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  A idéia de criação do "Instituto Brasileiro de Administração do 
Sistema Judiciário - IBRAJUS", partiu da conversa entre magistrados, 
professores, advogados, servidores e outros operadores do Direito, sobre a 
oportunidade de uma ONG, estranha ao Poder Judiciário, poder colaborar para 
o seu aperfeiçoamento. Esta iniciativa não é novidade em alguns países latino-
americanos.  
  Firmes neste propósito, os fundadores reuniram-se na tarde do 
dia 28 de maio de 2006, em Curitiba, PR, para aprovar o formato da 
associação. A partir daí, cumpridas as exigências de registro e outras de 
natureza legal, surge o IBRAJUS no cenário jurídico nacional. Conscientes da 
relevância de sua missão e com a certeza de que alcançarão as metas 
traçadas no primeiro encontro, seus fundadores dispõem-se a fazer algo novo 
e de grande benefício social. Sem qualquer posicionamento ideológico, político-
partidário, nem qualquer discriminação de sexo, origem, etnia ou religião. 
    A sociedade civil. , em todo o mundo, organiza-se e participa 
ativamente da vida pública. Há um consenso de que os Estados, cada vez 
mais, têm dificuldades para atender todas as demandas que lhe são 
submetidas. Assim, a sociedade organizada em associações, às quais se 
convencionou chamar de ONGs (Organizações Não-Governamentais), pode 
ser uma parceira importante. Este novo campo de atuação, desconhecido há 
algumas décadas, é forte nos países que possuem uma maior consciência da 
cidadania. E fraco naqueles onde os governos são autoritários ou o nível de 
conscientização das pessoas ainda é muito pequeno. 
  Uma vez criado e obtido os registros em Cartório e também no 
Ministério da Fazenda, estabeleceu-se o IBRAJUS na Av. Padre Anchieta nº 
2.285, conjunto 1.201, município de Curitiba, Estado do Paraná. E passou 
então a divulgar suas pretensões por todo o Brasil. Com muita dificuldade por 
não dispor de verbas de nenhuma entidade pública ou particular. Todos os 
gastos, até o presente momento, vêm sendo coberto por membros da Diretoria, 
de maneira desinteressada. 
  A repercussão na sociedade jurídica brasileira foi muito boa. O 
IBRAJUS já conta com cerca de 100 associados, profissionais do Direito e de 
áreas interdisciplinares como o jornalismo, históriia e outras,  dos mais diversos 
pontos do território nacional, desde o Rio Grande do Sul, na fronteira sul com o 
Uruguay, até Roraima, ao norte, na fronteira com a Venezuela. Conta com uma 
Revista On-Line, onde estão os mais modernos artigos sobre a administração 
da Justiça. Da mesma forma com um setor de entrevistas, onde pessoas 
experientes e de valor reconhecido, contam suas experiências na área da 



administração da Justiça. Inclusive, agora, iniciando  entrevistas com pessoas 
do exterior, a começar pela Professora Nilufer Ora, da Turquia. 
  O acesso ao site do IBRAJUS  (www.ibrajus.org.br)  tem crescido 
permanentemente, já registrando mais de 1.000 consultas no mês de julho 
passado. O site do Google menciona o Instituto por mais de 500 vezes 
referências. A cada dia cresce o apoio e o interesse de pessoas das mais 
diversas origens. Está programado um Congresso Internacional em Curitiba, 
para o mês de março de 2008, entre 5 e 7, além de outros eventos em cidades 
diversas. O “site” de diversos Tribunais, inclusive do sup0remo Tribunal Federal 
e do e do Conselho Nacional de Justiça, mencionam o IBRAJUS em seus links, 
o que bem demonstra o reconhecimento e a respeitabilidade de que goza o 
Instituto. 
  Em suma, o IBRAJUS é a grande novidade na área da Política 
Judiciária e Administração da Justiça do Brasil e tem uma tendência a crescer 
e a ocupar um espaço que se acha vago no país, ou seja, aproximar a 
sociedade e a Justiça, colaborando para que esta seja cada vez mais eficiente, 
democrática e transparente 
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