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Eficiência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Responsabilidade Social 

Alinhamento e Integração 

Garantir a 
agilidade nos 

trâmites judiciais 
e administrativos 

Buscar a 
excelência na 

gestão de 
custos 

operacionais 

Facilitar o acesso à 
Justiça Promover a cidadania  

Aprimorar a 
comunicação com 
públicos externos 

• Papéis e iniciativas do Judiciário 
• Dados processuais e administrativos 
• Transparência / Linguagem clara 

 

Disseminar valores 
éticos e morais por 

meio de atuação 
institucional efetiva 

Fomentar a interação e a 
troca de experiências entre 

Tribunais (nacional e 
internacional) 

Garantir o alinhamento 
estratégico em todas as 
unidades do Judiciário 

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
dos magistrados e 

servidores  

• Gestão e Execução da Estratégia 
• Gestão Administrativa 
• Gestão de Projetos 

• Tecnologia 
• Alocação de Pessoas 
• Otimização de Rotinas 

Motivar e 
comprometer 
magistrados e 

servidores com a 
execução da Estratégia 

Visão de Futuro: 
Ser reconhecido pela Sociedade como 

instrumento efetivo de Justiça, Equidade e de 
Promoção da Paz Social 

 
• Acessibilidade 
• Celeridade 
• Ética 
• Imparcialidade 
• Modernidade 
• Probidade 
• Responsabilidade Social e Ambiental 
• Transparência 
 
 

• Desdobramento da Estratégia 
• Continuidade administrativa 

• Unidades do Judiciário  
• Universidades 
• Organizações  

Missão: Realizar Justiça 

• Comunicação Interna 
• Cultura orientada a Resultados 
• Qualidade de Vida/Clima Organizacional 

• Suporte à Estratégia 
• Segurança da Informação 

Atuação Institucional 

Fortalecer e harmonizar as 
relações entre os Poderes, 

setores e instituições 

Promover a 
efetividade no 
cumprimento 
das decisões 

• Conhecimentos  e práticas jurídicas 
e administrativas 

• Inclusão Social e Desenvolvimento   
• Conscientização de direitos, deveres e 
valores 

• Execução das decisões 

• Prevenção de litígios judiciais 
• Parcerias/Convênios 
• Execução Voluntária das Decisões 

• Segurança física da Informação 
• Segurança das pessoas 

• Capilaridade 
• Formas Alternativas de acesso 

• Economicidade 
• Responsabilidade  
Ambiental 

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

• Gestão Orçamentária 

Gestão de Pessoas Orçamento 

Atributos de Valor para a Sociedade 

Infra-estrutura e Tecnologia 

e 

Garantir a 
disponibilidade  de 

sistemas essenciais de 
TI 

Garantir a infra-
estrutura apropriada 

às atividades 
administrativas 

judiciais 

Assegurar  recursos 
orçamentários 

necessários para a 
execução da Estratégia 
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Eficiência Operacional 

Garantir a 
agilidade nos 

trâmites judiciais 
e administrativos 

Buscar a 
excelência na 

gestão de 
custos 

operacionais 

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
dos magistrados e 

servidores  

• Gestão e Execução da Estratégia 
• Gestão Administrativa 
• Gestão de Projetos 

• Tecnologia 
• Alocação de Pessoas 
• Otimização de Rotinas 

Motivar e 
comprometer 
magistrados e 

servidores com a 
execução da Estratégia 

Visão de Futuro: 
Ser reconhecido pela Sociedade como 

instrumento efetivo de Justiça, Equidade e de 
Promoção da Paz Social 

 
• Acessibilidade 
• Celeridade 
• Ética 
• Imparcialidade 
• Modernidade 
• Probidade 
• Responsabilidade Social e Ambiental 
• Transparência 
 
 

Missão: Realizar Justiça 

• Comunicação Interna 
• Cultura orientada a Resultados 
• Qualidade de Vida/Clima Organizacional 

• Economicidade 
• Responsabilidade  
Ambiental 

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

• Gestão Orçamentária 

Gestão de Pessoas Orçamento 

Atributos de Valor para a Sociedade 

e 

Assegurar  recursos 
orçamentários 

necessários para a 
execução da Estratégia 
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Processo Eletrônico e Eficiência da 
Administração Judiciária sob os prismas da: 

• Gestão Orçamentária; 

• Gestão do processo de trabalho (processo 
produtivo do Judiciário); 

• Gestão de Pessoas. 



Processo Eletrônico e Gestão 
Orçamentária 
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Orçamento 

• Poder Judiciário: 50 bilhões de reais; 

• Justiça do Trabalho: 12 bilhões de reais. 

• 95% do Orçamento da Justiça do Trabalho é destinado a pagamento de 

pessoal.  



EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DOS TRIBUNAIS 
DA UNIÃO 

EXERCÍCIO FINANCEIRO TOTAL 

2000 7.079.289 

2001 8.132.677 

2002 8.977.393 

2003 10.957.657 

2004 12.465.699 

2005 14.556.166 

2006 16.968.544 

2007 19.895.866 

2008 22.790.565 

2009 24.794.975 

2010 27.354.727 

Aumento substancial em relação ao OGU e ao PIB. 



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - DESPESAS 
EXECUTADAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

2006 2007 2008 2009 TOTAL 

STF                          
21.077.788  

                             
40.654.223               29.456.814           17.493.221        108.682.046  

CNJ                            
6.193.060  

                             
48.758.861               40.569.474           71.056.426        166.577.821  

STJ                          
11.411.486  

                             
21.671.722               20.365.623           59.867.321        113.316.152  

J. FEDERAL                          
68.220.615  

                           
121.220.532               94.205.302         103.623.009        387.269.459  

J. MILITAR                            
1.420.078  

                               
1.755.941                 2.051.607             4.442.284           9.669.909  

J.ELEITORAL                        
245.226.977  

                           
158.736.733             374.080.756         394.368.550     1.172.413.017  

J.TRABALHO 
                         

75.243.768  
                           

119.397.364             127.902.136         132.294.870  

      
454.838.139  

TJDFT                            
9.691.077  

                             
13.535.672               14.311.493           21.016.311          58.554.552  

TOTAL                        
438.484.848  

                           
525.731.048  

           
702.943.206  

       
804.161.993  

   
2.471.321.095  



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - DESPESAS COM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2010 

ÓRGÃO SUPERIOR 
E-JUS e Modernização da 

Infra-estrutura de TI                
(Dotação Inicial LOA-2010) 

Outras Ações de Tecnologia 
da Informação                                  

(PLOA-2010) (*) 
TOTAL 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
                                  

11.806.336  
                                  

13.461.852  
                                  

25.268.188  
CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA 

                                
123.143.664  

                                    
4.401.782  

                                
127.545.446  

SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 

                                  
29.700.000  

                                                   
-    

                                  
29.700.000  

JUSTIÇA FEDERAL 
                                  

39.650.000  
                                  

86.602.883  
                                

126.252.883  

JUSTIÇA MILITAR 
                                    

3.000.000  
                                    

1.790.000  
                                    

4.790.000  

JUSTIÇA ELEITORAL 
                                                   
-    

                                
531.277.056  

                                
531.277.056  

JUSTIÇA DO TRABALHO 
                                  

42.776.500  
                                

114.986.327  
                                

157.762.827  
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
E DOS TERRITÓRIOS 

                                    
1.500.000  

                                  
16.171.000  

                                  
17.671.000  

TOTAL 
                                

251.576.500  
                                

768.690.900  
                             

1.020.267.400  



 
• Como foi investido esse orçamento? 
 
• Qual a política de TI que subsidiou esse investimento? 
 
• Quem decidiu como e onde investir?  
 
• Quem estabeleceu as prioridades? 
 

• O orçamento foi executado e bem executado? 
   

Enquanto isso..... onde estávamos? 



 
• Ausência de uma política institucional permanente e 
coordenada de TI; 
 
• Necessidade de racionalização dos investimentos; 
 

• Participação efetiva de magistrados no planejamento e 
na execução orçamentária (orçamento participativo).  
 

RISCOS E PREOCUPAÇÕES 

Resolução CNJ 70: “Os tribunais garantirão a participação efetiva de 
serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados 
pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas 
propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos”.  
COMITÊ GESTOR DE TI DA JT: presença de 3 magistrados e 
priorização de uma política permanente de TI.  



 
• Sistema processual único da Justiça do Trabalho (fim da 
dispersão dos recursos humanos e orçamentários em 25 
sistemas diferentes); 
 

• Concentração dos recursos humanos e orçamentários na 
implantação e aperfeiçoamento de um único sistema; 
 

• Gestão compartilhada e participativa; 
 

• Construção de instrumentos de participação efetiva dos 
tribunais e magistrados. 

Processo Eletrônico: pressupostos para uma 
gestão orçamentária eficiente 



Processo Eletrônico e a Eficiência do 
Processo de  Produção do Judiciário 

• 80 milhões de processos em trammitação 

• 2,6 milhões de execuções pendentes.  
• 2 milhões de processos novos na JT de 1º grau ao ano 



 

 

A DESMATERIALIZAÇÃO DO 
PROCESSO  

E os impactos no nosso processo de produção  



O Processo Eletrônico tornará mais 
eficiente o meu processo de trabalho? 



Ou ficará tudo igual? 



Algumas mudanças com 
impacto direto ou indireto na 

eficiência..... 



MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 



       MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 



O Fim da Burocracia Processual 

“A segurança do processo está nos  
carimbos” 



O fim da burocracia processual 
O processo eletrônico automatiza ou elimina rotinas e 
atos processuais burocráticos como: 

•  Autuação 

• Distribuição 

• Numeração de autos 

• Marcação de audiências 

• Expedição de intimação/notificação 

• Juntada de petições 

• Conclusões 

• Certificação de decurso de prazos 

 

 
O fim dos carimbos.... 



Facilidade de acesso à informação 

 
• Sistema web disponível 24 horas/dia 

• Comodidade e otimização do tempo dos atores do 
processo 

• Redução ou eliminação do atendimento presencial 
(balcão) 

• Fim das cargas aos advogados 

 

 



Com o fim da burocracia processual... 
 

 o processo chega com mais rapidez à “mesa” do 
magistrado, a exigir um melhor aproveitamento 
dos recursos humanos nas atividades de auxílio 
direto ou que possam agregar valor ao processo.   



OUTRAS FUNCIONALIDADES 
VOLTADAS À EFICIÊNCIA 

 
• assinatura em série de despachos;  

• automatização da contagem de prazos; 

• movimentação em bloco;  

• vinculação de decisões a processos repetitivos. 

 



OUTRAS... 

 

• Controle gerencial da Vara (diagnóstico 
permanente de produtividade); 

 

• Relatórios estatísticos em tempo real 
(correição não-presencial). 

 



ALGUMAS PREOCUPAÇÕES 
 

• O modelo tradicional de processo eletrônico não 
auxilia diretamente as tarefas mais desgastantes e 
trabalhosas do magistrado: audiências e 
elaboração de decisões. 

 

• O processo eletronico não combate diretamente o 
maior dos problemas da Justiça do Trabalho: a 
execução. 

 

2,6 milhões de processos em execução. 



OUTRAS PREOCUPAÇÕES 
 

 

• “com as reformas que incidem sobre a 
morosidade sistêmica podemos ter uma justiça 
mais rápida, mas não necessariamente uma 
justiça mais cidadã”.    (Boaventura de Sousa 
Santos); 

 



AINDA AS PREOCUPAÇÕES.... 
 

 
 
• Desenvolvimento de funcionalidades que facilitem a transição 

cultural do processo tradicional para o processo eletrônico 
(indicação de documentos, marcação de informações 
importantes, interação com as “janelas”, apensamento de 
processos);  
 
 



 
• não transferir para o processo eletrônico a burocracia do modelo 
tradicional; 
 

• repensar uma nova rotina procedimental (engenharia de 
produção); 
 

• construir fluxos automatizados, semi-automatizados ou com 
encadeamentos lógicos e padronizado do trâmite processual; 
 
• controle gerencial do processo (o risco dos “buracos negros”, 
escaninhos eletrônicos, alertas etc); 
 

• desenvolvimento concomitante de ferramenta de auxílio à 
realização de audiências e à elaboração de despachos e decisões.  

Processo eletrônico: pressupostos para um 
processo produtivo eficiente 

O processo eletrônico do TST ainda não ensejou o 
fim da burocracia processual e a desejada 
otimização dos recursos humanos  



Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
dos magistrados e 

servidores  

Gestão de Pessoas 

Motivar e comprometer 
magistrados e 

servidores com a 
execução da Estratégia 

O PROCESSO ELETRÔNICO: PRESSUPOSTOS 
PARA UMA GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE  





PALAVRA DE ORDEM: CAPACITAÇÃO, 
CAPACITAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

• Investimento permanente e continuado em 
capacitação: 

 - operação do sistema de processo eletrônico; 

 - readaptação dos servidores de áreas 
burocráticas para atividades de auxílio ao 
magistrado ou que agreguem informação ao 
processo; 

• utilização de EaD e utilização de meios de 
comunicação de massa. 

 

 

O que será dos nossos “carimbadores”?  



PREOCUPAÇÕES PERMANENTES 

• Adequação do ensino jurídico no Brasil à realidade 
do processo eletrônico (a formação dos usuários e 
servidores do futuro) 

 
 



PREOCUPAÇÕES 

• Investimento contínuo em tecnologias que 
contribuam à preservação da saúde física e mental 
dos usuários;  
 
 



OUTRAS PREOCUPAÇÕES 

• Inclusão dos portadores de necessidades especiais 
(áudio e vídeo). 
 



A redefinição do modelo de prestação de serviços – da jornada de 
trabalho aos indicadores de produção (alinhamento aos objetivos 
institucionais – “desdobramento da estratégia”). 
 

Processo Eletrônico e a modernização do 
modelo de gestão de pessoas 



• o teletrabalho, o trabalho não-presencial e a busca pela qualidade 
de vida e de trabalho 

Processo Eletrônico e a modernização do 
modelo de gestão de pessoas 



• o incentivo à cultura de resultados e à meritocracia (incentivos 
diretos e indiretos aos melhores desempenhos, vinculação entre 
produção e remuneração, valorização da qualificação e da 
criatividade etc),  
 

Processo Eletrônico e a modernização do 
modelo de gestão de pessoas 



A ÚLTIMA PREOCUPAÇÃO: 
que o processo eletrônico e a busca pela 

eficiência não gerem distanciamento entre as 
pessoas, mas aproximação  

http://www.youtube.com/watch?v=17ZrK2NryuQ  

http://www.youtube.com/watch?v=17ZrK2NryuQ�


 
rubens.curado@tst.jus.br 

OBRIGADO! 
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