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Aprimorar para reduzir falhas

Treinamento e debate sobre o novo sistema

Um percentual de erro que geralmente não chega a 1% pode ser considerado irrelevante. Mas quando esse

número diz respeito à gestão de impedimentos, pode até significar uma catástrofe! Embora represente uma

proporção “ínfima”, causa um enorme dano político, tanto ao tribunal, quanto ao próprio ministro que não

poderia julgar determinado processo – por razões objetivas ou subjetivas – mas por uma falha operacional, acabou

julgando. O que acontece nessas hipóteses? A nulidade do julgamento, conforme orienta o Código de Processo

Civil. Ou seja, o prejuízo é grande e o desgaste maior ainda.

Esses deslizes infelizmente ocorrem porque o sistema não é

100% automatizado; ainda depende da ação humana. E é

exatamente por isso que a Judiciária tem buscado

continuamente aprimorar esse produto, ao ponto de torná-

lo cada vez menos suscetível a erros. No início desta

semana, entrou em funcionamento, ainda em caráter

experimental, a nova ferramenta de identificação de

impedimentos, no Sistema Justiça. Daqui para frente, a

tendência é que essas desconformidades sejam cada vez

mais raras.

A distribuição no tribunal segue o princípio da igualdade,

para que nenhum gabinete fique sobrecarregado em relação

aos demais. Existem variáveis que não permitem que isso

aconteça, como as hipóteses de impedimento, que podem

excluir um ou mais ministros de determinado sorteio.

A legislação processual estabelece os casos em que o juiz

fica “proibido” de exercer suas funções no processo. Um

clássico no STJ é quando um ministro não pode receber

determinado processo (e nem votar em julgamento

colegiado), por já ter decidido em outro grau de jurisdição;

Amilar Martins faz comparação entre a antiga e a nova

ferramenta

quando era desembargador, por exemplo.

Por isso, é feito um controle prévio à distribuição, para

evitar trabalhos desnecessários. Quando assume seu posto,

o ministro comunica à SDJ a lista de situações que ensejam

seu impedimento. As informações consideradas objetivas,

chamadas de metadados, são cadastradas no sistema.

Uma questão tão “sensível” como a gestão de

impedimentos merece um cuidado especial.

Quando algo sai do controle, alguém tem de se

responsabilizar e, nesse caso, ESSE ALGUÉM é a

própria Judiciária!



O que são METADADOS? 

São informações vinculadas ao

processo, produzidas pelos tribunais

na fase de autuação, necessárias à

tramitação dentro do tribunal, como

por exemplo: tribunal de origem, UF

de origem, advogados, assunto, nome

das partes, se está em segredo de

justiça, se a parte goza do benefício

da justiça gratuita, entre outros. Saiba

mais!

Antigo X novo
No antigo sistema, quando o recurso chamado ‘crítica

avançada’ identificava certas condições nos processos,

era exibida uma mensagem na tela, semelhante a um

"pop-up", que chamava a atenção sobre um possível

impedimento. “O problema é que essa mensagem era

graficamente semelhante a uma série de outras que

eram exibidas, tornando-se uma espécie de “spam”

que fazia com que, muitas vezes, a informação passasse

despercebida. Além disso, eram gerados ‘falsos

positivos’ que reduziam a confiabilidade da

ferramenta”, explicou o coordenador de Análise e

Classificação de Temas Jurídicos e Distribuição de

Feitos (CTJU), Amilar Martins.

Para solucionar esse problema, foi planejado um módulo novo. Os impedimentos informados pelos

gabinetes são registrados e classificados como objetivos ou relativos. De acordo com Amilar, os

objetivos são lançados automaticamente, sem a intervenção do servidor. Outra novidade é que o

próprio sistema emite uma certidão nos autos contendo essa informação.

Já em relação aos relativos, ainda há certa dependência da ação humana. Isso porque os dados não

estão cadastrados, mas apenas contidos no processo – o que demanda uma análise dos autos. Nesse

caso, o sistema também mostra uma mensagem pedindo que o operador verifique a ocorrência de

impedimentos específicos, de acordo com o contexto do processo. A diferença é que, em vez de

responder apenas “estou ciente”, o servidor terá de responder SIM ou NÃO: há impedimento ou não

há impedimento. “Toda essa operação é resguardada por um forte sistema de log (que grava

informações sobre o usuário), que garante segurança, transparência e auditabilidade da atividade”,

ressaltou Amilar.

Com a mudança, a probabilidade de erros, que já era bem pequena, ficou ainda mais baixa. E não

vamos parar por aí... A Judiciária continuará trabalhando para chegar ao ideal: um sistema

100% automatizado, que suporte receber todas as informações necessárias para tanto!

ser preciso! Nossa diretora-geral, Sulamita Marques, sabe

disso e faz questão de compreender as demandas (e

peculiaridades) das secretarias. No início de março, o comando

da SJD participou de uma reunião produtiva com a DG. Entre as

nossas necessidades históricas, destacam-se: a carência de

servidores; o espaço físico incompatível com o aumento da nossa

capacidade produtiva; a falta de equipamentos e mobiliários

específicos para nossas atividades; o teletrabalho; e o

restabelecimento da jornada de trabalho das 6h às 21h.

Agora, nesta segunda (13/3), a DG vai conhecer de perto

os desafios que a Judiciária enfrenta no dia a dia. Esteja

preparado para recebê-la a partir das 14h, combinado?

A hora e a vez 

da SJD

Temos capital humano,

estrutura organizacional e

decisões diárias que

praticamente nos

transformam em um

município. Por isso, a

direção-geral tem papel

estratégico na condução

dessa verdadeira cidade

chamada STJ. E para que

nossa trajetória seja

marcada pela satisfação de

usuários e cidadãos, o

planejamento e o controle

dessa instituição têm que

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/metadados.pdf


No DNA, a carreira pública. No STJ, 

25 anos de dedicação!
O pai, a mãe e o irmão de Vlado são servidores públicos. Como fugir dessa sina? O atual chefe da Seção de

Autuação e Indexação de Processos Originários (SEAOR/CPRO) foi perspicaz e não remou contra a maré:

começou sua vida profissional no serviço público aos 19 anos no Ministério da Previdência e Assistência Social,

onde ficou até tomar posse no STJ, em novembro de 1991. Aqui no tribunal, Vlado Rodrigues dos Santos

trabalhou na área de gestão de pessoas e em gabinete de ministro antes de começar sua trajetória na Secretaria

Judiciária. “Do início desse percurso até hoje tive, e ainda tenho, o privilégio de poder trabalhar com

profissionais altamente capacitados, adquirindo conhecimentos das atividades desenvolvidas pelo tribunal”,

revela o servidor que completou 25 anos no Tribunal da Cidadania no fim do ano passado.

Quantos, depois de fazer bodas de

prata, ainda mantêm acesa a vontade

de ser um profissional de destaque e

de continuar atuando com esmero e

empenho diariamente? Anote aí! O

Vlado é um desses! Ao ser

perguntado sobre a importância do

STJ na sua vida, numa escala de 0 a

10, a resposta veio sem rodeios:

“Diria 10. Sinto motivação para vir

trabalhar todos dias, encontrar os

colegas, ajudar a solucionar as

demandas do setor”, reconhece o

servidor.

Nascido em Brasília, graduado em

Matemática e pós-graduado em

Direito Público, Vlado é casado com

Hild há 17 anos e tem filhos gêmeos,

o Artur e a Sofia, de 14 anos.
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Vlado se considera introspectivo e um pouco 

ansioso, diz que está “aprendendo a viver um dia 

de cada vez”...

E sabe o que o ajuda? Extravasar a sua ansiedade 

jogando futebol e curtindo, na telinha da TV, as 

séries do Netflix.

A equipe da SEAOR reunida ao redor de Vlado e do coordenador da

CPRO, Frederico Augusto: ninguém duvida do quanto ele é

merecedor do carinho e do respeito do grupo! Parabéns pela bela

história no STJ, Vlado! Vida longa e produtiva para você!
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