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Poder Judiciário dá salto em tecnologia
O Poder Judiciário nacional deu gran-

de salto no uso da tecnologia da informa-
ção e comunicação de 2010 para 2012: 
a quantidade de tribunais com nível sa-
tisfatório ou aprimorado de informática 
subiu de 14,38% e 7,69%, respectiva-
mente, para 51,65% e 15,38%, no ano 
passado. Ou seja, mais da metade atingiu 
condições satisfatórias em tecnologia.

De acordo com o levantamento da 
evolução do nivelamento em tecnologia 
da informação, feito anualmente pelo 
CNJ, 67% dos tribunais estão bem equi-
pados, incluindo na conta os em situação 
satisfatória e os aprimorados (classifica-
ção que está a um grau da excelência). 
Já a quantidade de tribunais que esta-
vam em nível médio caiu 76,92% para 
32,97%, de 2010 para 2012.

A atuação do CNJ foi essencial para 
essa mudança. Em setembro de 2009, 
o CNJ aprovou a Resolução n. 90, es-
tabelecendo o nivelamento mínimo do 
Judiciário em tecnologia da informação 
a ser atingido pelos tribunais. 

O CNJ criou o Comitê Nacional de 
Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário, com 
a participação de todos os tribunais. O 
comitê auxilia a Comissão de Tecnologia 

da Informação e Infraestrutura, propondo 
critérios para orientar a aquisição de bens 
e serviços de TI, estabelecer uma política 
de segurança da informação e definir mo-
delo de qualidade de software.

Ao mesmo tempo, o CNJ instituiu 
em 2009 um programa de doação de 
equipamentos aos tribunais, ajudando-
os no esforço de modernização tecno-
lógica. Por meio do programa, o CNJ 
investiu em torno de R$ 94 milhões 
nos últimos anos na compra de micro-
computadores, servidores, servidores 
de armazenamento de dados, links de 
conexão, no-break, scanners, que fo-
ram doados aos tribunais.

A demanda é aferida pelo Conselho 
Nacional de Justiça por meio de um 
questionário que os tribunais respondem 
anualmente. O tribunal informa no ques-
tionário sua situação atual em termos de 
TI. O documento abrange as principais 
questões da área de tecnologia, como 
aplicativos, capacitação, equipamen-
tos, governança, pessoal, segurança da 
informação, rede de telecomunicações, 
processo eletrônico. O levantamento in-
dicou, para este ano, a necessidade de 
investimento em scanners de alta veloci-
dade e aceleradores de conexão de rede.

Tribunais esTaduais 
esTão em pior siTuação 

Os tribunais estaduais apresentam a 
pior situação de todo o Judiciário: quase 
a metade deles ainda está no nível mé-
dio, o que corresponde a um patamar 
abaixo do "satisfatório".

Embora a situação venha melhorando 
a cada ano em todos os tribunais, outros 
ramos da Justiça avançaram com maior 
velocidade: nos tribunais superiores, 
80% já alcançaram o grau de aprimora-
do e nenhum está no nível médio. Em 
2010, 40% dos tribunais superiores es-
tavam no nível médio de informatização.

Nos tribunais federais, o nível de apri-
moramento abrange 60%. Os restantes 
estão em situação satisfatória, de acor-
do com o CNJ. Nenhum órgão da Justi-
ça Federal está mais no nível médio de 
informatização, que alcançava 60% em 
2010. Na Justiça do Trabalho 66,67% 
dos tribunais estão no nível satisfatório, 
mas ainda há 29,17% com nível médio.

O custo do processo judicial
Sempre que qualquer pessoa, física 

ou jurídica, enfrenta uma disputa ju-
dicial queixa-se que uma ação judicial 
custa caro referindo-se, na maioria das 
vezes, às despesas com honorários advo-
catícios. No entanto, o custo desta ação 
judicial não evolve apenas as despesas 
com advogados ou ainda com custas pro-
cessuais. O verdadeiro custo extrapola os 
limites financeiros. 

O primeiro aspecto que deve ser so-
pesado quando se decide ingressar ou 
ainda suportar uma ação judicial é o de 
desperdício de esforços. Por exemplo, em 
uma empresa preparar uma ação judicial 
muitas vezes requer a participação de vá-
rios empregados, os quais são deslocados 
de suas atividades (as quais geram lu-
cro) para se concentrar na preparação de 
documentos e na coleta de informações 
necessárias à instrução da ação judicial. 
Este custo deve sempre ser mensurado 
quando se resolve litigar em juízo. Para 
a pessoa física esta preparação é ainda 
mais penosa, pois determina mormente 
que ela mesma dedique-se à coleta de 
documentos e de informações. 

O segundo aspecto envolve o tempo 
e a expectativa. Uma ação judicial no 
Brasil demora muitos anos para ser jul-
gada em caráter definitivo, sendo certo 
que durante todo esse período paira uma 
insegurança que atinge diretamente a 
pessoa física litigante e influencia malefi-
camente as atividades da pessoa jurídica 
e dependendo da relevância da matéria, 
seus sócios e dirigentes, os quais tam-
bém desviam a atenção da atividade fim 
da empresa para o caminhar (lento e 
duro) de um processo judicial. 

O terceiro aspecto diz respeito ao ris-
co da decisão judicial, pois não faltam 

decisões enviesadas proferidas pelo Po-
der Judiciário. A pessoa quando ingres-
sa com uma ação judicial avalia o risco, 
querendo saber se tem chance de obter 
êxito. Mesmo com boas chances de êxi-
to não há nenhuma garantia de que ga-
nhará o processo (não basta ter o direito 
ao seu lado). Este risco interfere nos ne-
gócios, tanto da pessoa jurídica, quanto 
da pessoa física, pois no momento de 
realizar negócios sempre será avaliado 
qual o impacto financeiro de uma futura 
decisão judicial sobre o patrimônio do 
litigante. 

O quarto aspecto relaciona-se ao 
efeito moral da decisão judicial e até 
mesmo na credibilidade da pessoa no 
mercado em que atua. Ora, a perda de 
uma ação relevante para uma empresa, 
pode significar o seu descrédito no seg-
mento em que atua e para a pessoa fí-
sica o descrédito familiar, laboral, entre 
outros. 

O custo de uma ação judicial, portan-
to, não se limita apenas aos honorários 
dos advogados (sempre considerados 
muito elevados). Na verdade, deixan-
do qualquer corporativismo de lado, os 
honorários advocatícios podem ser até o 
menor dos custos, pois os outros acima 
enumerados não são, em geral, previa-
mente mensurados, mas apenas sentidos 
os seus graves efeitos no transcorrer in-
terminável da ação judicial. 

Aquela pessoa que tem um direito 
violado deve sim procurar preservá-lo. 
No entanto, se bem ponderado a ação 
judicial deve ser levada adiante apenas 
quando inexoravelmente necessária e 
exauridos todos e quaisquer meios para 
resolução do impasse.

Fonte: ultima instância

Vitamina D evita 
doenças graves 

Os primeiros sintomas da deficiência 
de vitamina D são dor óssea e muscular 
e inchaço nos punhos e nas costelas. A 
falta de vitamina também está associa-
da ao aumento da diabetes, tuberculose, 
esclerose múltipla e raquitismo. 

A vitamina D pode ser obtida pela luz 
solar e por alimentos como peixes, ovos 
e cogumelos, mas isto não é suficiente 
para as necessidades diárias do organis-
mo. “Garantir que as pessoas estejam 
conscientes de que os suplementos es-
tão disponíveis é um passo crucial para 
diminuir a incidência de doenças. Pre-
cisamos que esses suplementos estejam 
disponíveis para a população”, declarou 
Mitch Blair, professor Royal College of 
Paediatrics and Child Health.
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