TJRS é o mais eficiente entre tribunais estaduais do país, aponta pesquisa

Tribunal gaúcho destaca-se na gestão de despesas
e receitas, pessoal, litigiosidade e produtividade

Foi divulgado nesta terça-feira (9/10) o resultado de um levantamento sobre a Justiça
brasileira. O IDJus, Índice de Desempenho da Justiça, apontou o Judiciário gaúcho como o
mais eficiente do Brasil no âmbito da Justiça Estadual. O TJRS obteve 69 pontos, em uma
escala de 0 a 100, ficando em primeiro lugar no ranking.

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os dados do programa Justiça em Números, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A equipe que mediu o índice de desempenho foi formada
por juristas e acadêmicos, que consideraram temas como despesas, receitas, transferências,
recursos humanos, tecnologia, litigiosidade e produtividade.

O grupo responsável pela pesquisa não usou apenas os números referentes aos Tribunais,
mas também à Justiça de primeira instância. Fizeram parte do grupo o Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, os Ministros Teori Zavascki, indicado ao STF, Gilson
Dipp, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Ives Gandra Filho, entre outros juristas.
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O ranking de desempenho é inédito e servirá para balizar o trabalho de gestão dos Tribunais,
oferecendo dados estatísticos e comparativos.

Segundo a pesquisadora do Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça brasileiro
(CPJus) , responsável pela criação do índice IDJus, Neide de Sordi, a ideia é colaborar para
que os Tribunais possam planejar seus investimentos e conhecer quais áreas necessitam de
mais atenção.

A pesquisadora informou ainda que até o final de novembro, o CPJus vai divulgar um novo
ranking do IDJus, a partir dos dados do Justiça em Números, do CNJ, referente ao ano de
2011, que deve ser divulgado ainda neste mês. A partir desses dados, será possível fazer uma
análise da evolução da Justiça de 2010 a 2011, afirmou Neide de Sordi.

IDJus

O indicador mede o grau de desenvolvimento da Justiça, possibilitando dados técnicos para
análise da eficiência de cada um dos Tribunais do Brasil.
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De forma a fazer um mapeamento do trabalho das diversas esferas da Justiça, o IDJus foi
elaborado a partir de três dimensões básicas da administração judiciária: gestão orçamentária,
gestão de recursos (humanos e tecnológicos) e gestão de processos. Essas dimensões foram
subdivididas em sete temas com um total de 23 indicadores de desempenho.

A íntegra do resultado e a classificação dos tribunais vão ser divulgadas amanhã, às 10h,
durante o lançamento do IDJus, no Instituto Brasiliense de Direito Público, entidade
responsável pela criação do índice.

Fonte: www.tjrs.jus.br
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