
Palestina exige mapa com fronteiras de 1967

O presidente palestino, Mahmud Abbas, exigiu de Israel um mapa com

as fronteiras do futuro Estado palestino, baseadas nos limites de 1967,

antes de retomar as negociações de paz. O presidente “quer saber,

a partir de um mapa que seria apresentado por Benjamin Netanyahu

ao (secretário americano de Estado John) Kerry, em que consistiria

uma solução com dois Estados, em particular no que diz respeito

às fronteiras”, disse Nimr Hamad, conselheiro da presidente.
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Nas organizações sempre há espaço para melhorias, tanto pelo surgimen-
to de novas exigências de clientes, agências reguladoras ou pela própria
evolução da tecnologia. Para dar o primeiro passo é necessário planejar.
Dúvidas sobre quais são as melhores técnicas, por onde começar, quais
passos seguir e como evitar o retrabalho devem ser prioridade. É preciso
conhecer as técnicas, saber para que servem, quais seus requisitos para
utilizá-las, com que tipo de dados e informações elas se tornam verdadei-
ras aliadas numa análise de melhoria.

O tema Gestão de Processo não é novo. É um grupo abrangente de técni-
cas, ferramentas e metodologias que permitem desenhar novas linhas de
trabalho ou colocar em prática oportunidades de melhoria buscando redu-
zir os defeitos do processo, aliado a resultados satisfatórios. Para isso, utili-
zando bases e conceitos similares, trabalhadas separadamente, apesar de
fazerem parte de algo maior.

O mercado brasileiro tem uma enorme demanda por profissionais que pos-
sam atuar em gestão de processos com a capacidade de analisar e entender
suas organizações como um todo. Além de estar a par de novas tecnologias
aplicáveis e criar sistemas de controle de desempenho para identificar me-
lhorias que influenciem a operação dos processos nos diversos níveis hierár-
quicos. É necessário ser integrador e multiplicador de nova cultura de ges-
tão, e gerenciar projetos de otimização de processos. A dificuldade para
preencher essa demanda por profissionais está exatamente na atual disper-
são das fontes de conhecimentos que formam a gestão de processos. Atual-
mente, grande parte desse conhecimento está distribuído por várias discipli-
nas, tratadas independentemente como Gestão de Qualidade, Tecnologia de
Informações ou Gestão de Projetos. Um profissional de Gestão de Processos
precisa ter visão integral para poder observar e decidir sobre questões mais
amplas, como selecionar os processos críticos a partir da estratégia organiza-
cional. Por outro lado, também deverá saber coletar e analisar dados históri-
cos para uma análise estatística, aplicando conceitos para promover mudan-
ças nas organizações ou avaliar oportunidades de automação. Não é correto
afirmar que esse profissional terá mais mérito quanto maior for a experiên-
cia na operação de um processo. Talvez até a menor prática lhe permita en-
xergar novas alternativas de melhorias. Assim, muito mais relevante que en-
tender o processo em seus mínimos detalhes, será preciso outras competên-
cias relacionadas com a gerência do projeto de melhoria.

Tais conhecimentos é que permitirão que além do uso das melhores práti-
cas de gestão de processos, haja sucesso no planejamento e realização da im-
plementação da melhoria. Sendo assim um gestor de processos também de-
ve ser um gerente de projeto, essas serão cada vez mais competências com-
plementares. O gestor de projeto agregará não somente o cumprimento da
visão e dos objetivos estratégicos da companhia, mas também a realização
do propósito condizente com a percepção das partes envolvidas, dos recur-
sos e dos requisitos mercadológicos. Além de analisar as etapas da concep-
ção inicial do projeto que atenda ao prazo, custo, qualidade e alvo. ■

Encontra-se em vias de ser votado pela Comissão Especial da Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei nº 8.046/2010, que tem por objetivo criar um novo
Código de Processo Civil (“CPC”), em substituição à legislação processual de
1973, ainda em vigor.

Procurando estabelecer uma sistemática que atenda aos anseios da socie-
dade contemporânea, com a simplificação dos procedimentos e a racionali-
zação dos recursos, o projeto do novo CPC situa-se no contexto das medidas
criadas com o intuito de combater a chamada “Crise do Judiciário”. É inegá-
vel que, se aprovada, a nova legislação trará significativos impactos na práti-
ca dos processos judiciais para todos os participantes do processo (partes, juí-
zes, advogados etc.).

Uma das características mais marcantes do projeto é o estímulo conferido
à utilização dos meios de autocomposição do litígio (conciliação/mediação).
O rito processual foi modificado de modo que, em regra, o réu seja citado não
para oferecer sua defesa, mas sim para comparecer a uma audiência prévia de
conciliação/mediação. Apenas na hipótese de o conflito não ser resolvido
amigavelmente é que começaria a fluir o prazo para oferecimento de defesa.

O projeto do novo CPC propõe também uma radical alteração nos recur-
sos. Com sua aprovação, serão extintos os embargos infringentes e o agravo
retido; haverá restrição nas hipóteses de interposição do agravo de instru-
mento (que passará a se chamar apenas agravo); e a apelação deixará de ter
efeito suspensivo como regra geral, ampliando-se as hipóteses de imediata
execução da sentença.

Tratando de outro tema relevante, o projeto de lei estabelece que, quando
se formular no curso do processo um pedido de desconsideração da persona-
lidade jurídica, terá de ser instaurado um incidente no qual, em regra, deve-
rá haver prévia resposta dos sócios a serem atingidos pela medida. O projeto
de lei não inova, no entanto, nos requisitos para a concessão da medida, que
continuam sendo aqueles do Código Civil (abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial).

Outro ponto importante é que o projeto do novo CPC pretende instituir
expressivas modificações quanto aos honorários advocatícios sucumben-
ciais. A par de determinar parâmetros mais objetivos para a definição do va-
lor dos honorários, o projeto do novo CPC cria uma tabela de percentuais pa-
ra os casos em que o Poder Público for condenado (a lógica da tabela é a de
que o percentual a pautar a fixação dos honorários é inversamente propor-
cional ao valor da condenação sofrida pelo Poder Público). Além disso, serão
devidos honorários advocatícios sucumbenciais não só no processo princi-
pal, mas também, cumulativamente, na reconvenção, no cumprimento de
sentença, na execução e nos recursos.

Independentemente do mérito de suas propostas (algumas destacadas neste
artigo), espera-se que, caso aprovado, o novo CPC colabore para solucionar —
ou ao menos amenizar — o grave problema da morosidade dos processos judi-
ciais no Brasil. Mas vale salientar que o sucesso do novo CPC também depende-
rá dos esforços de todos os que atuam no dia a dia dos processos judiciais. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2013, Mundo, p. 31.




