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1 | Footer

Os valores basilares que regem a Justiça
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Fonte: “International Framework for Court Excellence”
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De que forma pode a evolução tecnológica contribuir
para o garante dos valores da Justiça?

Igualdade
Equidade e
Imparcialidade
Independência e
Competência

Garantir igual Justiça para todos, através de ferramentas normalizadas e
uniformizadas
Utilização de ferramentas standard a toda a organização e implementação de
processos transversais de uma forma optimizada
Aumento da credibilidade, facilitando a implementação e execução de
metodologias de trabalho

Integridade e
Transparência

Execução normalizada de processos e disponibilização simples e atempada de
informação relevante aos cidadãos e diversos intervenientes da Justiça

Acessibilidade

Prestação de um vasto conjunto de serviços e informação aos cidadãos e aos
agentes da Justiça

Agilidade
Certeza
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Rapidez em todo o fluxo, interligando os diversos intervenientes

Prestação de informação fidedigna de uma forma segura

Áreas de Excelência na actuação da Justiça

Liderança e Gestão
dos Tribunais
Confiança na
Opinião Pública

Políticas do
Tribunal

Áreas de Excelência
Procedimentos
dos Tribunais

Acessibilidade

Satisfação dos
Utilizadores
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Recursos Humanos,
Materiais e
Financeiros

Fonte: “International Framework for
Court Excellence”

O framework da Novabase assenta em três grandes pilares
de actuação
Estes reflectem a operacionalização dos objectivos de excelência através de
um conjunto de iniciativas

• Liderança e Gestão dos
Tribunais
• Políticas do Tribunal
Gestão
Estratégica
• Satisfação dos
Utilizadores
• Acessibilidade
• Confiança da Opinião
Pública

Framework
Novabase
Gestão de
Utilizadores
da Justiça
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• Procedimentos dos
Tribunais
• Recursos Humanos,
Materiais e Financeiros

Eficiência
Operacional

Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
1º nível - Áreas de actuação

Framework Novabase Excelência na Justiça

Gestão Estratégica

Liderança e
Gestão dos
Tribunais

Políticas dos
Tribunais
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Eficiência Operacional

Procedimentos
dos Tribunais

Recursos
Humanos,
Materiais e
Financeiros

Gestão de Utilizadores
da Justiça

Satisfação
dos
Utilizadores

Acessibilidade

Confiança da
Opinião
Pública

Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
3º nível - Iniciativas
Gestão Estratégica

Liderança e
Gestão dos
Tribunais

• Gestão proactiva e eficaz:
-Definição de Indicadores de Gestão (ex: análise dos custos
médios por tipo de processo e taxa de retorno das
indemnizações judiciais)
- Utilização de um sistema de informação de gestão para
execução e monitorização de Indicadores de Gestão
-Optimização da alocação de recursos

Políticas dos
Tribunais

•Cooperação externa com outros organismos que
influenciam o trabalho dos tribunais (ex: Ministério
Público, Polícia de Investigação Criminal, …):
-…

• Abertura à Sociedade Civil:
-Divulgação de resultados da performance dos tribunais

Exemplos 1 A e 1B
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Classificação das Iniciativas: Estratégia | Processos | Sistemas de Informação

Ex.: 1A | CourTools

Nos EUA foi elaborada uma ferramenta de 10 medidas de avaliação de performance
dos tribunais – CourTools – que permite efectuar o balanço integrado da sua actividade

CourTools
• Ferramenta de apoio à gestão dos tribunais que
permite obter indicadores de performance e dos níveis
de satisfação dos utilizadores dos tribunais.
• Standardizou a forma de medição permitindo
comparar tribunais sobre uma mesma perspectiva
• Permite identificar as áreas às quais é necessário dar
uma maior atenção e consequentemente investir maior
esforço correctamente
• Permite apresentar resultados internamente e
também para fora, aumentando a transparência

Fonte: National Center for State Courts
8

Ex.: 1A | CourTools

Cada medida encontra-se detalhada passo a passo com a metodologia de implementação
e ainda com a forma de análise e interpretação dos dados. Desta forma é possível a sua
compreensão e correcta aplicação em todos os tribunais de todos os Estados.

1. Acess and
Fairness

2. Clearance
Rates

3. Time to
Disposition

Mede a satisfação
dos “clientes” dos
tribunais.
Comparação por
tipo de “cliente”,
localização, divisão

Mede a capacidade
de conclusão de
processos.
Permite identificar
problemas e onde
investir esforço

Mede os tempos de
conclusão de
processos e a
identificação
de guidelines
nacionais

6. Reliability and
Integrity of
Case Files

7. Collection of
Monetary
Penalties

8. Effective Use
of Jurors

Mede o tempo de
identificação de
processos e seus
documentos, com
impacto a conclusão

Medir os valores
pagos em
consequência das
indemnizações das
penas atribuídas
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Mede o número de
jurados envolvidos
face ao total
disponível para
avaliar a adesão e
eficácia do sistema

4. Age of Active
Pending
Caseload
Mede o tempo dos
casos pendentes.
Identifica backlog,
problemas e tempos
futuros

9. Court
Employee
Satisfaction
Permite relacionar a
qualidade do
trabalho com o nível
de satisfação e
perceber cada
organização

5. Trial Date
Certainty
Avalia a capacidade
do tribunal de
realização efectiva
de audições e
julgamentos

10. Cost per Case
Permite relacionar
os custos com os
objectivos
alcançados . Pode
ser usado para
medir o ROI de SI,
formação, etc.

Ex.: 1A | CourTools

Medir a justiça no acesso ao Tribunal
(acessibilidade, atendimento, equidade e respeito)

Análise e interpretação dos resultados:

Nota: Imagens extraídas da metodologia de implementação do Courtools.
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Ex.: 1A | CourTools

Tempo de duração dos processos pendentes

Análise e interpretação dos resultados:

Nota: Imagens extraídas da metodologia de implementação do Courtools.
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Ex.: 1B | LCJB - London Criminal Justice Partnership

Uma boa forma de aproximar a gestão dos tribunais do cidadão é tornar público os
resultados de desempenho dos tribunais podendo ser visualizados rankings de tribunais em
função de cada indicador de performance
Ilustração da Divulgação dos Indicadores de Performance dos Tribunais no Reino Unido
Rankings dos Tribunais
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Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
3º nível - Iniciativas
Gestão Estratégica

Liderança e
Gestão dos
Tribunais

• Gestão proactiva e eficaz:
-…

• Abertura à Sociedade Civil:
-…

Políticas dos
Tribunais

•Cooperação externa com outros organismos que
influenciam o trabalho dos tribunais (ex: Ministério
Público, Polícia de Investigação Criminal, …):
- Criação e emprego de políticas que fomentem a cooperação
entre os diversos organismos da justiça
- Implementação de ferramentas de integração para suporte
à cooperação efectiva entre instituições

Exemplo 2
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Classificação das Iniciativas: Estratégia | Processos | Sistemas de Informação

Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
3º nível - Iniciativas
Eficiência Operacional

Procedimentos
dos Tribunais

• Definição de padrões de qualidade nos
procedimentos:
-…

• Maior foco dos intervenientes na decisão dos casos:
-…
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Recursos
Humanos,
Materiais e
Financeiros

•Agilização das tarefas:

Exemplo 2

- Definição de mecanismos de workflow internos
- Sistema de alertas no tratamento dos processos (ex: casos
do mesmo julgado, morte do julgado, prazos limite)
-Acesso a jurisprudência e legislação online com motores de
busca
- Fóruns virtuais entre juízes para partilha de experiências
-Utilização de digital pens nas audiências do Tribunal,
-Sistemas de video-recording-transcription nos Tribunais
- Utilização de hosted virtual desktop nos Tribunais

Classificação das Iniciativas: Estratégia | Processos | Sistemas de Informação

Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
3º nível - Iniciativas
Gestão de Utilizadores
da Justiça

Satisfação
dos
Utilizadores

Acessibilidade

Confiança da
Opinião
Pública

Exemplo 2
• Melhoria na relação do tribunal com o Ministério
Público:
- acesso a jurisprudência e legislação online com auxílio de
motores de busca
- disponibilização de minutas por tipo de processo
- utilização de sistemas de case management e e-filing,
possibilitando diversas funcionalidades:

• Melhoria na relação do tribunal com os advogados
e solicitadores:

-utilização de sistemas de case management e e-filing,
possibilitando as seguintes funcionalidades:
- entrada de peças processuais via sistema
- monitorização online da evolução do processo
- pagamentos online
-…

• Cooperação entre os diversos organismos
e entidades:
-…

- acesso a jurisprudência e legislação online com auxílio de
motores de busca
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Classificação das Iniciativas: Estratégia | Processos | Sistemas de Informação

Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

Uma boa liderança e gestão dos tribunais deve fomentar a interoperabilidade das diversas
entidades que influenciam o trabalho da justiça
Ilustração da Integração da Justiça do Projecto UYAP na Turquia
Polícia de Investigação Criminal
Informação Carta Condução
Registo de
Propriedade

Registo de
Condenações

Mandado de Prisão

Portal Cidadão
(MERNIS)

Medicina Legal

Prisão

Condenações
Bancos
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Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

O projecto UYAP da Turquia é um bom exemplo internacional da melhoria da relação do
tribunal com os seus utilizadores: juízes, advogados e cidadãos

Diferentes Intervenientes com Optimização
do Trabalho Resultante do UYAP

Juízes

Cidadãos
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Advogados

Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

Os juízes no seu sistema de gestão de processos têm acesso online a todos os seus processos
e podem consultar informação relevante para a decisão do processo como legislação e
historial do arguido

Juízes
• Acesso online a todos os seus processos
• Integração com informação de outros
organismos dos estado (ex: certidão de
nascimento, registos da carta de condução,
registos de propriedade)
• Possibilidade de aceder online a registos
criminais durante um julgamento
• Acesso a determinado tipo de informação
(templates, legislação, jurisprudência,
estudos, etc.)
• Visualização de pop-ups de alerta (ex: limites
de prazo, …)
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Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

Os advogados no seu portal podem dar entrada de peças processuais, bem como monitorizar
e controlar a evolução do processo

Advogados
• Entrada de um processo através do portal,

dispensando a ida a tribunal
• Monitorização e controlo da evolução do
processo, através da consulta das acções
realizadas e documentos associados
• Possibilidade de revisão dos casos online

• Notificações electrónicas para comparências
no tribunal e adiamentos
• Pagamento online de custas judiciais
• Alertas automáticos via SMS para a informar
sobre os seus casos (ex: evolução do caso,
notificações do tribunal, custas judiciais)
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Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

No portal dos cidadãos existe a possibilidade de consultar informação de processos,
agendamento das audiências do tribunal e simulação das custas judiciais

Cidadãos
• Portal do cidadão com acesso aos processos
individuais de cada cidadão
• Monitorização da evolução dos processos
• Consulta das datas de ida ao tribunal e
respectivos adiamentos
• Envio de documentos para o tribunal
• Pagamento online de custas judiciais
• Cálculo de despesas associadas a
determinado tipo de processo
• Acesso restrito a informação legal
• Alertas SMS com notificações do tribunal
• Fórum de discussão para partilha de
experiências, dúvidas e ideias
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Ex.: 2 | Projecto UYAP Turquia

Alguns números…

8.000
árvores

CRIMINAL COURTS
PROCESS
Statistics

BEFORE UYAP

salvas por ano

AFTER UYAP

15-20 day

15-20 mn.

Criminal record

1-15 day

1 mn.

Birth Certificate

1-15 mn.

1 mn.

Take over files

7-15 day

1 dk

15-20 day

2-3 mn.

1 day

0–1 mn.

1 week

0–5 mn.

Transfering files
Promotions
Annual statistics
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ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Framework Novabase para a Excelência na Justiça:
3º nível - Iniciativas
Gestão de Utilizadores
da Justiça

Satisfação
dos
Utilizadores

• Acessibilidade Virtual:

Acessibilidade

Exemplo 3

- e-courts com informação online:
- evolução do processo
- procedimentos
- formulários
- lista de audiências
- custas judiciais
- legislação e jurisprudência
- disponibilização de guias multimédia on-line interactivos
(sustentados em ferramentas de e-learning)
- e-filing
- pagamentos online
- notificações electrónicas via SMS
- disponibilização dos sites nos principais idiomas
- e-services (ex: cobranças de dívidas, resolução alternativa de litígios)
-sistemas de IVR (interactive voice response) para a disponibilização
de serviços online
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Confiança da
Opinião
Pública

• Acessibilidade Física:
-…

Classificação das Iniciativas: Estratégia | Processos | Sistemas de Informação

Ex.: 3 | CJS – Criminal Justice System

No Reino Unido existe um site exclusivamente dedicado ao cidadão com guias interactivos
com visual apelativo de auxílio às vítimas, testemunhas e condenados
Proximidade ao cidadão
(glossário, feedback)

Áreas específicas com
informação para os
diferentes intervenientes

Novidades do sistema
criminal (ex: indicadores
de performance)
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Guias interactivos a explicar os
principais procedimentos de
diferentes intervenientes
(vítima, testemunha,
condenado, …)

Ex.: 3 | CJS – Criminal Justice System

Através da utilização do e-learning, os cidadãos tomam conhecimento dos principais
procedimentos e de onde se devem deslocar nas situações mais comuns em que têm
contacto com o tribunal
Ilustração do Guia Interactivo da Vítima
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ACESSIBILIDADE DOS REGISTOS E NOTARIADO

1 milhão e 180 mil certidões permanentes online
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860 mil informações empresariais
simplificadas online
99 mil certidões prediais
online
804 mil registos automóvel
online

.......................................

1 milhão e 620 mil actos empresariais online

2009

.......................................

2008

.......................................

.......................................

2007

.......................................

2006

ACESSIBILIDADE DOS REGISTOS E NOTARIADO

100%

99%

Adesão
online »

81%
50%
17%
Automóvel
online

Fonte: IRN, Diário Económico
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Marcas
online

Patentes
online

Informação
empresarial
simplificada

Empresas
constituídas
online

ACESSIBILIDADE DOS REGISTOS E NOTARIADO
A Linha registos é o call centre do IRN lançado em Abril de 2009:
• 160 mil chamadas no primeiro ano de actividade
• Projectam-se 250 a 300 mil chamadas em 2010
• Alta satisfação global dos utentes: 8.53 em 10 pontos possíveis com 8 variáveis em análise

19401

18504

15856 15173
14987 15817
9907

11466

9293

7082

4593

Abr
Fonte: IRN
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