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INDICAÇÕES LITERÁRIAS

GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
UNIDADES JUDICIÁRIAS: 
DESDOBRAMENTO DE 4º NÍVEL, 
GESTÃO JUDICIÁRIA APLICADA.
VALLE, Marcus Vinícius Mendes do. Belo 
Horizonte: Conhecimento, 2017.
* Por Adriano da Silva Ribeiro

A obra é de significativo valor para o 
Poder Judiciário, pois há consenso sobre o 
problema da morosidade na prestação juris-
dicional, a exigir dos magistrados atuação, 
firme, com o propósito de viabilizar práticas 
de gestão com a finalidade de aperfeiçoar a 
tramitação de um processo judicial.

A proposta do Juiz Marcus Vinícius 
Mendes do Valle, na obra em comento, 
é justamente apresentar sua experiência 
ao aplicar técnicas e ferramentas que a 
Ciência da Administração oferece para 
se garantir qualidade na prestação de 
serviços judiciários.

Inicia seu trabalho tecendo impor-
tantes comentários a respeito de 
Planejamento Estratégico, seja da alta 
administração, seja quanto ao desdobra-
mento no âmbito das unidades judiciárias 
de primeiro grau. A partir da implantação, 
pelo Conselho Nacional de Justiça, do 
Planejamento Estratégico Nacional do 
Poder Judiciário, e também no Tribunal de 
Justiça mineiro, defende a possibilidade de 
edição de planos estratégicos, bem como 
sua adoção nas Comarcas, respeitando as 
dimensões e peculiaridades geográficas e 
culturais do Brasil, a fim de se profissio-
nalizar a gestão da unidade judiciária e se 
atingir padrões de eficiência.

Em seguida, aborda de forma deta-
lhada, a necessidade de aplicação do que 
chama “novo modelo de gestão”, mediante 
integração de políticas públicas já adotadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça, para se 
efetivar melhorias no serviço judiciário.

No terceiro capítulo, o autor apre-

senta os pilares fundamentais para o 
que considera desdobramento do plane-
jamento estratégico de quarto nível. 
Por conseguinte, o autor debruça-se 
na avaliação das boas práticas, já exis-
tentes no âmbito do Poder Judiciário 
nacional, para, ao final, definir quatro 
pilares básicos, quais sejam: Diagnose 
de Unidade Judiciária; Plano Estratégico 
de Unidade Judiciária de Primeiro Grau; 
Plano de Ação; e Acompanhamento 
Permanente. Didaticamente, e para 
melhor compreensão do leitor, o juiz de 
direito detalha tanto os conceitos desses 
pilares, quanto sua aplicação prática, pois 
aplicados, experimentados e testados na 
unidade judiciária em que trabalha. O 
que, em sua opinião, tem apresentado 
significativos resultados, entre outros, 
de melhoria dos processos de trabalho, 
maior engajamento das equipes, além 
do aumento da satisfação profissional e 
da produtividade.

O Magistrado Marcus Vinícius 
Mendes do Valle dedica o capítulo sete 
a listar os benefícios esperados com a 
implantação do planejamento estra-
tégico, com destaque para o fortaleci-
mento do papel do magistrado como 
gestor público e líder de equipes.

Em tempos de aperfeiçoamento 
da gestão do Poder Judiciário nacional, 
incontáveis são as contribuições que o 
magistrado trouxe para a compreensão 
da necessária aplicação de modelos 
de gestão e organização, oriundos da 
Ciência da Administração, no Sistema 
de Administração da Justiça. Tanto o 
é, que, para facilitar a efetiva implan-
tação do Plano Estratégico de Unidades 
Judiciárias, foram acrescentados no livro 
quatro anexos contendo formulários utili-
zados, com êxito, e de fácil aplicação.

Na obra, encontramos a seguinte 
interpretação do Ministro João Otávio 
de Noronha, Corregedor Nacional de 
Justiça: revela a face do Poder Judiciário 
nacional, a face do magistrado gestor, 
operoso e comprometido, que estuda e 
transforma esse aprendizado em desen-
volvimento de pessoas, em otimização 
do desempenho organizacional e efetiva 
entrega da justiça.

Para o Desembargador Pedro Carlos 
Bitencourt Marcondes, Presidente do 
Conselho dos Tribunais de Justiça, a 
obra é um contributo inestimável para 
aqueles que têm como missão prestar 
jurisdição de qualidade, de forma célere 
e ao menor custo possível, e, sobretudo, 
conduz à inexorável conclusão de que 
a atividade do juiz brasileiro do século 
XXI, para ser exitosa, deve transcender o 
conhecimento do Direito e a tarefa de 
prolatar decisões, a qual há de ser impe-
riosamente conjugada com a de gestão 
à frente de seus auxiliares.

É o que defende o Juiz de Direito 
Marcus Vinícius Mendes do Valle: A riqueza 
das experiências de magistrados e servi-
dores cabe, perfeitamente, neste modelo 
de gestão estratégica que incentiva, em 
todos, o protagonismo, o aproveitamento 
das experiências profissionais, o desenvol-
vimento contínuo e a vontade perene de 
servir mais e melhor à causa da Justiça, 
sacerdócio comum de todos os opera-
dores da máquina judiciária.

De fato, é leitura indispensável aos 
operadores do Direito, pois se mostra rica 
fonte para aqueles que queiram conhecer 
a experiência do juiz de direito na prática 
da boa administração judiciária, a garantir 
a eficácia da aplicação do direito funda-
mental à razoável duração do processo.

* Adriano da Silva Ribeiro é doutoran-
do em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Universidad del Museo Social Argentino 
- UMSA. 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
COMENTADA.
ABRAHAM, Marcus. 2. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017.
* Por Luis Felipe Salomão

É com grande satisfação que apre-
sento a obra Lei de Responsabilidade 
Fiscal comentada, de autoria do 
Desembargador Marcus Abraham.

O autor possui sólida formação e 
experiência nesta área, havendo obtido 
o título de Doutor em Direito Público 
pela Universidade do Estado do Rio de 
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Janeiro, e sendo também Mestre em 
Direito Tributário pela Universidade 
Candido Mendes.

Na magistratura, é renomado 
Desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, já tendo atuado antes 
como Procurador da Fazenda Nacional. 
Ademais, exerce relevante mister como 
diretor de estágios da Escola da Magistratura 
Regional Federal da 2ª Região.

Na verdade, com tal proficiência, 
o autor discorre sobre os principais 
conceitos e institutos da responsabilidade 
fiscal, reunindo a doutrina e a académica 
com a prática no dia a dia forense.

De fato, o direito financeiro é ramo 
da ciência jurídica que vem ganhando 
cada vez mais destaque no ordenamento 
jurídico, o que se verifica de maneira 
multiforme. A globalização e o acentuado 
avanço tecnológico vivenciados pela 
sociedade pós-moderna são assuntos 
intrinsecamente ligados às finanças.

No atuai cenário, no Brasil e no 
mundo, é indubitável que temas rela-
cionados à gestão dos gastos públicos 
emergem incessantemente na pauta 
do dia. Por sua vez, a sociedade e seus 
grupos organizados vêm assumindo 
papel importante, de modo a fiscalizar 
o funcionamento das instituições. Nesse 
rumo, exige-se cada vez mais transpa-
rência nas contas públicas, bem como se 
evidencia a responsabilidade do gestor 
em utilizar os recursos de modo eficiente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar 101, de 4 de maio de 2000 
– serviu como instrumento relevante para 
modernizar a utilização da coisa pública 
e proporcionar estabilidade nas finanças. 
Criou-se, assim, um marco regulatório 
fiscal de extrema importância para o País, 
inserindo-o no cenário das nações mais 
avançadas do mundo neste tema.

Neste livro, o autor enfrenta com 
profundidade e de maneira deveras cada 
aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No primeiro capítulo, trata de assuntos 
referentes à criação da lei, trazendo impor-
tante comparativo com o mercado finan-
ceiro internacional e analisando a grave 
crise ocorrida na década de 1990, período 
em que houve grande endividamento 
do setor público, com sucessivos planos 
econômicos. Tal conjuntura acabou por 
gerar o nascedouro da lei, com o objetivo 
de estabelecer normas de ajuste fiscal.

No capítulo seguinte, há minucioso 
detalhamento das características primor-
diais da responsabilidade fiscal, quais 
sejam o planejamento, a transparência 
e o fiscal. Segundo o autor, o equilíbrio 
das contas públicas tem sido consi-
derado como a regra de ouro da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Outrossim, 
o autor destacou que, nos processos de 
modernização da administração pública, 
em quase todos os países que tiveram 
sucesso, não foi possível a empreitada 
sem que houvesse interação com a 
sociedade. Em outras palavras, é funda-
mental que haja transparência e respon-
sabilidade compartilhada, com medidas 
tais como publicidade (publicação de 
orçamentos, balanços, de maneira clara 
e transparente), prestação de contas 
das ações públicas e participação da 
sociedade na elaboração da proposta 
pública de orçamento. A intenção do 
legislador brasileiro de rumar nessa trilha 
é patente, como se observa de diversos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Também foram analisados 
assuntos ligados à execução orçamen-
tária, às receitas e despesas públicas e 
aos incentivos fiscais.

O capítulo terceiro foi destinado 
a analisar as sanções, sejam institu-
cionais – aplicadas ao órgão público que 
descumpriu tais normas –, sejam pessoais 
– destinadas ao próprio agente público. 
Os crimes contra as finanças públicas 
tipificados no Código Penal foram objeto 
de exame, e, por fim, houve merecido 
destaque para os atos de improbidade 
administrativa.

A segunda parte do livro é de grande 
utilidade, pois nela foram feitos comen-
tários sobre cada um dos artigos da lei, 
traduzindo-se em importante ferramenta 
de estudo e trabalho. Ademais, é cola-
cionada jurisprudência da Suprema Corte 
e do Superior Tribunal de Justiça, cada vez 
mais sedimentada a respeito do tema, bem 
como do Tribunal de Contas da União.

O livro é ferramenta necessária para 
todos que atuam na área, gestores e 
juristas, assim também de grande utilidade 
para estudantes de direito, economia e 
administração, entre outras disciplinas.

Boa leitura!

* Luis Felipe Salomão é ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça.


