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Pesquisa qualificada em gabinetes 

A partir de hoje (10), a Secretaria Judiciária (SJD) lança o Resumo Indicativo, uma ferramenta que 
facilita o controle do acervo de processos dos gabinetes e seu agrupamento por matéria. A nova 
atividade baseia-se na captura das ementas dos acórdãos dos tribunais de origem e na sua 
disponibilização aos gabinetes, para que essas unidades possam ter mais elementos para identificar os 
temas discutidos nos recursos e racionalizar a análise e julgamento dos feitos.

Segundo o coordenador de Análise e Classificação de Temas Jurídicos (CTJU/SJD), Amilar Martins, e 
também um dos idealizadores da sistemática, a ferramenta foi criada para suprir uma carência no 
manejo de processos.  “Nosso objetivo era disponibilizar informações mais detalhadas de cada processo 
e desse modo oferecer condições aos gabinetes realizar uma triagem mais eficiente dos seus acervos”.

Para o coordenador, outra vantagem é que os campos podem ser cruzados, para criar diversos tipos de 
pesquisa: “O Resumo ficará disponível como uma aba no módulo de pesquisa avançada dos gabinetes 
dos ministros. A informação poderá ser cruzada com outras já existentes no sistema como datas, 
nomes das partes, assuntos externos e internos”, exemplifica.

Amilar Martins lembra que a ideia surgiu após uma orientação da Presidência e do ministro Marco 
Aurélio Bellizze, que se tornou responsável pelo acompanhamento da classificação e distribuição das 
ações na SJD por meio da Portaria n. 633 de 2014. “A diretriz da Presidência e do ministro Bellizze 
criou mecanismos para facilitar o trabalho em gabinetes. O Resumo Indicativo veio ao encontro disso”, 
destaca.

Além do controle de acervo, o Resumo Indicativo facilitará a descoberta de temas relacionados à 
sistemática dos recursos repetitivos, o que aumentará a velocidade dos julgados, pondera Amilar.

Inclusão social

Para serem classificados, os processos têm suas 
ementas capturadas, utilizando-se a tecnologia Optical 
Character Recognition (OCR), que reconhece textos em 
imagens digitalizadas. Rubens Cesar Gonçalves Rios, 
secretário da SJD, explica que o trabalho está sendo 
feito pelos portadores de deficiência auditiva. “Eles já 
tiveram um excelente desempenho com a digitalização 
de processos e agora estão aplicando esse know-how 
nessa nova atividade”, avalia.

Após o lançamento da informação, os dados são 
inspecionados por servidores da secretaria para 
verificação de eventuais inconsistências.

Atualmente, o Tribunal conta com 181 profissionais com deficiência auditiva. Rubens Cesar esclarece 
que o foco é na chamada verbetação, que traz os tópicos mais destacados da ementa e mantém as 
informações objetivas e manejáveis no Resumo Indicativo. Ele também informa que mais de 80 mil 
processos de acervos de gabinetes já passaram por essa metodologia.

O secretário ressalta que outra dificuldade enfrentada se refere ao texto das ementas. “Algumas não 
refletem todo o conteúdo do processo ou não são bem redigidas. Felizmente, essas ementas 
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problemáticas são uma parcela mínima. Acreditamos que cerca de 90% das ementas têm qualidade 
mais que o suficiente para produzir informações úteis. No fim, o custo benefício compensa”, conclui.
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