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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é avaliar os impactos dos avanços trazidos pela tecnologia 

quando implementados no setor público. Como referência foram utilizados dados 

estatísticos extraídos de períodos anterior e posterior a informatização da Vara de 

Execuções Penais do Rio de Janeiro. Restou abordado no referencial teórico uma 

visão geral acerca dos conceitos de serviço e suas características, assim como 

consequência dos avanços tecnológicos e o respectivo impacto na qualidade dos 

mesmos. O panorama traçado com base em indicadores de produtividade visa 

identificar as mudanças ocorridas após a implementação do sistema eletrônico, seus 

prós e contras e de que maneira, essas mudanças influenciam na percepção da 

qualidade dos serviços prestados pela organização.  Conclui-se que os avanços 

decorrentes do novo modelo informativo se mostraram positivos. Reafirmou-se a 

necessidade da continuidade dos investimentos voltados ao aprimoramento do 

sistema, bem como no aparelhamento da serventia com material humano. 

 

 

 

Palavras-chave: Serviços, Tecnologia, Qualidade, Administração Pública, Vara de 

Execuções Penais. 

 

 

 

  



 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to evaluate the impacts of the advances brought by the 

technology when implemented in the public sector. As reference, statistical data 

extracted from periods before and after the computerization of the Court of Criminal 

Executions of Rio de Janeiro were used. A theoretical overview of the concepts of 

service and its characteristics, as well as the consequences of the technological 

advances and their impact on the quality of the services, remained. The outlook based 

on productivity indicators aims to identify the changes that occurred after the 

implementation of the electronic system, its pros and cons and how these changes 

influence the perception of the quality of the services provided by the organization. It 

was concluded that the advances resulting from the new information model were 

positive. It was reaffirmed the need for the continuity of investments aimed at improving 

the system, as well as the equipment of the service with human material. 

 

 

 

Keywords: Services, Technology, Quality, Public Administration, Criminal Execution 

Court. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Triângulo do marketing de serviços para tecnologia   ......................... 31 

Figura 2 - Triângulo da gestão de serviços para tec nologia   ............................... 32 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Diferenças entre produtos e serviços ... ............................................... 24 

Quadro 2 – Paradoxos da tecnologia ................ ...................................................... 28 

Quadro 3 – Relatório de conclusões 2016 ........... ................................................... 36 

Quadro 4 – Relatório de conclusões 2017 ........... ................................................... 37 

Quadro 5 – Relatório de benefícios 2014 ........... ..................................................... 38 

Quadro 6 – Relatório de benefícios 2015 ........... ..................................................... 39 

Quadro 7 – Relatório de benefícios 2016 ........... ..................................................... 40 

Quadro 8 – Relatório de benefícios 2014 ........... ..................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 17 

1.1 PROBLEMA ............................................................................................................ 17 

1.2 PERGUNTA DA PESQUISA ................................................................................. 17 

1.3 OBJETIVOS FINAIS .............................................................................................. 20 

1.4 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS........................................................................... 20 

1.5 RELEVÂNCIA  ........................................................................................................ 21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  ....................................................................................... 23 

2.1 SERVIÇOS  ............................................................................................................ 23 

2.1.1 DEFINIÇÃO ......................................................................................................... 23 

2.1.2 QUALIDADE ........................................................................................................ 23 

2 .1.3 CARACTERÍSTICAS ......................................................................................... 24 

2..1.3.1 INTANGIBILIDADE ......................................................................................... 25 

2..1.3.2 HETEROGENEIDADE .................................................................................... 25 

2..1.3.3 SIMULTANEIDADE ........................................................................................ 25 

2..1.3.4 PERECEBILIDADE ......................................................................................... 26 

2.2 BUROCRATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO ........................................................ 26 

2.3 TECNOLOGIA NO SETOR DE SERVIÇOS ......................................................... 27 

3 METODOLOGIA  ...................................................................................................... 33 

3.1 MÉTODO DE COLETA .......................................................................................... 33 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA ............................................................................... 34 

4 ANÁLISE DE DADOS   ............................................................................................. 34 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ..................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................... 47 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



17 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA 

 

  O setor público, no Brasil, adquiriu, ao longo do tempo, uma imagem negativa 

em relação a qualidade dos serviços prestados. As inúmeras reclamações na área de 

atendimento ao público, a morosidade e o excesso de burocratização são alguns dos 

motivos de insatisfação dos usuários e que contribuem para a construção da imagem 

do poder judiciário. Como podemos observar a matéria publicada no jornal O Globo, 

de 17/10/2013, intitulada: "Razões para a lentidão da justiça", o texto diz que a Justiça 

brasileira é lenta e pouco produtiva devido a contagem excessiva de prazos levando 

inclusive, em determinados casos, à prescrição de um crime, por exemplo. Os dados 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam ineficiência, segundo a matéria. A 

cada cem ações em tramitação no Judiciário brasileiro, apenas 30 foram julgadas, 

com acúmulo de 70% de processos sem sentença, demonstrando morosidade e baixa 

produtividade dos serviços. A reportagem finalmente propõe se discutir as razões 

dessa lentidão e suas consequências perante a sociedade, já que tais resultados 

teriam impacto direto na imagem que os cidadãos fazem do judiciário, tendo em vista 

os riscos que a percepção de ineficiência do sistema jurídico pode acarretar gerando 

uma falta de credibilidade da instituição. 

  No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) essa referência 

não é diferente, e de fato alguns serviços não são prestados de maneira adequada, 

atendendo efetivamente a necessidade dos clientes e deixam a desejar no quesito 

qualidade do serviço, na percepção dos usuários. A morosidade de uma resposta ou 

um atendimento insatisfatório de um servidor faz com que toda a instituição seja 

reconhecida de forma negativa. Outra matéria, “Tribunal de justiça do Rio está entre 

os mais congestionados do país", publicada pelo jornal O Globo em 17/10/2016, 

questiona o congestionamento da instituição, informando que o TJRJ estaria entre os 

mais congestionados do que a média nacional. Segundo a matéria, o índice no 

Judiciário brasileiro é de 72,2%, enquanto no Rio de janeiro, é de 79,1%, ou seja, a 

cada 100 processos aguardando julgamento, apenas 21 foram concluídos, 

considerando o índice o quinto maior do país. A reportagem atribui o motivo desse 

congestionamento ao estoque de processo dos anos anteriores aguardando solução, 

que ainda seria muito grande, o que acontece da mesma forma nos outros estados. 
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  Diante dessa imagem construída por anos, de mau atendimento, dificuldade na 

solução de problemas, ineficiência, se faz necessário pensar em modificações e 

modernizações para o setor. É relevante para a sociedade e para a própria instituição, 

trabalhar e investir para mudar essa imagem priorizando a qualidade dos serviços 

oferecidos, buscando soluções possíveis. O serviço prestado é a ligação direta mais 

próxima do público com a organização, e é a percepção tirada desse contato, que  irá 

construir a imagem da instituição externamente, perante os cidadãos usuários ou não 

do serviço. Quando se fizer qualquer referência ao setor judiciário, as experiências 

vividas ou informações de quem já utilizou o serviço serão repassadas e 

disseminadas, positiva ou negativamente, conforme a percepção de cada indivíduo. 

 Nesse sentido, é importante definir que serviço, em uma de suas várias 

definições, segundo Kotler,1984 e 1988, é “qualquer atividade ou benefício que uma 

parte possa oferecer a outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em 

propriedade de coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto 

físico”, e a interação da gestão desse serviço deve ser tratada nos seus três níveis de 

gestão: interno, externo e interativo. Para que um serviço seja bem executado a 

interação entre os três componentes dos três níveis (organização, usuários e 

prestadores de serviço) devem ser conduzidas com sucesso, pois são essenciais para 

a construção e a manutenção das relações com os usuários. Vou tratar aqui, mais 

especificamente, da gestão interna e interativa, pois possuem um papel fundamental 

no resultado final da avaliação da qualidade dos serviços. 

  Como o foco atual da administração pública tem se voltado para o respeito e 

cuidado com o cidadão, a tentativa de minimizar essa imagem e melhorar a qualidade 

dos serviços, procura atender suas necessidades e oferecendo um serviço de maior 

qualidade, sempre respeitando os princípios inerentes ao órgão, de igualdade, 

transparência e legitimidade, devendo estes estarem sempre presentes em todas as 

mudanças propostas, melhorando e positivando a imagem do Judiciário. O público 

precisa ter a percepção de que os serviços prestados devem ter a finalidade precípua 

de servi-los com: "ética; probidade; transparência; integridade; acesso à justiça; 

celeridade; responsabilidade social e ambiental; imparcialidade; efetividade e 

modernidade", esses são os valores pautados pelos TJERJ para alcançar sua missão 

e visão, conforme se extrai do próprio sítio do órgão. Tais valores têm como alicerce 

uma Política da Qualidade do PJERJ que consiste em: prestar jurisdição e apoio à 

solução de conflitos mediante a valorização de magistrados e servidores, 
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implementando práticas de gestão que impulsionem a instituição a alcançar seus 

objetivos. 

  Nesse modelo atual de administração surge como uma das soluções os 

avanços tecnológicos na gestão dos serviços. A tecnologia oferece novas ferramentas 

e agrega inúmeros benefícios aos serviços prestados. As transformações 

tecnológicas trazidas pela informática, redes, softwares e telecomunicações têm 

ajudado à nova administração pública voltada para o cidadão a melhorar a eficiência 

e eficácia dos serviços, tornando acessível possível ao público (Marcelo Coutinho, 

2000). As inovações tecnológicas modificaram o modo como as organizações vinham 

trabalhando. Novos sistemas eletrônicos de entrega, como por exemplo, troca online, 

ausência lojas físicas, possibilidade atuação mundial, logística adaptada, interação 

computador... Todos esses avanços e inovações transformaram o setor de serviços 

possibilitando melhoria de indicadores de produtividade e redução custos. 

  Como exemplo desses avanços, pretendo aqui traçar um comparativo do 

período anterior versus o posterior a uma implementação de um sistema eletrônico no 

serviço público. Esse avanço se deu na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, 

com a informatização dos serviços prestados e implementação de sistema eletrônico 

de processamento (PROJUDI). Os processos antes físicos, agora tornaram-se 

eletrônicos, propiciando uma nova forma de trabalho para todos, modificando tanto a 

vida dos usuários internos como os externos. Relatórios comparativos, indicadores de 

produtividade e de resultados demonstram como o avanço da tecnologia pode 

interferir na qualidade dos serviços. 

 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

  Quais os impactos causados pela implementação de um sistema eletrônico e 

as mudanças percebidas na qualidade dos serviços prestados? 
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1.3 OBJETIVO FINAL 

 

 Traçar um panorama, do período anterior e posterior à implantação do 

sistema eletrônico (PROJUDI) e consequente digitalização dos processos físicos, na 

Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro (VEPRJ).   

 

1.4 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

• Avaliar se a mudança trazida pelo avanço tecnológico influenciou positiva ou 

negativamente a imagem do setor (VEP); 

• Identificar pontos positivos e negativos dos dois períodos, pré e pós migração 

de dados; 

• Pontuar as principais mudanças trazidas pela implementação do novo 

processo de trabalho. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO  

 

 

Como exemplo de desburocratização e modernização dos processos de 

trabalho temos a implementação de um sistema eletrônico na Vara de Execuções 

Penais, com a digitalização dos processos físicos do setor de réu presos e 

implementação do sistema eletrônico chamado (PROJUDI).  

 A Vara passou por um processo de transformação que ainda perdura e passa 

por melhorias e adaptações às novas formas de trabalho oriundas dessas 

transformações. O grande número de processos em papel já não encontrava mais 

espaço físico no cartório e o único sistema que se trabalhava era exclusivamente para 

registro de localização dos feitos, que por diversas vezes não estavam fisicamente no 

local informado pelo sistema (SCP – Sistema de Controle de Processos).  

As dificuldades eram inúmeras, localização de processos, localização de 

documentos, movimentação dos feitos, se tornavam cada dia mais difíceis devido ao 

congestionamento da vara. A solução encontrada foi a migração para um sistema 
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mais moderno e a digitalização de tudo que havia em forma de papel, documentos, 

processos e o processamento dos feitos passando a ser via computador tanto para 

funcionários (usuários internos) quanto para os usuários externos (Advogados, 

Defensoria Pública, Ministério Público e demais órgãos públicos que necessitem de 

acesso aos processos de execução penal). Toda consulta agora passa a ser via 

sistema, todos têm de se adaptar à nova forma de acesso, sendo esta a maior 

dificuldade enfrentada na mudança.  

 Diante de todo o processo de transformação enfrentado, irei analisar as 

vantagens e desvantagens desse avanço tecnológico usado para modernização do 

setor, traçando um comparativo de antes e depois da implementação do sistema 

eletrônico, com base em indicadores (relatórios estatísticos fornecidos pela VEP) e 

demais informações fornecidas pelo próprio setor. 

 

1.6 RELEVÂNCIA 

 

   O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como outros órgãos do Poder 

Judiciário, pode e deve se aprimorar e desenvolver recursos para melhorar seus 

serviços. O fórum da Capital centraliza vários tipos de serviços em várias áreas da 

administração pública e necessita se atenção especial para replicar boas práticas para 

os demais fóruns e comarcas. O funcionamento macro do Fórum, requer uma 

administração ampla, uma comunicação eficiente e serviços prestados com 

excelência em qualidade. Como exemplo de investimento na melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está a 

informatização da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com a 

implementação de um sistema eletrônico chamado PROJUDI e a digitalização dos 

processos físico e eliminação de toda documentação inerente aos feitos, sendo todo 

trâmite agora feito virtualmente pelos funcionários, advogados, juízes, promotores, 

defensoria pública e demais usuários que necessitem ter acesso aos processos. As 

instituições públicas precisam reverter a imagem que carregam, devido a importância 

que possuem perante a sociedade. Os órgãos ligados ao setor judiciário têm o 

compromisso de atender à população prestando um serviço de qualidade para todos 

os cidadãos que necessitam dos seus serviços para garantia de direitos e que utilizam 

seus serviços de alguma maneira e que por sua vez não têm como recorrer a outro 

órgão já que não há concorrência nesse setor. O fácil acesso aos serviços, a 
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comunicação clara e acessível a desburocratização, tudo que puder facilitar a relação 

com os usuários deve ser valorizado e trabalhado para se atingir um padrão de 

excelência com eficácia e eficiência construindo um novo ambiente confiável, 

modificando gradativamente a imagem da instituição. Nesse sentido, a informatização 

da Vara de Execuções Penais já se fazia urgente há tempos, ante a extrema 

necessidade de celeridade no processamento dos feitos, a desburocratização dos 

procedimentos, a falta de espaço físico, tudo isso gerando um número altíssimo de 

reclamações. A demanda excessiva e o número de funcionários contribuem para 

agravar a situação da qualidade dos serviços prestados pela Vara, sendo altamente 

recomendável uma mudança significativa nos processos de trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

• Qualidade dos serviços prestados; 

• Marketing de serviços; 

• Expectativas dos consumidores; 

• Administração pública com foco no cidadão; 

• Transformações tecnológicas. 

• Cultura organizacional; 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

2.1.1 DEFINIÇÃO 

 

  

  Segundo Zeithaml, Valerie A. (2011), “serviços são atos, processos e atuações 

oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou pessoas, para outra entidade ou 

pessoa”. Definições diferentes, não contrárias a essa, porém mais complexas, para o 

setor de serviços foram surgindo com o passar do tempo. O serviço também pode ser 

descrito como: 

“tudo aquilo que inclui todas as atividades econômicas cujo resultado não é um 
simples produto físico ou construção, mas que é consumido no momento em 
que é gerado e oferece valor agregado em formas que constituem em essência 
os interesses daquele que o adquire (como conveniência, diversão, geração 
em hora oportuna, conforto ou saúde)”, Zeithaml, Valerie A. (2011). 
 

ou ainda: “serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à 

outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de coisa 

alguma.  Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico” (Kotler e Bloom, 

1984; Kotler, 1988). 

 

 

2.1.2 QUALIDADE  

 

 A percepção dos clientes sobre um serviço prestado possui um fator determinante 

que está no quesito qualidade. A satisfação do cliente pode ser definida pela 

qualidade do serviço e está diretamente ligada a sua experiência vivida. Na avaliação 

dessa qualidade os clientes julgam o serviço com base nas suas percepções do 
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resultado produzido e no ambiente físico em que o serviço é executado. Fatores como: 

tempo de resposta, empatia, cortesia são dimensões a serem analisadas no momento 

da interação do cliente com o serviço, impactando diretamente na percepção da 

qualidade geral dos serviços, Zeithaml, Valerie A. (2011).  

 

 

 

 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS (SHIP) 

 

 

 Existem nítidas diferenças entre as características de produtos e serviços que trazem 

dificuldades para avaliação da qualidade dos serviços, tornando estes bem mais 

difíceis de serem analisados. São quatro características: intangibilidade, 

heterogeneidade, simultaneidade e perecibilidade (SHIP), e nem sempre tais 

características são de fácil identificação, Zeithaml, Valerie A. (2011). (Quadro 

comparativo entre produtos e serviços). 
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2.1.3.1 INTANGIBILIDADE 

 

 

  Os serviços, diferentemente dos objetos (tangíveis), não podem ser tocados, 

vistos ou sentidos, são ações, execuções, o que os torna intangíveis. Essa 

característica é uma das principais e que traz dificuldades no momento da avaliação 

da qualidade do serviço prestado, Zeithaml, Valerie A. (2011). 

 

2.1.3.2 HETEROGENEIDADE 

 

 

  Os serviços são ações executadas por pessoas, esse elemento humano 

presente na ação, faz com que o mesmo serviço possa ser executado de maneiras 

distintas, e da mesma forma os clientes também são pessoas diferentes, que vão 

poder vir a ter experiências e percepções distintas em relação ao mesmo serviço. 

 Essa característica gera uma variabilidade e incerteza que impactarão no 

resultado final do serviço. A interação entre cliente e funcionário e todas as ações 

resultantes dessa relação faz com que haja uma heterogeneidade no resultado final 

dos serviços, tornando mais difícil garantir consistência nos serviços ante as 

divergências que surgem dessa relação ao longo do processo. O prestador de 

serviços não consegue ter o controle total dos inúmeros fatores que vão determinar a 

percepção de qualidade pelo cliente, agravando-se ainda a situação quando se trata 

de serviços terceirizados. Zeithaml, Valerie A. (2011). 

 

2.1.3.3 SIMULTANEIDADE 

 

  O consumo e a produção dos serviços costumam ocorrer no mesmo momento, 

influenciando o resultado final da produção do serviço (Falchi, Priscila, 05/02/2012). 

 A satisfação do cliente e a qualidade do serviço dependem da interação entre 

funcionários e clientes o que ocorre simultaneamente, sendo o serviço produzido e 

consumido ao mesmo tempo, havendo a interferência dos clientes em todos os 

momentos. 
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2.1.3.4 PERECIBILIDADE 

 

 

  Os serviços têm como características, não poderem ser armazenados, 

devolvidos ou revendidos, não há, por exemplo, devolução de um serviço como há de 

um produto com defeito. O serviço já foi prestado, se houve erro ou falha não há como 

retroagir no que já foi feito, só daquele momento em que foi detectado o problema em 

diante, com um novo serviço ou se permanecerá com um serviço que foi mal prestado, 

com uma qualidade abaixo da expectativa. Essa característica gera impactos na oferta 

e na demanda, já que não há como recuperar um serviço já fornecido ou até mesmo 

como estoca-lo, por exemplo, dificultando a previsibilidade e planejamento visando 

futuras tomadas de decisões. 

 

 

 

2.2. BUROCRATIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO 

 

 

  As organizações públicas têm na sua estrutura uma administração 

predominantemente burocrática, focada em regras e normas internas, tornando-as 

enrijecidas, o que termina por prejudicar uma perspectiva mais voltada à satisfação 

das necessidades do cidadão. Os entraves criados pela burocracia do sistema, por 

diversas vezes impedem ou dificultam que melhorias na qualidade dos serviços sejam 

implantados, visando eficiência e inovação para o setor. 

  Segundo Weber (1966), a burocracia está baseada no conhecimento técnico, 

caracterizando-se pela racionalidade e se transformando num instrumento com 

capacidade de prestar uma administração eficiente. Complementado o conceito, para 

Motta & Pereira, 1980 e Etzioni, 1967, a padronização e a tentativa de igualdade no 

tratamento dos casos, se dá por meio de regras e normas (formalização), que de 

maneira racional, acabam por trazer relações rígidas de subordinação com a 

sistematização de tarefas a serem executadas, visando determinados fins, SARAIVA, 

Luiz, 2000. 

  A impessoalidade é mais uma característica em consequência do tipo de 

administração burocrática, a rigidez das regras cria um padrão que não permite 
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flexibilidade no gerenciamento, sem deixar espaço para informalidade, colocando de 

lado o elemento humano e suas individualidades. Essa rigidez burocrática é um dos 

problemas da administração pública, gerando conflitos entre os dois públicos (interno 

e externo), fazendo com que os objetivos principais fiquem engessados, tornando-se 

imutáveis, impossibilitando e dificultando as tentativas de modernização ou 

reformulação (Carbone, 1995). A falta de motivação diante de uma organização que 

não incentiva a inovação, deixa seus funcionários reféns das normas, criando 

naturalmente um processo de acomodação e falta de interesse de seus membros. 

Consequentemente, diante de qualquer possibilidade de inovações, surgem os 

sentimentos de resistência a mudanças, desmotivação que paralelos à 

despreocupação com resultados, estabilidade, constroem uma cultura organizacional 

de difícil transformação, SARAIVA, Luiz, 2000. 

  A nova perspectiva da administração pública visa enfraquecer a burocratização 

em prol do respeito aos direitos dos cidadãos e de sua igualdade perante as 

organizações, atendendo às suas reais necessidades e expectativas (Kliksberg, 

1994). Os resultados são ajustados para atender as reais necessidades dos cidadãos, 

fazendo uso da descentralização, do incentivo às inovações e à criatividade, 

modificando também o estilo de gestão centralizada (extremamente hierarquizada) 

para uma estrutura de gestão descentralizada com a delegação de tarefas e 

competência (Pereira, 1997). O Estado se volta agora para a participação dos 

cidadãos descentralizando poderes, gerando transparência, desburocratização e 

maior eficiência e humanização dos serviços de atendimento ao público (Kliksberg, 

1994). 

 

2.3 TECNOLOGIA NO SETOR DE SERVIÇOS 

 

  A tecnologia trouxe inúmeras inovações para o setor de serviços, possibilitando 

transformações que hoje, consideramos normais, mas que no passado eram 

inimagináveis. O avanço da internet além de trazer mudanças criou novos tipos de 

serviço, gerando diferentes meios de oferta e tornando serviços já existentes mais 

acessíveis, produtivos e convenientes, simplificando funções básicas de serviço ao 

cliente, como transações e ainda a busca por conhecimento e informações. As redes 

sociais permitem que clientes e empresas se comuniquem e cooperem umas com as 

outras com facilidade, sem custo ou deslocamento. Da mesma forma que para os 
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clientes internos, a facilidade de comunicação e de se obter informações sobre os 

clientes ajuda na eficiência da execução do serviço e na melhoria no momento da 

oferta de um serviço. A internet eliminou fronteiras, possibilitando que serviços e 

informações cheguem a qualquer cliente sem que haja necessidade de deslocamento 

estando em qualquer lugar do mundo, sendo apenas necessário ter o acesso à rede.  

  A facilidade de alcançar clientes que antes não tinham como utilizar 

determinado serviço por estar inacessível ou distante, hoje, não existe mais essa 

barreira. Permitindo também que funcionários se comuniquem com maior rapidez (em 

tempo real) mantendo contado direto e atualizado constantemente, compartilhando e 

obtendo informações com maior velocidade.  

  No entanto, determinadas transformações trazem consigo conflitos que antes 

não existiam, já que estes advêm dos avanços tecnológicos. Alguns conflitos gerados 

pela introdução da tecnologia na administração dos serviços: 
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  Como exemplo de modernização e inovação voltada para área tecnológica está 

uma mudança significativa ocorrida na Vara (única) de Execuções Penais do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, em março de 2016. Até esta data, a vara em questão 

trabalhava nos moldes considerados “antigos”.  

  Os processos de execução penal que lá tramitavam eram todos na forma física, 

e consequentemente petições de advogados e da Defensoria Pública, assim como as 

manifestações do Ministério Público e qualquer outro documento referente ao 

processo eram em papel.  Tudo que se se desejava em relação àquele processo, 

qualquer pedido, alteração, informação, decisão, deveria ser anexado ao processo 

por meio de papel.  

  Consequentemente o volume de papéis em cada processo aumentava ao longo 

de seu trâmite, em consequência o número de volumes (livros) do mesmo processo 

crescia, trazendo inúmeras dificuldades para o processamento, tais como: manuseio, 

movimentação, alocação, localização, o próprio processamento se tornava mais lento 

(numeração manual de folhas, localização de informações).  

  Outro fator de bastante dificuldade que vinha se agravando estava na 

localização de documentos que vinham do protocolo para serem anexados aos 

processos. A grande quantidade de papéis, a forma distinta de cada documento, o 

armazenamento destes e sua distribuição nos setores, eram muitas etapas que 

podiam incorrer em erro e acarretar a não localização do mesmo, até porque todos 

esses fluxos de trabalho eram manuais, havendo aí o elemento humano para executar 

tais tarefas. 

  O espaço físico também já não suportava a demanda. Os processos de 

execução penal não têm o mesmo fluxo de processamento de uma área cível, por 

exemplo, em que facilmente se identificam as etapas (início, meio e fim) e depois de 

ultrapassadas se encaminha para o encerramento, não voltando mais a se analisar 

aquele mesmo processo. Na execução penal, é um pouco diferente, os processos 

para serem arquivados demandam o tempo da pena aplicada, o que é altamente 

variável. O mesmo processo passa por inúmeras solicitações, que não são 

necessariamente etapas, diversas vezes durante sua tramitação e só finda quando 

não há mais pena a cumprir, podendo mesmo assim novo processo, daquela mesma 

pessoa, chegar no cartório caso haja nova condenação.  

  Matéria do jornal O Globo publicada em 10/08/2014 trouxe um panorama da 

situação pouco antes do planejamento para implantação do sistema eletrônico e 
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informatização da Vara e já previa a implantação do novo sistema. A reportagem 

aborda a demora nas concessões dos direitos aos presos, que por vezes já possuem 

o requisito objetivo (prazo) para a concessão de algum benefício, como a progressão 

de regime, por exemplo, e pela morosidade do serviço, ainda não foram atendidos. A 

lentidão é mencionada como fato conhecido entre presidiários, advogados, 

defensores públicos e promotores que trabalham diretamente com o cartório, sendo 

necessário em alguns casos o pedido de habeas corpus para fazer com que o 

processamento seja mais célere. A matéria ainda cita o problema de número de 

servidores insuficientes, o número de responsáveis pelas tramitações nela caiu de 

103 para 80, sendo a VEP vara única, responsável pela terceira maior população 

carcerária do país, e somando-se, os processos em tramitação chegariam a pelo 

menos 110 mil ações, espalhadas por estantes, mesas e até mesmo pelo chão, 

conforme noticiava a matéria do ano de 2014. Dados apresentados pelo jornal 

informam que nos últimos cinco anos, o número de presos no Rio subiu 164% — foi 

o sétimo estado a ter o maior aumento. Para acompanhar a carga de trabalho, a 

Defensoria Pública passou a contar com 43 defensores na execução penal (antes, 

eram 35). O Ministério Público também reforçou seus quadros e hoje tem 17 

promotores na área. Só a VEP não cresceu. E já em 2014, o juiz em exercício à época 

informou a reportagem o planejamento da informatização da vara com a implantação 

do novo software, já que o sistema até então utilizado pela vara era o primeiro do TJ 

e já tinha mais de 15 anos. 

  O panorama apresentado pela reportagem em 2014, retratava um período 

crítico em que se encontrava vara de execuções penais, anterior à digitalização e 

migração dos processos, em que uma simples observação de qualquer pessoa, 

usuário ou não do serviço, era suficiente para perceber a deficiência do setor, em uma 

breve avaliação da qualidade dos serviços. 

  Como cliente interno, era fácil identificar que as dificuldades de melhorias e 

mudanças se tornaram escassas, diante de uma demanda acima da capacidade tanto 

de funcionários, como de espaço físico e um sistema eletrônico pouco produtivo e 

defasado (SCP –Sistema de Controle de Processos), que apenas servia para 

localização de processos, tornaram-se inevitáveis situações de morosidade, 

dificuldades de resposta e atendimentos mal sucedidos. Atender as expectativas dos 

usuários mediante a sobrecarga do setor se tornavam paradoxos de difíceis solução. 

 Os pedidos dos advogados feitos através de balcão de atendimento para maior 
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celeridade aos processos, se tornavam urgências e dentro dessas tantas urgências 

passou a ser necessário uma prioridade, que mais uma vez entrava numa sequência 

de espera e que não trazia a solução imediata requisitada por aquele usuário. O 

número de reclamações diretas, feitas no momento de atendimento eram frequentes, 

e em quase todo atendimento de balcão ou petição de advogados ou defensoria 

pública, até mesmo manifestações do ministério público, a menção a morosidade e a 

qualidade dos serviços, era relatada. 

  Nesse momento, o papel que a tecnologia vem assumindo na gestão interna, 

externa e interativa foi trazido como solução para melhoria na qualidade dos serviços 

da vara de execuções penais. Foi planejada a implantação de um sistema eletrônico 

de processamento (PROJUDI) já em funcionamento em outro estado (Paraná), com 

a consequente digitalização de todos os processos físico, informatizando 

integralmente todo o acesso a Vara. 

  A pirâmide de marketing de serviços com foco na tecnologia representa como 

o avanço da informática nos serviços pode influenciar na organização. A possibilidade 

de medição das interações a partir da tecnologia, surge em consequência dos 

impactos profundos em todas as dimensões dos serviços, expandindo as interações 

gestão de serviços. 

 

FIGURA 1 – Triângulo do marketing de serviços para tecnologia (Adaptado) 

Funcionário  

Fonte: KOTLER, P.; ARMSTRON, G., 2007 

 

 

 

 

 

 
 

Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automática
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FIGURA 2 – Triângulo da gestão de serviços para tecnologia (Adaptado) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: KOTLER, P.; ARMSTRON, G., 2007 

 

 Gestão externa – organização/usuários. 

 A interação da gestão da tecnologia no nível externo criou nas organizações a 

responsabilidade de tornar acessível a execução dos serviços tanto pessoalmente 

quanto através da tecnologia. Podendo os usuários interagirem em alguns momentos 

só com máquinas. Nesse tipo de gestão a organização leva em conta as expectativas 

dos usuários e como estas poderão ser atendidas. 

 

 Gestão interna – organização/funcionários. 

 A capacidade de comunicação entre os funcionários dentro da própria organização foi 

sensivelmente modificada, facilitando o contato, tornando-se mais ágil e acessível. O 

suporte a execução dos serviços, apropria execução e as formas de controle das 

operações foram facilitadas pelos avanços tecnológicos nessa área de interação. 

Para que os funcionários e os sistemas de serviços possam atingir os objetivos 

planejados, eles devem estar capacitados, possuir as habilidades necessárias, 

competências, ferramentas e motivação para execução dos serviços, além de 

recompensados pelos serviços bem prestados. No nível interno de gestão deve-se 

trabalhar com o conceito de que a satisfação do funcionário e a satisfação do usuário 

estão diretamente ligadas. 
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Gestão interativa – funcionários/usuários. 

Algumas vezes os serviços são executados também pela tecnologia, indo além da 

interação usuário/funcionário. O nível interativo ocorre no momento em que os 

processos de prestação de serviços são realmente fornecidos (em tempo real), no ato 

de interação entre clientes e a organização é que o serviço é realmente produzido e 

consumido. Quando o cliente interage com a organização a confiança do serviço é 

percebida durante todo contato. 

  Nesse tipo de gestão, a tecnologia possibilitou a interação em tempo real entre 

os executores de um serviço e seus clientes, porém a ferramenta criada deve ser 

utilizada corretamente, sendo acessível a todos, o que se torna um desafio. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Tendo como base o entendimento apresentado por Vergara (1990) em 

relação ao tipo de pesquisa, que divide em dois aspectos: quanto aos fins e quanto 

aos meios, passo a definir qual será a tipologia aqui utilizada. 

 Quanto aos fins a pesquisa será explicativa, pois visa esclarecer quais os 

fatores que contribuem para percepção da qualidade dos serviços e como a tecnologia 

influencia na gestão dos serviços. Quanto aos meios ela será por investigação 

documental e bibliográfica, já que os relatórios obtidos da própria Vara de Execuções 

Penais irão servir de indicadores para avaliação das mudanças e ainda a utilização 

de reportagens jornalísticas que fornecem dados para comprovar o panorama 

apresentado e fundamentação do trabalho. 

 

3.1 MÉTODO DE COLETA 

 

Observação empírica do setor através de colegas de trabalho (funcionários), 

advogados no atendimento de balcão com suas considerações, petições da 

defensoria pública, manifestações do ministério público;  

 Levantamento de dados estatísticos fornecidos pela Vara de Execuções 

Penais do Rio de Janeiro e matérias do jornal O Globo. 
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3.2 INSTRUMENTO DE COLETA  

 

 Os dados serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica e documental em 

jornais e relatórios de produtividade fornecidos pelo próprio setor a ser analisado, 

VEPRJ. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Considerando as principais características que diferenciam os serviços dos 

produtos, a simultaneidade, a heterogeneidade, a intangibilidade e a pericibilidade, 

passo a analisar os dados coletados visando verificar as transformações ocorridas 

após a informatização do setor.  Tais características dificultam a avaliação da 

qualidade dos serviços, que por diversas vezes são impactadas pela percepção 

individual de cada usuário.  

Nesta análise se pretende avaliar a qualidade dos serviços baseada em 

resultados estatísticos gerados através de relatórios de produtividade fornecidos pela 

Vara de Execuções Penais e extraídos do antigo sistema, assim como do atual, os 

quais estão sendo usados como indicadores de produtividade. 

Desta forma, a partir de uma aferição quantitativa será possível mensurar 

comparativamente os dois sistemas, quanto à produtividade, agilidade, execução, 

eficiência, interação entre outros quesitos de avaliação.  Tais números retratarão um 

real quadro de ambos os períodos, permitindo que se confronte a qualidade dos 

serviços ofertados ao cidadão. 

A heterogeneidade dificulta a avaliação da qualidade, porém não há como 

deixar de se considerar o fator de percepção dos usuários (internos e externos), em 

relação as mudanças trazidas pela tecnologia.   

Neste sentido, o trabalho irá se pautar pela observação quanto ao ambiente 

em estudo (Vara de Execuções Penais), considerando minha posição de usuária 

interna, bem como a partir da relação desenvolvida com os usuários externos 

(advogados) através do atendimento junto ao balcão de serviços.  Tais considerações 

feitas pessoalmente, retratam o dia a dia nos ambientes a serem analisados. 
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Utilizarei também informações extraídas de documentos internos, tais como 

petições, cotas da Defensoria Pública, manifestações do Ministério Público 

constantes de processos em tramitação.  Estes dados servirão de referência para uma 

análise de percepções quanto à qualidade dos serviços, na perspectiva desses atores 

do processo em curso. 

Os paradoxos da tecnologia podem ser sentidos por seus usuários, ainda que 

não estejam espelhados diretamente nos indicadores de produtividade.  Contudo, é 

notório que no decurso do tempo após a implantação do novo sistema, vem se 

percebendo uma melhora gradativa, que vai se consolidando à medida que distancia 

o período transitório.  As fases iniciais posteriores à implementação do novo sistema 

são caracterizadas por um período de dificuldade, advindas da complexidade das 

tecnologias empregadas, ocasionando certa resistência ao novo, tendo vista questões 

que se apresentam numa perspectiva individua ou mesmo organizacional.  

Na esfera individual, esta resistência pode se apresentar na forma de 

descontrole, passividade, falta de conexão, desinteresse e acomodação.  Esses 

conflitos decorrem do avanço produzido pelas novas tecnologias, trazendo à tona 

perspectivas com víeis menos positivo como fruto das mudanças ocorridas. 
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Quadro 3 - RELATÓRIO DE CONCLUSÕES DESPACHADAS PELOS JUÍZES EM EXERCÍCIO NO 

PERÍODO de 01/01/2016 à 20/11/21016.

 

Fonte: Sistema PROJUDI – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 

 

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial
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Quadro 4: RELATÓRIO DE CONCLUSÕES DESPACHADAS PELOS JUÍZES EM EXERCÍCIO NO 

PERÍODO de 01/01/2017 à 20/11/21017

 

Fonte: Sistema eletrônico PROJUDI – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS do RJ 
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Quadro 5: Relatório de benefícios expedidos no ano de 2014 (Processos físicos) 

 

Fonte: Sistema SCP (SISTEMA DE CONTROLE DE PENAS) – Vara de Execuções Penais do RJ 

 

Formatado:  Fonte: (Padrão) Arial
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Quadro 6: Relatório de benefícios expedidos no ano de 2015 (Processos físicos) 

 

Fonte: Sistema SCP (SISTEMA DE CONTROLE DE PENAS) – Vara de Execuções Penais do RJ 
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Quadro 7 : Relatório de benefícios expedidos no ano de 2016 (Sistema eletrônico - PROJUDI) 

 

Fonte: Sistema eletrônico PROJUDI – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS do RJ 

 

 

Quadro 8: Relatório de benefícios expedidos no ano de 2017 (Sistema eletrônico - PROJUDI) 

 

Fonte: Sistema eletrônico PROJUDI – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS do RJ 

  

  

 

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial
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 Os relatórios apresentados indicam um aumento no volume de 

processamento indicado pelos dados das conclusões enviadas aos juízes, o que 

reflete maior celeridade na movimentação dos feitos e no processamento das 

execuções por meio do sistema eletrônico. No período de 2016 o total de conclusões 

chegou a 45.984, já no ano seguinte esse número subiu para 72.219, um aumento de 

26.235 despachos. Esses dados referem-se a um período em já tínhamos o sistema 

novo implantado, porém, no início, ainda não era possível a movimentação de todos 

os processos, pois a digitalização foi gradativa. Nota-se que com o passar do tempo, 

a adaptação dos usuários (internos e externos) ao sistema e com a disponibilidade de 

todos os processos para movimentação, passado todo período de transição, o 

processamento teve uma melhora quantitativa, demonstrando uma maior agilidade 

nas respostas, característica essa, presente pelas facilidades e desburocratização 

que são trazidas pelo avanço tecnológico. 

 O aumento do número de benefícios concedidos também traz uma resposta 

positiva a implantação no novo sistema e informatização do setor. No período entre 

2014 à 2015, a média anual de benefícios concedidos era de 15.000. No ano de 2016, 

com o início da migração dos processos esse número se manteve ficando em 15.270, 

e como dito anteriormente esse foi o período da transição em que muitos ajustes foram 

necessários, sendo este um período de adaptação. Já em 2017, passado o período 

crítico de mudanças, o número de benefícios concedidos, no mesmo período 

comparado (01/01 à 20/11) dobrou. Isso reflete um excelente resultado em relação a 

gestão interativa, demonstrando que os usuários através da tecnologia estão 

conseguindo respostas mais céleres às suas demandas. A velocidade de 

comunicação entre usuário e funcionário, agora por meio eletrônico aumentou 

notadamente.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A mudança traz consigo soluções, inovações e algumas dificuldades também, 

uma delas é no período inicial de transição entre velho e o novo, em que ainda não 

se desvinculou do antigo e tem-se que lidar com o novo, é um período de adaptação 

à nova forma de trabalho, tanto para o usuário interno quanto para o externo.  
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 Nessa fase surgem os problemas de ordem individual e de ordem 

organizacional. A resistência à mudança se faz presente em algumas pessoas, o que 

é natural. Há o medo do desconhecido, de não se adaptar àquela situação que se 

apresenta. O medo do novo gera insegurança em algumas pessoas que se sentem 

ameaçadas, o poder e conhecimento que detinham antes já tem mais valor diante da 

nova situação. Até mesmo a falta de positividade em acreditar que vai dar certo. 

 Na Vara de execuções Penais não foi diferente, a implantação do sistema 

novo e a nova forma de trabalho ainda sendo construída, trouxeram um período de 

adaptação e algumas dificuldades iniciais forma superadas. O período de transição 

entre a digitalização de todos os processos físicos e a migração completa dos mesmos 

para o sistema eletrônico, demandou muito trabalho e tempo. 

 Atualmente o sistema encontra-se totalmente implantado e todos os 

processos físicos eletronicamente disponíveis para movimentação no novo sistema. 

A vara está totalmente digitalizada, só sendo possível a movimentação dos processos 

e seu processamento via sistema, nada mais é feito pelo meio físico. Todos os 

interessados, advogados, defensores públicos, promotores, devem ter acesso ao 

novo sistema para qualquer pedido ou informação. Através do site do próprio Tribunal 

de Justiça foi disponibilizado um link para obter o acesso ao sistema e também através 

do setor de informática do TJRJ foram efetuados cadastramentos dos órgãos 

interessados (DP, MP, entre outros). 

  Nessa etapa surge mais uma barreira, que é um dos paradoxos do avanço 

tecnológico. Dar acessibilidade a todos, de forma igualitária, torna-se um desafio, sem 

contar a dificuldade pessoal de cada indivíduo em lidar com o meio eletrônico de 

maneira obrigatória, já que não há outro meio de se ter acesso aos processos. Ao 

mesmo tempo que chega com o objetivo de facilitar, o avanço tecnológico pode fazer 

surgir sentimentos de ignorância e incapacidade e tanto para os usuários internos e 

externos. 

 Observando o ambiente atual de trabalho e traçando um comparativo com 

ambiente antigo, antes da migração, notamos visualmente a primeira melhoria, o local 

físico de trabalho. Antes insalubre, abarrotado de processos em locais inadequados, 

em cima de armários, mesas, cadeiras, nos corredores, papeis armazenados de forma 

inadequada por falta de espaço, podendo se perder ou danificar, funcionários mal 

acomodados para dar espaço aos processos, tudo isso se modificou. Agora o 
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ambiente sem processos, armários, estantes ou arquivos, visualmente limpo e amplo 

por não haver divisões antes feitas por armários. O ambiente antes transparecendo 

desorganização, agora só é composto por computadores e funcionários e o mobiliário 

necessário para acomodá-los. Os problemas causados pela quantidade de papéis e 

processos, deixaram de ser problema. Não há mais a preocupação com documentos 

ou Cartas de Execução não localizados, restauração de processos, apensamentos, 

numeração, alocação dos mesmos, o que demandava tempo para executar tais 

tarefas, solucionar problemas e para manter o cartório organizado, tirando o tempo 

que deveria ser gasto efetivamente com o andamento e processamento dos feitos. O 

tempo despendido com tais tarefas, agora pode ser usado com outras demandas mais 

efetivas para buscar atender às reais necessidades dos clientes, sem contar o 

desgaste causado por tais problemas.  

 Melhora percebida tanto pelo público externo quanto interno. Os funcionários 

passaram a ter outra rotina de trabalho, podendo se reorganizar para executar suas 

funções de processamento com mais foco, aumentando o número de processos 

movimentados, agregando celeridade ao serviço. A velocidade de movimentação dos 

feitos teve uma mudança brusca com o envio eletrônico para as partes interessadas, 

advogados, defensoria pública e ministério público, e para os juízes. A remessa antes 

física, requeria uma listagem dos processos remetidos, numeração dos mesmos, 

amarração das pilhas, lançamento dos mesmos no sistema, um a um e mão de obra 

para o transporte. Hoje, o envio pelo sistema facilitou essa dinâmica, agilizando a 

movimentação e diminuindo o tempo de resposta, dependendo apenas de quem os 

recebe, e não mais de alguém para enviar, receber, devolver, dar baixa, evitando mais 

uma vez o problema de extravio de processos.  

 Para o público externo uma mudança facilmente percebida, foi no atendimento 

de balcão. Antigamente o balcão de atendimento era a única via para se ter acesso 

ao processo. Para qualquer consulta, informação ou visualização era necessário a ida 

até a Vara de Execuções Penais e solicitar a consulta ao processo, deixando um 

documento de identificação. Hoje, não é mais necessário o deslocamento até o 

Fórum, de qualquer computador, estando habilitado, o advogado tem acesso ao 

processo. Não há mais a despesa do deslocamento, ganha-se o tempo, tanto do 

percurso quanto do tempo gasto para ser atendido e localizado seu processo, a carta 

de execução está sempre disponível para consulta, já que fisicamente ele poderia 
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estar com outra parte (ministério público, juiz, defensoria pública), ou ainda não ser 

localizado naquele momento, o inconveniente de carregar processos grandes, 

pesados também deixou de existir. Todas essas mudanças tiveram por consequência 

outra vantagem, a diminuição de advogados no balcão, diminuindo o tempo de espera 

para atendimento, já que os motivos para se deslocar até o cartório são opcionais, já 

que todos os pedidos, solicitação e acompanhamento podem ser feitos pelo 

computador. A diminuição da frequência de usuários no balcão de atendimento, 

menos reclamações e demandas, trazem outro benefício agora para o público interno. 

O tempo que era gasto pelos funcionários no atendimento, agora se direciona para o 

foco principal que é o processamento dos feitos, sendo mais uma vantagem trazida 

pelo avanço tecnológico, tendo como resultado o aumento da celeridade e da 

eficiência na qualidade dos serviços prestados. 

 Como resposta a essas melhorias dados estatísticos comprovam que tais 

mudanças têm sido positivas. Os relatórios extraídos do sistema antigo e depois em 

período correlato no ano seguinte já com a implantação do sistema novo, mostram 

que o número de benefícios concedidos aos apenados, que é uma das urgências de 

maior demanda na Vara, subiu consideravelmente. Trabalhando com o mesmo 

número de funcionários, nas mesmas funções de antes da implantação, os resultados 

relativos à concessão de benefícios demonstram que foram concedidos muito mais 

benefícios. Da mesma forma, os relatórios de conclusões de processos remetidos aos 

juízes também mostraram um aumento significativo, comprovando que a velocidade 

do processamento aumentou, tornando o trabalho mais ágil, menos burocrático, 

diminuindo o tempo de resposta às demandas solicitadas pelos usuários.  

  A reformulação dos processos de trabalho e adaptação ao novo sistema 

implantado ainda merecem atenção para se chegar a um padrão de qualidade ideal 

que atenda às necessidades de todos os usuários. Ainda há muito o que se fazer em 

termos de melhoria na qualidade dos serviços, reclamações a serem atendidas ainda, 

relatadas em atendimento pessoal e em petições. 

Algumas soluções podem ser propostas visando o aprimoramento do sistema 

e o desenvolvimento dos novos fluxos de trabalho que surgiram após a 

implementação.  Antes mesmo de qualquer avanço, já era reclamada a carência de 

funcionários ante o grande acerco da serventia, o que permanece, não obstante a 

informatização vivenciada. 



45 
 

É fato que a agilidade e velocidade de processamento aumentaram, mas nem 

por isso houve diminuição do acerco, pelo contrário, este permanece crescente até 

mesmo como produto da realidade fática evolutiva da criminalidade. Para resultados 

mais positivos, mensuráveis estatisticamente, torna-se indispensável um maior 

investimento quantitativo de mão de obra.  

A diminuição da burocratização excessiva e a quantidade de papéis, inerentes 

ao processo em meio físico, permitiram uma maior agilidade nos fluxos de trabalho, 

no entanto, a análise efetiva pelo funcionário para um processamento com qualidade 

permanece o mesmo, empregando-se tempo semelhante ao modelo de trabalho pré-

informatização. 

Ajustes técnicos no novo sistema ainda são necessários e estão ocorrendo, 

objetivando uma maior eficácia para seu melhor funcionamento, sempre na 

perspectiva de adequação às necessidades e realidades apresentadas pelos 

usuários, sejam estes internos ou externos.  Lentidão, períodos de indisponibilidade 

e inconsistências de dados percebidos apontam para a necessidade de 

acompanhamento permanente na busca por melhorias e no aumento da qualidade e 

produtividade do serviço. 

É certo que sempre haverá melhorias a serem realizadas, porém é notório, 

diante dos resultados demonstrados e pela percepção dos usuários internos e 

externos, que os inúmeros avanços trazidos pela modernização do setor e 

informatização integral da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro foram 

extremamente necessários e positivos para uma maior qualidade dos serviços 

prestados.  E mais, a busca pelo aprimoramento deve ser incessante, sempre pautado 

pelas informações e contribuições decorrentes da interação das relações entre a 

gestão interna e interativa. A procura por uma gestão mais moderna no seio da 

administração pública voltada para o interesse do cidadão deve ser constante, 

visando a garantia e respeito aos direitos dos indivíduos, o que visa garantir a 

constante preocupação pela qualidade dos serviços no setor público.  
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