
Pesquisa mostra que, este ano, 49,45% das cortes brasileiras alcançaram nível satisfatório na área de tecnologia da 
informação e comunicação; maiores gargalos para o aperfeiçoamento da área estão na capacitação e força mínima de trabalho 

Tribunais avançam em TI 
DA REDAÇÃO 

L
evantamento reali-
zado pelo Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ) mostrou que, 
este ano, 49,45% dos 

tr ibunais brasileiros podem 
ser considerados com nível sa-
tisfatório na área de tecnolo-
gia da informação e comuni-
cação (TIC), ao passo que 
37,36% apresentam nível mé-
dio e 13,19% receberam o sta-
tus de aprimorados. Apesar de 
cons ta ta r que os t r i b u n a i s 
conseguiram migrar de níveis 
baixos e médios para satisfató-
rios e moderados , provavel-
mente devido ao aumento dos 
investimentos em tecnologia, 
o diagnóstico demonstra que 
os maiores gargalos pa ra o 
aperfeiçoamento da área es-
tão na capacitação e força mí-
nima de trabalho em tecnolo-
gia da informação (TI). 

O estudo foi realizado pelo 
Comitê Nacional de Gestão de 
Tecnologia de In formação e 
Comunicação do Poder Judi-
ciário (CGTICPJ), que monito-
ra a n u a l m e n t e os t r ibuna i s 
com o objetivo de avaliar as 
condições de TI e p ropo r 
ações que busquem melhorias 
para o setor. Em 2010,15,38% 
dos tribunais eram considera-
dos satisfatórios, 76,92% esta-
vam em um nível méd io e 
7,69%, aprimorados. 

MELHORA. Na pesquisa, os tri-
bunais poderiam alcançar os 
níveis crítico, baixo, médio, sa-
tisfatório, aprimorado e de ex-
celência. "Constatamos uma 
melhora significativa em to-
dos os tribunais, mas os pon-
tos fracos são a capacitação e a 
força de trabalho. A capacita-
ção está em processo de me-
lhor ia em deco r r ênc i a das 
ações do Programa Nacional 
de Capac i tação em TIC do 
CNJ, mas o p rob lema com a 
força de trabalho só pode ser 
resolvido pelos tribunais com 
planejamento na área de re-
cursos humanos e abertura de 
novas vagas, vagas estas que 
apenas poderão ser cr iadas 
por lei", avaliou Mar iva ldo 
Dantas, juiz auxiliar da presi-
dência do CNJ e integrante do 
Comitê Nacional de Gestão de 

Tecnologia de Informação. 
De acordo com ele, os tribu-

nais e o CNJ devem buscar al-
ternativas para fornecer as fer-
ramentas tecnológicas ade-
quadas que venham a propor-
cionar uma prestação jurídica 
mais rápida, efetiva e de me-
lhor qualidade. 

Realizado desde 2009, o es-
tudo foi consolidado a partir 
da resposta de 91 tribunais do 
País, inclusive os tribunais su-

periores, a um quest ionár io 
com mais de 500 perguntas di-
vididas em cinco áreas: porte 
em relação à tecnologia, força 
de trabalho, automação, go-
vernança de TI e capacitação. 
No i tem de tecnologia , por 
exemplo, fo ram aval iadas 
ques tões como servidores , 
storage, renovação do parque 
de microcomputadores e velo-
cidade de conexão à internet. 

Cada item recebeu um peso 

e a soma deles pode indicar se 
o tribunal está em nível crítico, 
baixo, médio, sa t i s fa tór io , 
aprimorado ou excelente. Para 
realizar essa conta, foi utiliza-
da uma fer ramenta de Busi-
ness Intelligence, com a qual 
foram aplicados os critérios 
para a lcançar os resul tados 
dos portes de cada tribunal. 

A partir da análise da pes-
quisa, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), por meio do seu 

projeto de modernização dos 
tribunais, planeja a quantida-
de de equipamentos de infor-
mática ou ações de infraestru-
tura que serão necessários pa-
ra suprir as necessidades dos 
tribunais - como a compra de 
desktops, servidores e storage 
para garantir alta disponibili-
dade e aumentar a capacidade 
de armazenamento de dados. 
Um dos exemplos foi a doação 
de aceleradores de link para 

Encontro nacional começa 
no dia 17, em Porto Alegre 

DA REDAÇÃO 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realizará, no próximo dia 17, em 
Porto Alegre, o VEncontro Nacional do 
Judiciário, quando serão definidas as 
metas prioritárias a serem seguidas pe-
los tribunais brasileiros ao longo de 
2012. Conforme é feito a cada ano, na 
ocasião também será elaborado um 
balanço do cumprimento das metas 
deste ano. O VEncontro terá a partici-
pação de representantes de todo o Judi-
ciário, entre eles presidentes, vice-pre-
sidentes e corregedores dos tribunais 
brasileiros, além dos conselheiros do 
CNJ. O evento será no Hotel Plaza São 
Rafael, no centro da capital gaúcha, e 
terá duração de dois dias. 

A abertura será feita pelo presidente 
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro CezarPeluso, e pelo pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJ-RS), desembargador 
Leo Lima, às 19 horas. 

Conforme a programação, na ma-
nhã da sexta-feira (18) serão apresenta-
dos os resultados prévios do cumpri-
mento das metas nacionais de 2011, em 
exposição do secretário-geral do CNJ, 
Fernando Marcondes, e dos juizes auxi-
liares da presidência do Conselho Antô-
nio Carlos Alves Braga Júnior e Marcelo 
Berthe. No mesmo dia, um segundo pai-
nel reunirá os corregedores de Justiça. 

Na tarde deste mesmo dia, a partir 
das 14 horas, os presidentes do CNJ, 

ministro Cezar Peluso, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro Ricar-
do Lewandowski, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ministro Ari Par-
gendler, do Superior Tribunal Militar 
(STM), ministro Álvaro Luiz Pinto, e 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), ministro João Oreste Dalazen, 
apresentarão os principais resultados 
do Poder Judiciário ao longo do ano. 
Às 16h30, o desembargador Leo Lima, 
presidente do TJ-RS, apresentará o re-
sultado da votação das metas prioritá-
rias para 2012. 

As metas para 2011 foram estabeleci-
das em dezembro do ano passado, em 
encontro realizado no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, foram definidas quatro me-
tas para todo o Judiciário e uma outra, 
específica para cada ramo da Justiça 
(Trabalhista, Federal, Militar e Eleito-
ral), com exceção da Justiça Estadual. 

INSS. O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) quer acabar, até o próxi-
mo ano, com o estoque de processos com 
sentenças pendentes de cumprimento 
nos juizados especiais federais. A insti-
tuição já vem reduzindo em 10% ao mês 
o acervo de sentenças pendentes. Nesse 
ritmo, seria possível acabar com as pen-
dências até setembro ou outubro de 
2012. "Queremos antecipar o fim do 
acervo para junho", disse Erivaldo Ri-
beiro, juiz auxiliar da Corregedoria Na-
cional de Justiça, órgão do CNJ. 

Erivaldo Ribeiro e Ricardo Chimenti, 

também juiz auxiliar da Corregedoria, 
participaram de reunião na Presidên-
cia do INSS, na quinta-feira, para dis-
cutir medidas para reduzir o grande 
número de ações judiciais envolvendo a 
instituição. Também participaram da 
reunião o corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro João Otávio Noronha, 
e juizes federais de todos os tribunais re-
gionais federais (TRFs). 

A Corregedoria do CNJ propôs ao 
INSS a intensificação do trabalho de 
cumprimento de sentenças, com o esta-
belecimento de metas de desempenho. 
O problema, segundo Erivaldo Ribeiro, 
afeta principalmente os juizados no 
estado de São Paulo, que registra 7,7 
mil sentenças não cumpridas pela ins-
tituição previdenciária. Nas outras re-
giões a questão não é preocupante. O 
trabalho conjunto visa a diminuir a li-
tigiosidade do INSS. 

O grupo que participou da reunião 
vai analisar uma proposta da Correge-
doria para aprimorar os juizados espe-
ciais federais. "A idéia é dar maior cele-
ridade e racionalidade aos processos", 
explicou Erivaldo Ribeiro. Trata-se de 
projeto de lei que deve ser encaminha-
do ao Congresso Nacional como inicia-
tiva conjunta do INSS e do CNJ. O INSS 
também sugeriu medidas do Judiciário 
para facilitar o cumprimento de sen-
tenças. A proposta será analisada pela 
Corregedoria para posterior encami-
nhamento ao Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF). 

tribunais de estados da Ama-
zônia Legal, em 2010, após o 
levantamento do ano anterior 
mostrar a dificuldade de aces-
so à internet na referida região. 

O diretor de Tecnologia da 
Informação do CNJ, Declieux 
Dias Dantas, ressaltou que os 
dados são fundamentais para 
subsidiar o p lanejamento e a 
tomada de decisões sobre os 
investimentos que são feitos 
anualmente pelo Conselho na 
área. "A única área em que o 
CNJ não pode ajudar os tribu-
nais é quanto à força mínima -
pessoal necessário para aten-
der os servidores em cada tri-
bunal - mas o CNJ contribui 
para o nivelamento dos tribu-
nais, principalmente, nos por-
tes de tecnologia e capacitação, 
e contribui ainda na melhoria 
dos portes de Governança de 
TI e Automação", detalhou. 

NIVELAMENTO. O diretor expli-
cou ainda que a Resolução 90 
determina o nivelamento dos 
tribunais em relação àTI e pre-
vê investimentos do CNJ para 
doação de equipamentos e ca-
pacitação, mas que os próprios 
t r ibuna is p o d e m uti l izar o 
diagnóstico para planejar suas 
ações. "Os dados demonstram 
os investimentos necessários 
que os tribunais precisam rea-
lizar para a tender de forma 
mais eficaz aos usuários, aos 
operadores de direito e aos ju-
risdicionados", afirmou. 

É a primeira vez que os re-
sultados da pesquisa são di-
vulgados na internet. No por-
tal do CNJ, os internautas po-
derão encon t ra r o relatório 
completo e a versão compacta 
do diagnóstico de 2011 com 
informações dos tribunais su-
periores e justiças estaduais, 
eleitoral, federal e do trabalho. 

Está disponível a classifica-
ção de cada tribunal por seg-
mento de Justiça e os resulta-
dos detalhados com relação a 
tecnologia, força de trabalho, 
au tomação , governança de 
tecnologia da in fo rmação e 
capacitação. Também é possí-
vel encontrar o resultado so-
bre maturidade dos tribunais 
em governança de TI e a evo-
lução de tais t r ibuna is , por 
segmento de Justiça, en t re 
2010 e 2011. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-6.  




