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1. INTRODUÇÃO 

 Este projeto finaliza suprir e descrever todas as etapas necessárias para a 

aplicação e eficácia da Padronização de Rotina e Guia de Instrução de Trabalho na 

Vara de Execução Penal. 

 Todos os itens - desde a Análise do Ambiente até o Cronograma de previsão - 

foram estudados meticulosamente para facilitar e organizar o andamento do trabalho 

até o objetivo final. 

 Algumas alterações podem ser necessárias durante o processo de execução 

e de aplicação deste projeto, mas, a princípio, segue uma linha racional e possível 

dentro do prazo e dos recursos disponíveis. 
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2. ANÁLISE DO AMBIENTE 

Mesmo com as particularidades de um órgão público, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná tem missão, visão e valores bem definidos.  

“Missão: Garantir à sociedade a prestação jurisdicional acessível, efetiva e célere, de 

forma transparente e ética solucionando os conflitos e promovendo a pacificação 

social. A justificativa existencial estrita do Poder Judiciário do Estado do Paraná é 

dada pela Constituição Federal, com as competências arroladas na Carta Magna 

Estadual. Entretanto, no âmbito desse Planejamento Estratégico, o Poder Judiciário 

busca expandir as fronteiras estritamente legais para definir em sua missão a forma 

pela qual a prestação jurisdicional se deve realizar, os valores que devem perpassar 

sua atuação e, o mais importante, qual é o resultado da sua cogente atuação.” 

(http://portal.tjpr.jus.br/web/planejamento_estrategico/missao) 

“Visão: Ser referência de qualidade na prestação de serviços públicos judiciários, 

reconhecida pela sociedade e seus colaboradores como instituição da qual todos 

tenham orgulho. A visão tem o papel de extrapolar os anseios do Poder Judiciário na 

dimensão temporal. A Visão é a descrição do cenário ou sonho da instituição, 

relacionado com a projeção de oportunidades futuras, questionando aonde o 

Judiciário quer chegar e como quer ser percebido ou reconhecido pelo meio ambiente 

interno ou externo que o envolve. Seu estabelecimento parte de um exercício das 

aspirações, para se constituir em elemento de motivação das pessoas na persecução 

dos horizontes traçados. Na Visão, os desejos para o futuro da organização devem 

cristalizar-se numa frase, que tenha a força de comunicação necessária para engajar 

todos na sua busca.” (http://portal.tjpr.jus.br/web/planejamento_estrategico/visao) 

“Valores: Justiça, ética, inovação, responsabilidade social e ambiental, acessibilidade, 

transparência e celeridade. Os  valores  institucionais representam os princípios 

compartilhados, as convicções dominantes, aquilo em que a maioria das pessoas da 

organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes 

na organização. São elementos motivadores que direcionam as ações as pessoas, 

contribuindo para a unidade e coerência do trabalho. Sinalizam o que se persegue em 

termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da excelência.” 

(http://portal.tjpr.jus.br/web/planejamento_estrategico/valores) 

 

O mapa estratégico do órgão contempla quatro grandes eixos: a garantia da 

sustentabilidade financeira; o aprendizado e conhecimento organizacional; o 
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aprimoramento dos processos internos e o cumprimento da missão do Judiciário 

para com a sociedade. 

Buscando uma harmonia ideal entre história, objetivos, missão, valores e 

visão do Tribunal de Justiça, a 2ª Vara de Execuções Penais - onde será implantado 

o projeto – procura enquadrar-se no planejamento estratégico do órgão. Fiscalizado 

de perto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a atuação incisiva do 

Mutirão Carcerário, essa lotação do Tribunal tem como principal meta a celeridade 

processual e o cumprimento de prazos jurídicos com qualidade no serviço e 

excelência no atendimento ao público.  

A Vara é composta de, basicamente, cinco setores:  

1) Triagem: Distribuição dos processos nas prateleiras corretas; 

2) Cadastramento: Onde se realizam os cálculos de progressão de regime 

e/ou benefícios; 

3) Inspeção: Dá agilidade as progressões de regimes aberto, semiaberto e 

livramento condicional; 

4) Cumprimento: Cumpre, de fato, o que o juiz despacha (alvarás, extinções, 

mandados, ofícios, etc.); 

5) Expedição: Expede as correspondências, autos e mandados, via correio 

ou malote. 

A 2ª Vara de Execuções Penais conta, atualmente, com 23 servidores 

públicos e 6 estagiários trabalhando direta e exclusivamente para o cartório. O 

horário dos servidores é das 12:00 as 18:30 horas. 

Este projeto atuará na área do cumprimento, onde se totalizam seis 

servidores e uma estagiária de nível superior incompleto. O referido setor articula o 

andamento dos processos, sendo necessária muita rapidez, ética, responsabilidade 

e eficácia por parte dos colaboradores. Aqui são produzidos documentos, realizados 

mediante despacho do juiz, que direcionarão as várias fases processuais, tais quais: 

alvarás; mandados de intimação, prisão e remoção; extinções de pena; 

indeferimento, revogação, suspensão e concessão de benefícios; ofícios; 

audiências; autuação; cobrança de multa pecuniária; certidões; etc.  

06 
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Organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO 

A pergunta que norteará toda a produção deste trabalho será: De que maneira a 

padronização das rotinas e o guia de instrução de trabalho na Vara de Execução 

Penal poderá melhorar o desenvolvimento e a produtividade das atividades do setor 

de cumprimento? 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Padronizar as Rotinas de Trabalho e Criar uma Cartilha de Instrução na Vara de 

Execução Penal. 

 

JUIZ 

ESCRIVÃO 

SERVIDORES 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Analisar o Ambiente; 

2) Propor a padronização de trabalho para a chefia; 

3) Padronizar as rotinas; 

4) Elaborar um Guia que servirá de consulta para novos servidores e um 

material de apoio para servidores antigos; 

5) Avaliar eficácia do projeto. 

 

6. DIAGNOSE 

Advindo de uma necessidade real das Varas de Execuções Penais, a idéia da 

padronização de rotinas e a produção de um guia de trabalho são frutos da análise 

de um ambiente de difícil comunicação entre os funcionários, uma carga excessiva 

de trabalho e o desperdício do tempo com a elaboração de tarefas desnecessárias. 

As várias maneiras de se chegar ao mesmo resultado inviabilizam o setor de 

cumprimento de efetivar mais processos, contestando um grande objetivo e princípio 

do cartório: a celeridade. Alguns funcionários ainda utilizam-se de métodos 

ultrapassados e morosos. Esses motivos norteiam o porquê desse projeto ter sido 

criado. 

7. PROGNOSE 

A proposta é o estudo dos métodos dos funcionários. A análise de cada 

procedimento individualmente, consultando, inclusive, outros locais de trabalhos 

congêneres.  

O projeto intervirá junto aos órgãos, mediante contato telefônico, virtual e 

presencial, se necessário, a fim de saber o que realmente esperam do trabalho do 

cartório e se a atual posição é excelente ou pode melhorar e aperfeiçoar o trabalho 

de reciprocidade, atuando somente onde for necessário. 

A padronização também será feita no âmbito estético, não só para o aumento do 

conforto visual de quem lida com papéis o dia todo, mas também para facilitar o 

entendimento de quem recebe esses documentos com freqüência. Também com o 

objetivo de diagnosticar o conteúdo de uma maneira mais eficiente. 
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8. JUSTIFICATIVA 

Testemunhando o sacrifício diário dos funcionários do cumprimento, que lidam 

incessantemente com uma alta carga de processos e papéis, e considerando ter 

uma idéia prática e inovadora, a cartilha e padronização de rotinas se justificam pela 

economia de tempo e esforço mental, com conseqüente agilidade e aumento de 

produção.  

Já tentou se inserir na Vara projeto semelhante pelo Mutirão Carcerário, não 

obteve êxito pela falta de servidores ativos e com visão inovadora. Mas, com a 

renovada dos funcionários pelo novo concurso público, as chances de darem certo 

são quase totais.  

9. VIABILIDADE 

O projeto é viável pela facilidade de acesso às informações e a necessidade real 

que a Vara possui. 

Com custo quase zero, o grande foco é o estudo incessante sobre as rotinas e a 

elaboração dos documentos padronizados, tendo com referencia “O manual de 

redação da Presidência da República”. 

10. METODOLOGIA 

A grande fonte de pesquisa será a análise do ambiente. A entrevista com cada 

funcionário sobre quais são os métodos utilizados para efetivar cada rotina e o 

porquê daquele método ter sido escolhido. O segredo será a padronização não só 

das rotinas, mas também das preferências e facilidades sentidas diariamente pelos 

servidores. A pesquisa de campo é a maneira mais eficaz de chegar ao senso 

comum. 

Como diretrizes da terceira parte do projeto – padronização das rotinas - serão 

utilizados os livros “Manual de Redação da Presidência da República” e o Código 

Penal. Aqui serão elaborados os ofícios, as certidões, os mandados e/ou qualquer 

outro documento emitido na execução do cumprimento. 
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O projeto será colocado em prática a partir do mês de junho, se estendendo até o 

mês de outubro. Perfazendo, então, um total de 5 meses desde o começo do estudo 

até a apresentação à equipe. 

Serão necessárias, no mínimo, duas horas de dedicação diárias para análise do 

ambiente e produção dos textos e documentos.  

Totalizando em média 28 procedimentos, serão necessários dois dias para o 

estudo de cada um deles, ficando os meses de julho e agosto para padronização de 

rotinas de letras e adaptação as preferências dos colaboradores e o mês de 

setembro para a criação efetiva da Cartilha. 

Por fim, será estudada a eficácia e a adaptação dos funcionários às novas 

rotinas, tendo o observador como principal atuante desta etapa. 

11. CRONOGRAMA 

OBJETIVO MÊS 

ANALISAR O AMBIENTE JUNHO 

PROPOR A PADRONIZAÇÃO PARA A CHEFIA JUNHO 

PADRONIZAR AS ROTINAS JULHO/AGOSTO 

CRIAR O CRIA SETEMBRO 

AVALIAR EFICÁCIA DO PROJETO OUTUBRO 
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INTRODUÇÃO 

 A ideia da elaboração de um Guia de Instrução de Trabalho para a 2ª Vara de 

Execuções Penais do Estado do Paraná adveio de uma análise crítica do ambiente, 

dos servidores e suas respectivas funções no setor de cumprimento. Cabe ressaltar 

aqui que este setor é o responsável pelo processamento dos despachos do Juiz, 

atuando como esqueleto de todo o funcionamento do cartório. 

 Constatou-se funcionários sobrecarregados de serviço, desperdício de tempo 

e escassez de comunicação; alvitres da elaboração de tarefas desnecessárias e dos 

vários caminhos para a efetivação de um mesmo trabalho. A falta de documentos já 

elaborados e a burocracia de acesso às informações motivaram a elaboração do 

Guia, já que esses problemas inviabilizavam o setor de cumprir um número maior de 

processos, tendo como consequência a grande dificuldade em atingir a meta 

estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça – 20 processos/dia por servidor – e 

contestando o maior princípio do cartório: a celeridade processual. 

 Com a aceitação imediata da implantação do projeto e um grande incentivo 

por parte da chefia, facilitou-se o acesso às informações e particularidades do 

serviço dos colegas. Ainda, é importante salientar que na fase da elaboração do 

Guia foram fundamentais as ajudas de funcionários dos mais diversos órgãos – 

desde Delegacias de Polícia até o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A 

promoção desse diálogo com os servidores colaboradores acabou facilitando 

também o dia-a-dia deles, nesta fase foi possível descobrir falhas na comunicação 

que prejudicavam ambos os trabalhos.  

 O maior objetivo deste projeto foi cambiar métodos ultrapassados e morosos 

que eram usados viciosamente por servidores antigos. O Guia se justificou pela 

economia de tempo e de esforço mental, com consequente agilidade e aumento da 

produção. Passou também a atuar como ferramenta da qualidade, equilibrando as 

necessidades dos servidores e as exigências cartorárias.  

Como está esclarecida posteriormente ao longo do texto, a proposta inicial de um 

Guia físico foi modificada por um Guia eletrônico: de fato, a chave-mestra deste 

trabalho.   
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1. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

O Tribunal de Justiça (TJPR) atua como colaborador direto e indireto da 

sociedade, para tanto, é necessária uma atuação efetiva e atenta dos servidores, 

com grande incentivo a excelência no atendimento ao público e fiscalizações 

insistentes pela celeridade processual. São presenciadas campanhas rotineiras que 

objetivam alcançar a concretização total da missão, dos valores e da visão; os três, 

muito bem definidos. 

A missão do TJPR perpassa sua justificativa inicial, tal qual a Constituição 

Federal, e coloca num mesmo patamar a sociedade como um todo. É visível o 

esforço de acessibilizar informações aos usuários de uma maneira compreensível e 

prática. Sua missão é explicitada como a de “garantir à sociedade a prestação 

jurisdicional acessível, efetiva e célere, de forma transparente e ética solucionando 

os conflitos e promovendo a pacificação social.” 1  

Habitualmente são lançados desafios nos setores de trabalho: metas 

arrojadas, novas ferramentas eletrônicas, mudança nos métodos de arquivamento e 

criação de funções diferenciadas, com o grande objetivo de ser um Tribunal 

reconhecido nacionalmente. Assim, sua visão é descrita como “ser referência de 

qualidade na prestação de serviços públicos judiciários, reconhecida pela sociedade 

e seus colaboradores como instituição da qual todos tenham orgulho.” 2  

Os valores funcionam como elementos motivadores que direcionam as ações 

dos participantes e colaboradores do órgão, além de dar suporte às atividades e às 

relações existentes no ambiente de trabalho. Seus valores são “justiça, ética, 

inovação, responsabilidade social e ambiental, acessibilidade, transparência e 

celeridade.” 3  

O mapa estratégico contempla quatro grandes eixos: a garantia da 

sustentabilidade financeira; o aprendizado e conhecimento organizacional; o 

aprimoramento dos processos internos e o cumprimento da missão do Judiciário 

para com a sociedade. 

                                                           
1
 Informação disponível em: http://www.tjpr.jus.br/missao. Acesso em 25/08/2011.  

2
 Informação disponível em: http://www.tjpr.jus.br/web/planejamento_estrategico/visao. Acesso em 

25/08/2011. 
3
 Informação disponível em: http://www.tjpr.jus.br/web/planejamento_estrategico/valores. Acesso em 

25/08/2011. 

http://www.tjpr.jus.br/missao
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A 2ª Vara de Execuções Penais busca uma harmonia acessível entre 

objetivos, missão, valores e visão do TJPR com os recursos humanos e materiais 

disponibilizados. Fiscalizado rigorosamente pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e com a atuação incisiva do Mutirão Carcerário, essa lotação do Tribunal tem 

como principal meta a celeridade processual e o cumprimento de prazos jurídicos 

com qualidade no serviço e excelência no atendimento ao público.  

A Vara é composta de, basicamente, cinco setores:  

1) Triagem: distribui os processos que retornam do Juiz, do Ministério 

Público, do Patronato Penitenciário, do Cadastramento, do Cumprimento, 

do Conselho Penitenciário, da Assessoria Jurídica e da Expedição, 

destinando-os às prateleiras corretas. 

2) Cadastramento: realiza cálculos para constatar se foi atingido o lapso 

temporal para o sentenciado progredir de regime, extinguir a pena ou 

receber comutações e remições. Autua carta de Guias e benefícios. 

3) Inspeção: agiliza o andamento dos benefícios autuados, dando prioridade 

aos regimes semiaberto e aberto e ao livramento condicional. 

4) Cumprimento: cumpre os despachos do Juiz, realizando as diligências 

necessárias e específicas para cada procedimento. 

5) Expedição: remete as correspondências, autos e mandados, via correio, 

malote ou Oficial de Justiça. 

A 2ª Vara de Execuções Penais conta, atualmente, com vinte e três (23) 

servidores públicos e seis (06) estagiários trabalhando direta e exclusivamente para 

o cartório. O horário de trabalho dos servidores é das 12:00 às 18:30 horas e os 

estagiários devem cumprir a carga horária de seis horas diárias. 

Este projeto atuou na área do cumprimento, onde se totalizam seis (06) 

servidores e duas (02) estagiárias de nível superior. O referido setor articula o 

andamento dos processos, diligenciando cada uma das tarefas meticulosamente e 

com rapidez. Aqui são produzidos documentos realizados mediante despacho do 

Juiz, que direcionarão as várias fases processuais, tais como: alvarás; mandados de 

intimação, prisão e remoção; extinções de pena; indeferimento, revogação, 

suspensão e concessão de benefícios; ofícios; audiências; autuação; cobrança de 

multa pecuniária; certidões; entre outros.  
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Cada servidor do cumprimento fica responsável por cumprir 20 processos/dia, 

por ordem cronológica a partir do recebimento do magistrado – dos mais antigos, 

que vieram do Juiz há mais tempo, até os mais novos. São despachados, em média, 

80 processos/dia. Até as 18h30min os processos devem ter sido efetivamente 

cumpridos, movimentados para as pilhas cabíveis e as mesas devem estar vazias e 

limpas, conforme pode-se observar nas figuras abaixo. 

 

 

        

      Figura 1: Mesa no início do expediente   Figura 2: Mesa no final do expediente 

 

Fonte: Camila Cavalca Lucio Machado, em 03/11/2011. 

 

2.1 Organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Figura 3: Organograma da 2ª Vara de Execução Penal 

 

Fonte: : Camila Cavalca Lucio Machado, em 28/09/2011. 

 

     Juiz 

   Escrivão 

Triagem Cadastramento     Inspeção Cumprimento Expedição 
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2. METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo desta proposta de pesquisa, a criação do Guia, foram 

utilizados meios de fundamental e decisiva importância. O delineamento da pesquisa 

se deu com a co-participação dos servidores e pôde ser classificado como de 

caráter exploratório do ambiente e agregador de elementos. A captação e a análise 

das potencialidades e limitações do cartório foram devidamente efetivadas com os 

métodos que seguem.  

2.1 Estudo de campo 

O estudo de campo foi sumariamente a análise do ambiente acrescido da coleta 

de falhas, sugestões e necessidades dos servidores. Não foram necessários 

formulários, reuniões ou entrevistas formais. Um incisivo exame visual e uma 

exploração minuciosa e crítica do dia-a-dia dos servidores, seus hábitos e penúrias, 

foram suficientes para avaliar a capacidade e os limites dos funcionários.  

Para tanto, se fizeram presentes cadernos de anotações e recursos humanos 

colaboradores que resultaram num diálogo informal rotineiro e na coleta dos dados 

norteadores do ponto de partida. Este método foi utilizado ao longo de toda a 

produção e, entre todos, foi o mais enriquecedor do projeto. 

2.2 Análise Documental 

Foi necessário triar, compilar e reformular os documentos já existentes. Este 

método, efetivado por meio eletrônico e físico, foi usado para reutilizar recursos que 

comprovadamente funcionavam, mas não estavam acessíveis.  

 A captação dos materiais atuou não só no setor do cumprimento, como 

também buscou informações complementares em outras especialidades do cartório. 

Contando com um arquivo eletrônico com mais de três mil documentos, essa busca 

no banco de dados tornou necessária uma reciclagem dos documentos obsoletos 

que perdurou toda a etapa de elaboração do Guia.  

Este método objetivou, também, o apontamento de falhas nos documentos e sua 

posterior reformatação gramatical e visual. Esta pesquisa teve a colaboração de 

uma servidora formada em Letras e necessitou de recursos eletrônicos para a 

personalização do layout. 

O tempo de utilização foi de dois meses – agosto e setembro/2011 – e 

caracterizou-se pela excelência com que o método foi trabalhado, mantendo os 
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documentos eficazes, reestruturando os documentos com falhas e elaborando os 

inexistentes. 

2.3 Pesquisa Bibliográfica 

Como diretrizes do projeto foram utilizadas quatro grandes obras: “Gestão de 

Projetos MBA Executivo”, 2002, de Dennis J. Cohen e Roberto J. Grahan; 

“Manual da Secretária”, 2003, de João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes; 

“Gestão da Qualidade, Teoria e Prática”, 2004, de Edson Pacheco Paladini; e o 

“Manual de Redação da Presidência da República”, 2002. 

Os recursos bibliográficos foram usados, quase que em sua totalidade, 

fisicamente. A pesquisa durou toda a elaboração do projeto, contando com o 

direcionamento da professora orientadora e com o emprego da consulta à Lei de 

Execução Penal4, ao Código Penal5 e ao Estatuto Penitenciário do Estado do 

Paraná6.  

Foram coletadas teorias, conceitos e idéias, fundamentando a gestão dos 

recursos materiais e humanos, a fim de otimizar os processos e a elaboração do 

Guia. Por fim, foi feito um estudo comparativo dos enfoques dos servidores, com 

o apoio bibliográfico dos livros de psicologia organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A lei de Execução Penal está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. 

5
 O Código Penal está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm. 

6
 O estatuto Penitenciário do Estado do Paraná está disponível em: 

http://www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/telas/cep_leg_est_2_7.html 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.1  1ª ETAPA: Estudo do Setor (junho/2011 – carga horária: 40 horas) 

O estudo do setor caracterizou-se por uma etapa diferenciada que exigiu 

capacidade gestora e apreciadora dos fatos. Foi investida uma visão crítica dos 

acontecimentos na análise do ambiente de trabalho onde se relataram falhas e 

vícios nas rotinas dos servidores. A necessidade de criar uma ferramenta de 

qualidade simplificada e com aceitação irrestrita tornou-se o grande desafio, e então 

o Guia surgiu como a opção adequada porque ficou claro que o setor carecia de 

informações e modelos para o cumprimento do despacho (exemplo de despacho 

ilustrado na figura 4), mas não apresentava disponibilidade para angariar essas 

ferramentas. Criou-se um espaço de análise do ambiente que não colocou o servidor 

numa zona de desconforto porque os processos continuaram com suas 

características e especificidades, mas de uma maneira mais prática, organizada e 

acessível. 

                 

                    Figura 4: Modelo de despacho do Juiz 
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Inicialmente, observaram-se quais eram os hábitos, as prioridades e os 

métodos de elaboração das correspondências e do uso do software do setor de 

cumprimento. Como havia muitas maneiras de concluir cada despacho, foram 

selecionadas as mais práticas e que atingiam o resultado com maior eficácia. 

Depois, foram analisadas as diferenças entre as rotinas e os servidores foram 

questionados de como era operada cada uma delas, o porquê daquele método estar 

sendo utilizado e quais eram as maiores dificuldades encontradas. É conveniente 

citar que os funcionários só apresentavam um caminho para se chegar ao resultado 

final, e geralmente utilizavam o método mais difícil. 

Incorporado a um fluxo maçante e poucos métodos de trabalho facilitadores, 

evidenciou-se a incapacidade do servidor de auto administrar o tempo que era 

disposto em cada atividade. Esse fator recorrente do cotidiano e a cultura de 

estabilidade do serviço público são grandes aliados para um ambiente de trabalho 

sem visão inovadora e sem aspirações de melhoria na atmosfera corporativa, 

mesmo que o aprimoramento desses aspectos signifique aumento da qualidade de 

vida e do fator motivacional. Essas deficiências são evidenciadas pela sistemática 

utilizada uniformemente sem uma estratégia de operação bem definida; alguns 

hábitos simples eram grandes desperdiçadores de tempo7 (como pode-se observar 

na figura 5), como o posicionamento dos processos e dos materiais de expediente 

na mesa de trabalho e o fato de terem papeis soltos com diretrizes e telefones de 

contato para cada tarefa. Ponderou-se, nesse momento, a inclusão de alguns dos 

itens que deveriam conter no Guia com algumas informações complementares – 

agenda, lembretes, tabelas, etc.  

Por fim, visionou-se que o Guia em formato de caderno – como era a 

sugestão inicial – não supria as necessidades de maneira eficaz, já que as tarefas 

são todas concluídas eletronicamente e os arquivos são modificados e adaptados 

com certa assiduidade. Se os modelos no Guia fossem disponibilizados de maneira 

física, os servidores precisariam “copiar” o teor para serem impressos. O projeto teve 

que ser adaptado à realidade atual: um Guia eletrônico. Com essa opção, os 

                                                           
7
  “O tempo torna-se maior ou menor dependendo da capacidade de administrá-lo. Esforce-se por fazer um 

plano do dia e verifique quais objetivos são mais importantes, quais deseja alcançar em primeiro lugar; planeje 
os recursos indispensáveis à execução da tarefa; reexamine suas prioridades constantemente; concentre a 
atenção naquilo que é essencial; estabeleça prazos; tome providências imediatas; elimine o caos e a 
desorganização.” (Manual da Secretaria, Medeiros e Hernandes, 2003, 8ª Edição, p.62) 
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servidores poderiam acessar e alterar qualquer dado do arquivo com facilidade, 

quando fosse necessário. 

  

      Figura 5: Posicionamento dos processos e materiais de expediente: desperdiçadores de tempo.     

Fonte: Camila Cavalca Lucio Machado, em 22/09/2011 

 

3.2  2ª ETAPA: Proposta de criação do Guia para a chefia (junho/2011 – carga 

horária: 1 hora) 

Com a análise do ambiente concretizada e demonstrando a real sobrecarga 

de serviço e uma grande lacuna na comunicação entre os servidores, sugerir a 

criação do Guia para a chefia imediata foi a fase mais simples do projeto. Em 

reunião unicamente com a chefia, foi apresentada oralmente a análise e o plano do 

projeto. Com o custo financeiro zero e uma perspectiva de facilitar e dar agilidade ao 

cumprimento de processos, o Guia foi aceito de imediato e com grande entusiasmo. 

Nesta fase foram esclarecidas as preferências da chefia e quais eram as 

expectativas com a implantação do projeto. Notou-se que não era do conhecimento 

da chefia os métodos morosos utilizados pelos funcionários, tampouco quais eram 

suas maiores dificuldades.  

O Guia foi visto como uma oportunidade para introduzir o hábito do 

planejamento nos funcionários, sanando deficiências e erros costumeiros. A 
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interação para traçar os objetivos básicos e as preferências dos servidores também 

foi encarada como ponto positivo no que tange à oportunidade de motivação e ao 

relacionamento interpessoal. Cientes de que o Guia seria uma ferramenta de uso 

irrestrito e de que o processo seria adaptado de acordo com as preferências gerais, 

a chefia compreendeu que todos se sentiriam co-gestores do trabalho, segregando 

valores, atitudes e novos hábitos da equipe. 

“De fato, são os mecanismos de interação interna e externa que tornam a 

organização viva e atuante. (...) A atividade de gestão, dessa forma, envolve 

um objetivo que garanta a sobrevivência da empresa, em um ambiente 

essencialmente dinâmico e diversificado, com desafios constantes e 

crescentemente diferenciados em natureza e intensidade. Para tanto, caberá 

ao processo de gestão administrar recursos, para tirar deles o maior proveito 

possível, e determinar um nível de ação que garanta pleno aproveitamento 

das potencialidades da organização.” (PALADINI, 2004, pg. 134) 

 Com uma grande experiência de Execução Penal, a chefia foi a maior 

referência para instrução e assertividade do projeto. Pontuando falhas e insucessos 

dos processos internos - erros de relatório, mandados frequentemente substituídos 

por ofícios e colocação de autos nas prateleiras erradas - foi possível transformar a 

consistente e abrangente teoria do gestor em uma prática viável e sem obstáculos 

da melhoria na qualidade e na produtividade. A grande proposta traduziu-se, 

basicamente, na otimização dos próprios métodos de trabalho. 

 

3.3  3ª ETAPA: Seleção das rotinas (julho, agosto e setembro/2011 – carga 

horária: 60 horas) 

A seleção das rotinas e a elaboração do Guia foram fases realizadas 

concomitantemente. O critério utilizado para eleger os conteúdos que o comporiam, 

foram a demanda e as dificuldades dos servidores. Selecionaram-se os 

procedimentos que visivelmente acarretavam mais problemas e que despendiam 

mais tempo. 

Alguns despachos não exigiam muito esforço, mas eram presenciados com 

maior frequência. Os ofícios de solicitações, a cobrança de multa pecuniária e o 

indeferimento de benefícios são alguns desses casos, e por isso foram incluídos no 

Guia. Por não exigirem muita força mental e serem efetivadas rapidamente, essas 

tarefas economizam e otimizam o tempo dos servidores. É esse contrabalanço entre 
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uma tarefa muito trabalhosa e cansativa e outras que envolvem pouca mão-de-obra 

que possibilitam o setor de cumprir os 20 processos diários/servidor. Claro que é 

importante priorizar os processos urgentes e administrar bem os recursos e o tempo 

disponível. Com as informações prontas e acessíveis (a pasta da rotina “pagamento 

de multa”, na figura 6, ilustra o acesso fácil das informações no Guia), a 

possibilidade de alcançar a meta aumentaria consideravelmente.  

 

       

          Figura 6: Pasta da rotina “Pagamento de Multa”: Procedimento e documentos necessários. 

 

Para as rotinas mais demoradas é exigido maior dinamismo, planejamento e 

disponibilização de recursos. Estas foram selecionadas pela grande dificuldade do 

servidor em captar os documentos necessários e finalizar o procedimento com 

excelência. A extinção de pena, por exemplo, requer a elaboração de vários ofícios, 

dentre os quais alguns são enviados eletronicamente e dependem do único scanner 

do cartório, que é ligado à máquina de apenas um servidor. Neste caso, além da 

complexidade em cumprir o despacho, é necessária a disponibilidade de recurso 

humano e material. Também foram selecionadas por este critério a revogação de 

benefícios, a autuação e a montagem de recurso de agravo, as audiências de 

regime aberto e livramento condicional e a comutação de pena. 
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Por fim, foram incluídas ao Guia algumas informações gerais, como a sigla de 

mensageiros do Tribunal de Justiça, as portarias dos últimos dois anos da 2ª Vara 

de Execuções Penais e os telefones de maior uso. Esses dados prontos poupariam 

o trabalho e o tempo que o servidor disporia buscando as informações e entrando 

em contato com os colaboradores. 

O grande esforço foi concentrado em selecionar compactamente as rotinas. A 

grande diversidade de documentos teve que ser reorganizada e triada, de maneira 

que não interferisse nas políticas e métodos utilizados pelo servidor e, por outro 

lado, viabilizasse integralmente a implantação de cada tarefa. Logo que cada 

estrutura era definida como adequada, iniciava-se a elaboração das pastas que 

comporiam o Guia. Na figura 7, pode-se observar algumas das rotinas que foram 

selecionadas e as pastas montadas sequencialmente. 

 

 

                                  Figura 7: Guia em fase de seleção das rotinas 

 

3.4  4ª ETAPA - Elaboração do Guia (julho, agosto, setembro e outubro/2011 – 

carga horária: 80 horas) 

À medida em que a rotina era classificada para compor o Guia, era feita uma 

busca desse despacho na prateleira do cumprimento, a rotina era cumprida e, 
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concomitantemente, era criada uma pasta com os documentos necessários e a 

diretriz suficiente para dar instrução àquele procedimento.  

                                          

                                       Figura 8: Uma das prateleiras do cumprimento 

Fonte: Camila Cavalca Lucio Machado (03/11/2011) 

 

Nesta fase foi necessário fazer um feedback do estudo do setor e adaptar 

algumas mudanças que antes pareciam dispensáveis. Nas instruções de cada 

rotina, por exemplo, ficou explícito que apenas uma diretriz teórica era insuficiente 

para esclarecer o procedimento como um todo e que os grandes equívocos dos 

servidores estavam no manuseio do software. Os funcionários precisavam de uma 

diretriz visual, e então pensou-se na passibilidade de dar um printscreen no sistema 

e fazer um passo-a-passo disponível na pasta de procedimentos (ver figura 9). Para 

garantir a eficácia do novo conceito, foi pedido que uma estagiária sem experiência 

no cumprimento testasse o método, e funcionou.  

                

                     Figura 9: Exemplo de printscreen utilizado na pasta de procedimentos 
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Uma grande referência nesta fase foi o “Manual de Redação da Presidência da 

República” (Presidência da República, 2004), que auxiliou nos modelos de ofícios 

remetidos à Corregedoria Geral da Justiça e nas correspondências assinadas pelo 

magistrado para outro magistrado. Esses documentos oficiais têm uma característica 

formal e polida, com linguagem própria do universo jurídico e padrões bem definidos, 

por isso, a elaboração requeria muito tempo e conhecimento. 

Além da instrução das rotinas de uma maneira geral, foram elaborados modelos 

de precatórias e mandados de intimação usados com maior frequência. Para a 

agenda, foram captados os telefones internos do Tribunal de Justiça no site e 

escaneada a lista de contato das Penitenciárias. As siglas do mensageiro foram 

reunidas todas numa mesma planilha, formatada e colorida para facilitar a 

visibilidade das informações; para complementação, entrou-se em contato com 

algumas Varas que não estavam com as siglas corretas ou inseridas e foi atualizada 

a tabela do mensageiro, como pode ser observado na figura abaixo.  

 

             

                    Figura 10: Tabela com siglas dos mensageiros mais utilizados 

 

Na padronização da rotina de extinção de pena, foi entrado em contato, por 

telefone, com um servidor do Tribunal Regional Eleitoral que demonstrou grande 

insatisfação com os ofícios que estavam sendo remetidos, devido o conteúdo 

insuficiente e a falta de dados dos sentenciados. Foram discutidos, então, os 

melhores caminhos para sanar o problema, e ficou acordado que seria um padrão 

informar nos documentos se o apenado havia ou não pago a multa imposta em 
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sentença, bem como a data de nascimento do referido cidadão, facilitando o serviço 

da 2ª Vara de Execuções Penais e do TRE. 

Para elaboração da certidão de cobrança de multa pecuniária foi necessário 

confirmar o endereçamento das correspondências, tendo em vista que grande parte 

das certidões estava sendo devolvida. Contatou-se a Procuradoria Geral do Estado 

do Paraná que assumiu a responsabilidade pela cobrança e se comprometeu a reter 

os documentos enviados. 

A última etapa dessa fase foi padronizar o layout dos documentos. Foram 

impressos ofícios com as fontes mais usadas pelos funcionários e estes entraram 

num acordo de qual seria a escolhida: Garamond. O tamanho foi mantido no padrão 

12 e as margens foram ajustadas, como exemplificado na figura 11. 

 

                                  Figura 11: Modelo de Mandado de Intimação 

 

3.5   5ª ETAPA - Avaliação do projeto (outubro e novembro/2011 – carga horária: 

40 horas) 

O Guia beneficiou o setor de cumprimento como um todo – desde as estagiárias 

até os servidores mais antigos – mas ficou claro que o primeiro grupo estava mais 

interessado e acessível à nova ferramenta, porque aprendiam seguindo uma diretriz 

confiável. 
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Na medida em que as rotinas eram criadas, já era disponibilizada uma pasta na 

rede e então surgiam as sugestões e as dificuldades no manuseio, e as adaptações 

citadas neste relatório.  

Os lembretes e as dezenas de anotações na mesa de cada funcionário foram 

desaparecendo aos poucos, quando se certificavam de que as informações estavam 

mesmo disponíveis. O projeto mostrou-se muito eficaz na seleção de recursos, os 

servidores ficaram satisfeitos com a compactação de todos os elementos num só 

lugar. Essa questão é de extrema importância uma vez que 

(...) o funcionário repassa para sociedade os benefícios (como também as 
restrições) de sua satisfação no trabalho. A qualidade de seu atendimento, 
assim, é diretamente proporcional à qualidade de suas relações com o 
empregador, no caso, o Estado (PALADINI, 2004, p. 205). 
 

Depois de disposto integralmente na rede, não foi imposto que ninguém 

utilizasse o novo Guia, mas em poucos dias a aceitação foi total. A chefia notou que 

todos estavam utilizando a ferramenta. Os servidores comentavam uns com os 

outros a aplicabilidade e invariavelmente opinavam e elogiavam a facilidade no 

manipulo. Diariamente era questionado aos funcionários se faltava alguma 

informação e qual era a avaliação do projeto.  

Interessante notar que, devido à alta rotatividade de mudanças, os próprios 

servidores começaram a atualizar alguns dados na rede quando se fazia necessário, 

tais como as siglas do mensageiro. Esse interesse dos funcionários pelo uso do 

Guia em detrimento de benefícios próprios é um comportamento típico no serviço 

público, por isso, é importante notar que 

(...) Devem-se priorizar resultados imediatos, como, por exemplo, benefícios 
para os funcionários, e utilizá-los como mecanismos para gerar resultado de 
médio prazo, que envolvem a consolidação de melhorias de processos e 
serviços, e, principalmente, para investir nos objetivos de longo prazo, que 
implicam a alteração radical da cultura vigente no serviço público, 
comprometendo-o com clientes finais, ou seja, com toda a sociedade. (...) 
Devem-se evitar atividades intensas de treinamento. Sugere-se só empregá-
lo para atender aspirações e deficiências expressas pelos funcionários. Esse 
posicionamento não exclui programas de motivação, conscientização e 
mecanismos similares, que devem sempre ser ministrados em doses 
adequadas ao público-alvo (PALADINI, 2004, p. 205). 
 

 Esse comprometimento do servidor resultou num equilíbrio ideal entre o Guia, 

o serviço e o tempo disponível, harmonizando o rendimento e a produtividade 

necessária. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste projeto vislumbrou-se uma ferramenta da qualidade que 

garantisse ao servidor cumprir um despacho com excelência e rapidez. Os 

objetivos foram se adaptando com as novas descobertas do dia-a-dia e a 

proposta inicial da padronização de rotinas foi substituída pela elaboração de um 

Guia eletrônico. 

Fundamentou-se em um estudo crítico do ambiente que contou com a 

interação dos funcionários e dos colaboradores de outros ógãos, mapeando as 

diretrizes que resultaram num sistema de cooperação e reestruturação do 

cartório. 

O desafio foi atuar nas áreas mais complexas e nas falhas, reformulando não 

só os documentos como também a cultura de um órgão público. De uma 

perspectiva mais ampla, a implantação do projeto desenvolveu pontos fortes no 

relacionamento interpessoal e nas habilidades individuais dos servidores. O 

material em questão agregou co-gestores num contexto anteriormente passivo, 

destaca-se também que os servidores que não cumpriam a meta sofriam pela 

falta de motivação e pelas críticas externas. 

Enfim, esta pesquisa acrescentou crescimento pessoal, profissional e 

intelectual. O estudo da matéria e o contato com servidores de outros órgãos 

foram decisivos para o domínio do assunto e da Lei da Execução Penal. No 

estudo do setor foi possível sentir-se solidário aos problemas de cada um e o 

relacionamento interativo com os servidores aumentou consideravelmente. 

O problema foi detectado e o foco foi objetivo, mas é claro que a atuação não 

pode vincular-se ao término do projeto. As capacidades e os limites dos 

servidores devem ser estudados infinitamente, considerando a elaboração de 

Planos de Gestão e outros Guias. Este trabalho, portanto, não encerra a 

necessidade de discussão e reflexão constante no que diz respeito à melhoria no 

ambiente organizacional, ao contrário, abre-se uma proposta de maior 

investimento no servidor para o consequente aumento da produção.  
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Introdução 

 A idéia adveio de uma análise crítica do 

ambiente, dos servidores e suas funções; 

 Constatou-se sobrecarga de serviço e 

desperdício de tempo; 

 Dificuldade em atingir a meta; 

 O Guia objetivou cambiar métodos 

ultrapassados e acessibilizar informações. 



Descrição do Ambiente 

 

 

 Setores do cartório: triagem, 

cadastramento, inspeção, cumprimento 

e expedição; 
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Descrição do Ambiente 

 Cumprimento:  

6 servidores e 2 estagiárias; 

Expediente: 12:00 às 18:30 horas; 

Dá andamento aos processos, cumpre os 

despachos com as diligências do Juiz; 

Meta: 20 processos/dia, por servidor; 

Determinação do CNJ: Mesa vazia no final do 

expediente. 
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Metodologia 

 Estudo de Campo: análise do ambiente;  

 Compilação do Material: triagem, 

compilação e reformulação; 

 Análise Documental: apontamento de 

falhas e reformatação gramatical e visual; 

 Pesquisa Bibliográfica: “Gestão da 

Qualidade, teoria e prática”, de Edson 

Pacheco Paladini 
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Descrição das Atividades 

 1ª Etapa – Estudo do Setor 

 2ª Etapa – Proposta da Criação do Guia 

para a Chefia 

 3ª Etapa – Seleção das rotinas 

 4ª Etapa – Elaboração do Guia 

 5ª Etapa – Avaliação da Eficácia do 

projeto 
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1ª Etapa – Estudo do setor 
Junho/2011 

 Setor carente de tempo, de informações e 

dos modelos dos documentos; 

 Observação dos hábitos e prioridades dos 

servidores; 

 Desorganização e falha administração do 

tempo; 

 Adaptação do Guia à realidade atual: Guia 

eletrônico. 
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2ª Etapa – Proposta de Criação 

do Guia para a Chefia 
Junho/2011 

 Custo financeiro zero; 

 Perspectiva de celeridade; 

 Esclarecimento das preferências da chefia; 

 Oportunidade de introduzir hábito de 

planejamento; 

 Servidores como co-gestores. 
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3ª Etapa - Seleção das rotinas 
Julho, agosto e setembro/2011 

 Critério: demanda e complexidade; 

 Rotinas simples x Rotinas difíceis: 

administração do tempo; 

 Inclusão de informações gerais: siglas do 

mensageiro, telefones, tabela de prescrição; 

 Seleção compacta de recursos: reorganização 

e triagem. 
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4ª Etapa: Elaboração do Guia 
Julho, agosto, setembro e outubro/2011 

 Etapa concomitante com a seleção de rotinas: 

busca do despacho selecionado; 

 Pasta: Documentos necessários e 

procedimentos*; 

 Adaptação de mudanças; 

 Colaboração de outros órgãos; 

 Padronização do Layout 
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5ª Etapa: Avaliação da eficácia  
Outubro e novembro/2011 

 Guia como benefício geral; 

 Criação e disponibilização na rede: 

aparecimento de sugestões e dificuldades; 

 Lembretes e anotações foram descartados; 

 Êxito com a seleção de recursos: satisfação 

dos servidores; 

 Questionamento diário: aceitação total. 
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Considerações Finais 

 Vislumbrou-se uma ferramenta da qualidade; 

 Adaptação com as descobertas do dia-a-dia; 

 Cooperação e reestruturação de sistemas; 

 Ponto forte: desenvolvimento do 

relacionamento interpessoal; 

 Aumento de experiência, satisfação pessoal. 
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