisas revisadas, a confiança da população
foi a principal categoria de análise. Já a variável mais utilizada foi a quantidade de violações
aos direitos humanos.
A dimensão qualidade tem sido explorada nos estudos revisados de duas maneiras.
Primeiro, em termos mais amplos, qualidade é definida como um indicador geral, composto
dos demais indicadores de desempenho. Assim, um judiciário de qualidade seria aquele cujos
recursos são geridos com eficiência, as demandas são julgadas com celeridade, que oferece
amplo acesso aos usuários etc. Dakolias (1999) é um exemplo de estudo que utilizou esse tipo
de definição. Por outro lado, para outros autores, como Taha (2004), Choi e Gulati (2005)
e Taratoot e Howard (2011), qualidade é definida em termos mais restritos, por exemplo,
o mérito das decisões judiciais. Como a qualidade de uma decisão é algo subjetivo, muitas
pesquisas utilizam variáveis intermediárias, como a quantidade de decisões reformadas em
instâncias superiores, a existência de recursos e a publicação de decisões.
As dimensões independência e acesso foram abordadas em poucos estudos. Algumas
pesquisas enfatizaram a questão da autonomia do Judiciário em relação aos demais poderes e
também em relação às forças econômicas. A autonomia do Judiciário foi a categoria mais en
fatizada, e a quantidade de decisões contrárias ao governo foi a variável mais utilizada. Quan
to ao acesso, a abrangência do Judiciário foi a categoria de análise mais explorada. Abran
gência significa o alcance da atuação do Judiciário em relação à população. A quantidade de
juízes e a quantidade de pessoas atendidas foram as variáveis mais utilizadas. Curiosamente
o impacto de novas tecnologias no acesso aos judiciários praticamente foi desconsiderado
nos estudos. Este resultado pode estar associado ao fato de que apenas recentemente alguns
judiciários iniciaram o uso sistemático de novas tecnologias de informação e comunicação nos
processos judiciais.
A maior parte dos modelos teóricos de avaliação de desempenho utilizados nos estudos
revisados consiste em um conjunto de variáveis de entrada e de saída, que aborda apenas um
nível de análise e desconsidera o efeito de variáveis ambientais. Em alguns poucos estudos
os modelos de avaliação de desempenho utilizados têm correspondência com a proposta de
Osborne e colaboradores (2005), isto é, além de apresentarem um conjunto lógico de variá
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veis internas, apresentam também algumas variáveis contextuais que permitem analisar ao
mesmo tempo informações de níveis distintos do Judiciário. Os estudos de Montfort e cola
boradores (2005), Dalton e Singer (2008) e Castro (2011) são exemplos disso. Modelos de
avaliação de desempenho mais complexos, conforme os modelos utilizados por Heinrich e
Lynn Jr. (2000), não foram encontrados em nenhum dos estudos revisados, o que indica um
limitado desenvolvimento teórico a respeito do tema.

4.4 Variáveis operacionalizadas
Na maioria dos desenhos de pesquisa utilizados nos estudos revisados, o desempenho judicial
foi operacionalizado como variável dependente, explicado por conjuntos de variáveis inde
pendentes. As variáveis mais utilizadas para explicar o desempenho judicial foram: quanti
dade de magistrados, quantidade de auxiliares, utilização de recursos financeiros, carga de
trabalho, complexidade de procedimentos administrativos, disputas políticas, características
de magistrados e uso de tecnologia. Por outro lado, o desempenho judicial foi considerado
variável independente em seis pesquisas, em que as variáveis dependentes foram as seguin
tes: crescimento econômico (Feld e Voigt, 2003), desempenho de empresas (Chemin, 2010),
custos sociais (Pastor, 2003) e corrupção (Urribarrí, 2008; Cordis, 2009).
No conjunto dos estudos revisados, o desempenho judicial se apresenta como um cons
truto essencialmente multinível, ou seja, em maior ou menor escala, são consideradas variá
veis situadas em diferentes níveis de análise, como processos, juízes, comarcas, tribunais e
judiciários nacionais. No entanto, quando considerados individualmente, poucos estudos fo
calizaram ao mesmo tempo variáveis situadas em mais de um nível. As exceções são os es
tudos de Buscaglia e Ulen (1997), Buscaglia e Dakolias (1999), Buscaglia (2001), Djankov
e colaboradores (2001), Feld e Voigt (2003), Pastor (2003), Beer (2006) e Dalton e Singer
(2008). Quanto a isso, é importante observar que o desempenho em cada um dos níveis do
Judiciário pode influenciar e ser influenciado pelo desempenho nos demais níveis, e essa in
fluência pode ocorrer por meio de forças contextuais (top down) ou processos de emergência
(bottom up) (Denisi, 2000).
Variáveis de um nível de análise podem ser agregadas ou desagregadas em níveis su
periores ou inferiores. Esse tipo de procedimento, principalmente de agregação, tem sido
bastante utilizado em pesquisas no Judiciário. Variáveis individuais referentes a juízes são
frequentemente agregadas para caracterizar fenômenos atribuídos a níveis superiores, como
comarcas e tribunais. Com menos frequência, variáveis agregadas de tribunais são utilizadas
para descrever e comparar o desempenho de judiciários nacionais. Como exemplos de agre
gação de dados podem ser apontados os estudos de Tulkens (1993), Pedraja-Chaparro e Sali
nas-Jiménez (1996), Schneider (2005), Teitelbaum (2006), Hagstedt e Pross (2008), Castro
e Guccio (2010), Dimitrova-Grajzl e colaboradores (2010), Elbialy (2011), Castro (2011) e
Backes-Gellner, Schneider e Veen (2011), que utilizaram observações individuais para indicar
desempenhos organizacionais.
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A recorrente utilização em pesquisas no Judiciário de variáveis e indicadores agregados
se deve às características peculiares do próprio setor, como a escassez de dados empíricos dis
poníveis. Entretanto, tal procedimento pode apresentar problemas. Pesquisadores pouco cui
dadosos na interpretação dos resultados podem cometer o engano, ou falácia, do nível errado,
que consiste em analisar os dados em um nível e formular conclusões a respeito de outro.
Segundo Hox (2010), provavelmente o engano relacionado ao nível errado mais conhecido é
a falácia ecológica, que consiste em formular inferências em um nível mais baixo, baseandose em análises desenvolvidas em um nível mais alto. O problema também ocorre no sentido
inverso, ou seja, a denominada falácia atomística, que consiste em formular inferências em
um nível mais elevado, baseando-se em análises desenvolvidas em um nível mais baixo. Um
exemplo clássico de falácia ecológica é fornecido por Robinson (1950). Quando dados agre
gados são os únicos dados disponíveis, procedimentos que evitam a falácia ecológica podem
ser encontrados em King (1997).

4.5 Principais resultados encontrados nas pesquisas revisadas
Desempenho de juízes
Nas pesquisas revisadas, os resultados encontrados a respeito do desempenho de juí
zes merecem atenção especial. No geral, consideram-se as atividades de juízes a essência do
desempenho judicial, isso porque são os juízes que determinam a quantidade, a qualidade e
o ritmo da produção judiciária. Uma das consequências disso é que, na maior parte das ava
liações, os dados a respeito do desempenho de juízes são agregados e utilizados para indicar
o desempenho de varas, comarcas, tribunais e até mesmo de judiciários nacionais. Assim, por
exemplo, dizer que uma comarca apresenta alta produtividade em comparação às demais
significa dizer que os juízes que atuam naquela comarca são mais produtivos.
Os fatores mais associados ao desempenho de juízes nos estudos revisados foram: idade
(Bhattacharya e Smyth, 2001; Teitelbaum, 2006; Backes-Gellner, Schneider e Veen, 2011),
carga de trabalho (Beenstock e Haitovsky, 2004; Dimitrova-Grajzl et al., 2010), remuneração
(Deyneli, 2011; Cordis, 2009), gênero (Schneider, 2005; Choi et al., 2011) e nível acadêmico
(Taha, 2004; Schneider, 2005).
A discussão a respeito da influência da idade do juiz em seu desempenho parece ser a
mais controversa. Bhattacharya e Smyth (2001) buscaram testar na Corte Superior da Aus
trália a hipótese de que a produtividade de juízes seria influenciada pela idade. Os resultados
indicaram que a produtividade de juízes segue o mesmo padrão de outras profissões, ou seja,
aumenta com a experiência até alcançar um pico e começa a declinar antes da aposentado
ria. Uma das explicações propostas para o resultado encontrado é que, na Austrália, são os
próprios juízes que escrevem as decisões, ao contrário de outros países onde os juízes contam
com auxiliares para tais tarefas.
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Já o estudo de Teitelbaum (2006), que utilizou como amostra juízes da Suprema Corte
dos Estados Unidos, reforça uma tese diferente, em que a produtividade não parece diminuir
com o aumento da idade. O autor mostrou que a produtividade média no Tribunal investigado
tem uma relação positiva com a idade dos juízes. Diante do dilema, Backes-Gellner e colabora
dores (2011) forneceram uma solução interessante ao mostrar que a idade de juízes de Tribu
nais de Apelação na Alemanha, por um lado, parece influenciar negativamente o desempenho
quantitativo, medido por meio da quantidade de decisões proferidas, e, por outro, parece
influenciar positivamente o desempenho qualitativo, medido por meio do mérito das decisões.
Importante ressaltar que Bhattacharya e Smyth (2001) e Teitelbaum (2006) investigaram
judiciários que aplicam o direito da common law. Diferente do estudo de Backes-Gellner e co
laboradores (2011), que investigou um judiciário com origem no direito romano-germânico.
Entre as variáveis que afetam o desempenho de juízes, a carga de trabalho, que consiste
na divisão do acervo total de processos judiciais pela quantidade de juízes, recebeu bastante
atenção. Os resultados encontrados são convergentes no sentido de que uma carga de tra
balho elevada aumenta a pressão sobre os juízes, que por sua vez acabam produzindo mais.
Beenstock e Haitovsky (2004), em pesquisa sobre a Justiça Comum de Israel, mostraram que
juízes produzem mais quando se sentem pressionados em função de uma elevada carga de
trabalho, e que a nomeação de novos juízes acaba diminuindo a pressão, diminuindo também
a produtividade dos juízes já existentes na comarca. Dimitrova-Grajzl e colaboradores (2010)
chegaram a resultados semelhantes ao constatarem um efeito negativo da nomeação de novos
juízes sobre a produtividade dos juízes existentes no Judiciário da Eslovênia.
Rosales-López (2008) constatou que a carga de trabalho tem um efeito positivo na
produtividade de tribunais, definida como a quantidade de decisões em determinado período
de tempo. No mesmo sentido, em estudo mais recente, Elbialy (2011) corroborou resultados
de pesquisas anteriores ao descobrir que, quanto maior a carga de trabalho, maior a produ
tividade média de tribunais de primeiro grau no Egito, considerando como indicador de pro
dutividade a taxa de resolução de processos. Uma explicação interessante para o fenômeno
observado é fornecida por Castro (2011:59), para quem o sistema judicial possui mecanismos
autorreguladores, de modo que “quando a carga de processos pendentes aumenta, a taxa de
atendimento da demanda também cresce, impedindo que o estoque de processos na serventia
entre em uma trajetória explosiva”.
Por outro lado, evidências empíricas no Judiciário da Holanda, apresentadas no estudo
de Montfort e colaboradores (2005), indicam que um acervo grande de casos não resolvidos
em tribunais administrativos tende a tornar os processos mais lentos, principalmente proces
sos de apelação. Em outras palavras, o estoque de processos sem julgamento parece ser uma
causa importante da demora no julgamento de recursos.
A relação entre remuneração e desempenho de juízes foi explorada por Choi, Gulati e
Posner (2007) em cortes federais de 50 estados nos Estados Unidos. Os autores descobriram
que o salário de juízes tem um efeito positivo, porém fraco, na produtividade de tribunais, o
que significa que seria necessário um aumento muito grande no salário de juízes para obter
pouca melhoria na produtividade. Choi e colaboradores (2007) fazem uma ressalva em seus
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resultados, indicando que os dados analisados referem-se à Justiça Federal dos Estados Uni
dos, onde os juízes são indicados e têm um mandato relativamente curto.
Deinely (2011) comparou a produtividade de tribunais em países europeus com base
no salário de juízes. Os resultados, contrários àqueles encontrados por Choi e colaboradores
(2007), apontaram uma relação positiva e significativa entre as variáveis investigadas, isto
é, quanto maior o salário médio de juízes maior a produtividade de tribunais. Novamente,
faz-se necessária uma ressalva a respeito dos diferentes tipos de judiciários investigados nas
pesquisas. Deinely (2011) investigou judiciários cujos direitos aplicados têm origem no direito
romano-germânico, e Choi e colaboradores (2007) investigaram um judiciário com origem no
direito inglês.
Importante ressaltar que a quantidade, a qualidade e o ritmo da produção de um juiz
dependem de diversas outras variáveis, além das mencionadas nos estudos revisados. O tipo
de justiça, a instância de atuação, os ritos e prazos processuais, as normatizações, os desenhos
institucionais e as características dos usuários são alguns exemplos de variáveis contextuais
que afetam o desempenho das atividades de um juiz. Dessa forma, focar apenas em carac
terísticas individuais de juízes para medir o desempenho do Judiciário pode-se revelar uma
estratégia simplista.

Recursos
Os recursos financeiros e humanos foram os mais enfatizados nos estudos revisados. Quanto
aos recursos financeiros, a principal constatação é que o aumento desse tipo de recurso não ga
rante aumento de desempenho. Buscaglia e Ulen (1997), por exemplo, descobriram que ape
nas aumentar a quantidade de recursos financeiros não implica, necessariamente, aumento de
eficiência em tribunais na América Latina. Por sua vez, Castro (2011) observou que parcela
significativa da variação do desempenho de Tribunais da Justiça Estadual brasileira não pode
ser explicada pela disponibilidade de recursos financeiros.
As evidências a respeito da importância de recursos humanos para o desempenho no
Judiciário são controversas. Parte da literatura indica que a quantidade disponível de força
de trabalho, principalmente de juízes, é fundamental para o desempenho no setor, enquanto
outra parte sugere que a importância é relativa. Hazra e Micevska (2004) ilustram o primeiro
caso, ao mostrar que a quantidade de juízes per capita diminuiu a taxa de congestionamento
na Justiça civil e criminal da Índia. Da mesma forma, Mitsopoulos e Pelagidis (2007) desco
briram que a força de trabalho disponível influencia positivamente o tempo de julgamento de
processos em tribunais de apelação na Grécia. Rosales-López (2008) também mostrou que o
tamanho dos tribunais de primeiro grau da Espanha, considerando a força de trabalho dis
ponível, tem um efeito positivo na produção jurisdicional. Em pesquisa mais recente, Elbialy
(2011) corrobora resultados anteriores ao mostrar que a quantidade de juízes tem impacto
positivo no desempenho de tribunais no Egito.
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Em contrapartida, os resultados de Beenstock (2001) e Beenstock e Haitovsky (2004)
indicam que, em certos casos, a quantidade de processos resolvidos independe do número de
juízes. A explicação é que, quando novos juízes são nomeados, diminui a carga de trabalho
sobre os juízes existentes, o que acaba equilibrando a produtividade. No mesmo sentido, em
uma abordagem mais ampla, que levou em consideração tanto juízes como tribunais, Hagste
dt e Proos (2008) mostraram que houve aumento de eficiência no Judiciário da Suécia após
a reforma que diminuiu a quantidade da força de trabalho, incluindo juízes. Mais recente,
Dimitrova-Grajzl e colaboradores (2010) descobriram que a quantidade de casos resolvidos
no Judiciário da Eslovênia não depende da quantidade de juízes, uma vez que, quando novos
juízes são nomeados, diminui a taxa de produtividade dos juízes mais antigos.

Procedimentos legais e administrativos
As pesquisas revisadas são consensuais em apontar como obstáculos à melhoria do desem
penho judicial a falta de padronização e o excesso de formalismo em procedimentos legais e
administrativos. Os resultados também são convergentes ao apontar que novas tecnologias
são mecanismos importantes para diminuir o tempo de duração de procedimentos, além de
aumentar a segurança das informações e ampliar o acesso de usuários.
Em uma amostra de 109 judiciários nacionais, Djankov e colaboradores (2001) desco
briram que quanto maior o formalismo, denominado de regulação de disputas, nos procedi
mentos judiciais, maior a expectativa de duração de processos e menor o acesso da população.
Os autores definem a regulação de disputas como a medida na qual os procedimentos legais
utilizados em um país diferem de uma situação hipotética e ideal caracterizada pela resolução
informal de conflitos. Ressaltam que a regulação de disputas é mais formal em países com ori
gem no direito romano-germânico do que em países com origem na common law. Mitsopoulos
e Pelagidis (2010) encontraram evidências de que os problemas principais do Judiciário da
Grécia, em específico nos tribunais de apelação, estão relacionados à quantidade excessiva de
procedimentos legais e administrativos. Os autores citam como exemplo a quantidade de re
cursos possíveis de serem interpostos ao longo da tramitação de um processo. Por outro lado,
os autores também alertam para o risco de excessiva simplificação de procedimentos judiciais,
o que acabaria por restringir o direito das partes. Assim, sugere-se que deve ser encontrada
uma situação ótima, que possa preservar a natureza contraditória do direito e a eficiência do
sistema judicial.
Na mesma linha, Rosales-López (2008) investigou a influência de procedimentos admi
nistrativos no Judiciário espanhol e concluiu que a existência de mecanismos de padronização
influencia positivamente o desempenho de tribunais. A autora observou que nos tribunais
onde existe um órgão judicial denominado Common Procedural Services (CPS) a produtivida
de era maior. Esse tipo de órgão presta serviços para diversos tribunais na Espanha e sua prin
cipal função é registrar, entregar e garantir a execução das decisões judiciais. De acordo com
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Rosales-López (2008), a existência do CPS permite que tribunais padronizem seus procedi
mentos e, com isso, diminuam a duplicação de tarefas, maximizando assim seus resultados.
Algumas poucas pesquisas ressaltam que o uso de novas tecnologias tem contribuído
para melhorar o desempenho judicial. Por exemplo, Buscaglia e Dakolias (1999) mostraram
que tribunais que investiram mais em tecnologias de informação apresentaram melhorias
consideráveis na taxa de resolução de processos. De acordo com os autores, as vantagens
na utilização de tecnologias da informação são muitas. Entre as mais importantes estão o
rastreamento de processos, que permite identificar, por exemplo, quais requerimentos já
foram realizados e quais estão pendentes; o acesso mais rápido às jurisprudências por par
te de juízes; e a maior facilidade para redigir as decisões. Pastor (2003) também ressalta
a importância do uso de tecnologias no Judiciário ao mostrar que a eficiência da Justiça
espanhola depende do uso intensivo de novas tecnologias da informação, como sistemas
integrados e processos eletrônicos. Em termos gerais, observou-se que a maioria dos autores
tem ignorado as consequências da ampla introdução de computadores e do uso de tecno
logias no Judiciário. Com isso, os estudos revisados parecem considerar que as tecnologias
da informação e comunicação são ferramentas administrativas neutras, com pequena ou
nenhuma implicação no desempenho judicial.

Comparação entre unidades
Um conjunto de estudos investigou o desempenho judicial visando comparar tribunais ou
sistemas judiciários nacionais. Esse tipo de pesquisa permite identificar quais unidades devem
ser imitadas e quais devem buscar melhorias em seus processos produtivos. A comparação
entre unidades geralmente tem como base o conceito de eficiência, mais especificamente, a
noção de eficiência técnica ou produtividade.
Os resultados encontrados por Kittelsen e Førsund (1992), Tulkens (1993), PedrajaChaparro e Salinas-Jiménez (1996), Choi e colaboradores (2007), Hagstedt e Proos (2008),
García-Rubio e Rosales-López (2010), Fochezatto (2010), Elbialy e García-Rubio (2010),
Yeung e Azevedo (2011) e Deyneli (2011) indicam quais são os tribunais mais eficientes em
suas respectivas amostras. Já os resultados encontrados por Dakolias (1999) e Staats e cola
boradores (2005) indicam quais são os sistemas judiciários nacionais mais eficientes.
Os critérios de comparação utilizados envolvem diferentes conjuntos de insumos e pro
dutos. Os insumos mais utilizados foram: recursos humanos, especialmente juízes, recursos
financeiros e tecnologia; e os produtos mais utilizados foram: processos julgados e decisões
proferidas. Algumas comparações são focadas em insumos com o objetivo de estimar o quan
to poderia ser economizado gerando os mesmos produtos. Outras são focadas em produtos,
buscando estimar o quanto poderia ser produzido com os mesmos insumos. Em algumas pes
quisas, os insumos e produtos são submetidos a um denominador comum para controlar vari
áveis contextuais, que poderiam interferir na análise. Por exemplo, Yeung e Azevedo (2011)
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utilizam a carga de trabalho como denominador comum de tribunais estaduais no Brasil no
intuito de controlar variações do grau de litigiosidade em cada estado.
Algumas pesquisas avançam em análises comparativas apontando, por exemplo, carac
terísticas de tribunais mais e menos eficientes, fontes principais de eficiência ou de ineficiên
cia, ou o quanto um tribunal deve melhorar para alcançar determinado nível de eficiência.
Elbialy e García-Rubio (2010), por exemplo, indicam que não existe diferença significativa em
termos de eficiência entre cortes civis e criminais no Egito. Já García-Rubio e Rosales-López
(2010) sugerem que tribunais espanhóis menos eficientes poderiam aumentar sua produção
em média 20%, utilizando a mesma quantidade de recursos, porém, aperfeiçoando a gestão
administrativa dos processos internos.
Outros estudos avançam ainda mais utilizando covariáveis individuais ou contextuais
como preditoras da eficiência judicial. Um exemplo é a pesquisa de Deyneli (2011), que além
de comparar a eficiência judicial em diversos países europeus, identificou também a influência
do salário de juízes na eficiência dos tribunais.

5. Considerações finais e proposta de agenda de pesquisa
Como foi apresentado ao longo do texto, o conceito de desempenho judicial é multidimen
sional e multinível, e tem como elemento central o juiz. Isso significa que qualquer esforço
de avaliação deveria indicar, com clareza, qual dimensão de desempenho está sendo avaliada
e em qual nível de análise as observações utilizadas estão situadas. A revisão mostrou que o
desempenho no Judiciário é um tema pouco explorado, principalmente na área de adminis
tração pública, e que uma agenda de pesquisa ainda precisa ser construída. Os resultados
dos estudos revisados indicam a existência de pontos convergentes e divergentes em relação
ao tema. Os pontos convergentes consistem em resultados relativamente consolidados, que
geram eventuais discussões periféricas, sem alterar o entendimento mais amplo. Ao contrário,
os pontos divergentes significam questões que ainda permanecem abertas a respeito do tema,
lacunas que precisam ser exploradas.
Em relação ao desempenho de juízes muita coisa ainda precisa ser estudada. A influência
da idade no desempenho de juízes ainda não foi explorada no contexto nacional. Poderia ser
observado, por exemplo, se a relação entre idade e desempenho se comporta como apontam
estudos anteriores, em todas as instâncias do Judiciário. Juízes cada vez mais novos têm sido
contratados no Judiciário brasileiro. Pesquisas poderiam investigar de que forma esse fenôme
no tem afetado o desempenho do setor. Ainda sobre a idade, uma lacuna clara na literatura
diz respeito ao impacto de novas tecnologias no desempenho de juízes mais experientes.
Outra questão divergente a respeito do desempenho de juízes é o efeito da carga de
trabalho. Estudos futuros poderiam oferecer evidências empíricas mais claras a respeito des
sa questão, indicando, por exemplo, de que forma a carga de trabalho afeta indicadores de
desempenhos quantitativos e qualitativos, e de que forma isso ocorre em diferentes serventias
de justiça e instâncias do Judiciário. No caso do Judiciário brasileiro, estudos longitudinais
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poderiam investigar como esforços voltados para diminuir o acervo de processos, principal
mente programa de metas definido pelo CNJ, afetaram o desempenho individual.
O desempenho de juízes deveria ser considerado como o resultado de uma combinação
de variáveis individuais, relacionais e contextuais. Dessa forma, o efeito de determinada ca
racterística de um juiz em seu desempenho poderia ser atenuado ou reforçado, por exemplo,
por características relacionais, como o desempenho de pares, e por características contextuais,
como condições de trabalho em comarcas, estratégias gerenciais utilizadas em tribunais e
características de usuários.
Em relação à importância de recursos no desempenho judicial, os resultados encontra
dos são divergentes. Em alguns estudos, sustenta-se que os recursos financeiros são essenciais
para se alcançar o desempenho esperado, porém, somente até determinado ponto, com pouco
ou nenhum efeito a partir disso. Em tempos de crise financeira e preocupação com economia
de recursos públicos, pesquisas futuras poderiam, por exemplo, explicar a relação entre a
alocação de recursos financeiros para diferentes fins, como pagamento de pessoal, aquisição
de bens e serviços e investimentos, e o desempenho de diferentes unidades organizacionais
do Judiciário.
Quanto aos recursos humanos, geralmente, a quantidade de juízes é considerada um
fator determinante da produtividade e celeridade de tribunais. Entretanto, a relação parece
não ser tão simples, posto que inserir novos juízes pode significar diminuir a pressão sobre
juízes existentes, o que implica, geralmente, diminuição da produtividade. Assim, sugere-se a
realização de pesquisas, preferencialmente longitudinais, que mostrem como a contratação e
a alocação de juízes nos últimos anos têm influenciado a produtividade de varas, comarcas e
tribunais no Brasil.
Parece existir consenso de que o excesso de procedimentos legais e administrativos afeta
negativamente o desempenho judicial, principalmente a celeridade. Diante disso, a partir da
década de 2000, novas tecnologias foram inseridas no Judiciário brasileiro no intuito de sim
plificar procedimentos, aumentar a celeridade e o acesso, entre outros. Apesar disso, ainda
não existem evidências empíricas contundentes sobre o efeito dessas novas tecnologias no
desempenho do Judiciário brasileiro. Pesquisas futuras poderiam investigar em comarcas ou
em tribunais, por exemplo, se processos que tramitam no formato eletrônico são mais céleres
do que processos que tramitam no formato impresso.
Em relação à comparação entre unidades do Judiciário, sugere-se a realização de pesqui
sas baseadas em outras dimensões de desempenho além da eficiência. Quase todos os estudos
comparativos revisados utilizaram indicadores de eficiência como parâmetros de comparação.
Tribunais ou outros órgãos do Judiciário poderiam ser comparados, por exemplo, com base
na acessibilidade de cidadãos aos serviços judiciais, ou com base na qualidade das decisões
proferidas.
Por fim, como recomendação geral, estudos futuros deveriam utilizar modelos de ava
liação mais complexos no Judiciário, que, mais do que descrever, busquem explicar os resul
tados observados. Além de variáveis originárias nos múltiplos níveis do Judiciário, deveriam
ser consideradas também na avaliação do desempenho judicial variáveis contextuais, como
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mudanças institucionais, aspectos políticos e condições locais. Esse tipo de avaliação de de
sempenho permite gerar informações mais precisas aos gestores públicos.
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