
RSP E S T U D O S  & P E S Q U I S A S

PROGRAMA DE PESQUISAS 
SOBRE A JUSTIÇA FEDERAL

Conselho de Justiça Federal*

O Programa dc Pesquisas 
so b re  Ju s tiça  Federal 
engloba uma série de es
tu d o s c pesqu isas que visa o 

aperfeiçoam ento do sistema ju
diciário , m ediante análise dos 
fatores externos e internos que 
in terferem  no desem penho da 
função jurisdicional da Justiça 
Federal, bem como das tendên
cias do Direito e do Poder Judi
ciário no Brasil e no mundo.

O desenvolvimento do Programa 
prevê três grandes blocos dc con
centração:

1. Análise da im agem  
institucional

Objetiva o conhecim ento da vi
são “interna corporis” e da ima
gem externa da Justiça Federal; 
três das quatro  pesquisas que 
com põem  este pro jeto  encon
tram-se em execução:

1.1 A Justiça  Federal através 
de docum entos

Primeira série de estudos que com
põem o Programa de Pesquisas, 
iniciada em novembro de 1993, e 
atualmente em fase de editoração, 
consiste em um diagnóstico da 
atuação institucional, através de 
uma análise sistematizada de do
cumentos selecionados, que se re
ferem ao Poder Judiciário, como 
um todo, e à Justiça Federal, em 
particular.

1.2 A visão in te rn a  da Justiça  
Federal

Levantamento dos pontos críticos 
que dim inuem  a efetividade da 
Justiça Federal, bem como de pro
postas de soluções, a partir de 
questionários dirigidos a todos os 
juizes federais c entrevistas com 
juizes e dirigentes da instituição. 
Foram enviados questionários a 
alguns juizes federais para avalia
ção prévia, cujas respostas permi
tirão verificar a coerência interna 
do questionário c eventuais pro
blemas na sua aplicação. Após os 
ajustes que se fizerem necessários 
os mesmos serão remetidos aos
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juí/cs federais para preenchimen
to c, espera-se, que no final de 
agosto estejam todas as respostas 
tabuladas para análise. A coleta de 
dados por meio de entrevistas com 
amostra estratificada de juizes fe
derais já foi concluída.

1.3 A Ju s tiça  Federal na visão 
da im p re n sa  escrita

Consiste na análise crítica e sis
tem atizada de notícias sobre a 
Justiça Federal, veiculadas em 
três dos principais jornais de cir
culação nacional, com a finalida
de de conhecer a imagem exter
na da instituição.

A im prensa escrita foi escolhida 
por ser a mais tradicional forma 
de comunicação de massa, cuja 
principal característica é permi
tir a armazenagem de informação 
e recuperação para a leitura.

A rep resen ta tiv idade  dos dois 
principais centros urbanos do 
país - São Paulo e Rio de Janeiro 
- e do centro de Poder político- 
administrativo do país determ i
naram a escolha dos três veícu
los utilizados: A Folha de São 
Paulo e O Globo (os de maior cir
culação nacional) e o Correio 
Braziliensc (o de maior circula
ção no Distrito Federal).

A pesquisa, iniciada em dezem
bro de 1993, cobriu o período de

01 de julho de 1992 a 30 de ju
nho de 1993 e encontra-se em 
fase de revisão do relatório final.

1.4 A op in ião  da  soc iedade  
civil o rgan izada  a re sp e ito  da 
Ju stiça  Federal

lista pesquisa possibilitará, a par
tir de entrevistas com lideranças 
políticas nacionais e regionais e 
dirigentes de entidades sociais, 
organizações não-govem am en- 
tais e associações de classe, o  co
nhecim ento da opinião que a so
ciedade civil o rgan izada  e  os 
principais atores sociais têm da 
Justiça Federal.

2. As tendências do Direito 
e do Poder Judiciário no 
Brasil e no mundo

Objetiva possibilitar o p laneja
m ento de ações que otimizem a 
prestação jurisdicional a cargo da 
Justiças Federal, através dos se
guintes estudos:

A evolução do D ireito e do Po
der Ju d ic iá rio  no B rasil e no 
mundo:

As tendências nas relações entre  
os Poderes Constitucionais no 
Brasil;

As tendências nas relações entre o 
listado e a Sociedade no Brasil; e
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O estado da  arte da pesquisa ju 
rídica no Brasil.

3. Experiências nacionais e 
internacionais na formação 
e aperfeiçoamento de 
magistrados

Estudo que apresentará, sistema
ticamente, as experiências nacio
nais e internacionais de formação 
e aperfeiçoamento de magistrados.

♦Realização: C entro de Estudos 
Judiciários - CEJ/CJF
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