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                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

    
Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

Nome  Paulo Ricardo da Silveira Costa     

Cargo Técnico Judiciário  

Órgão Seção Judiciária do Rio Grande do Sul   

Cidade/UF – Caxias do Sul / RS   

   

Síntese da prática  

Título: Projeto Jusprev – Descentralização de Cálculos Judiciais  

Categoria: II – Boas práticas dos servidores na Justiça Federal Descrição 

até 4.000 caracteres:  

    

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;  

Período: Em andamento desde outubro de 2008, com registro de cálculos 

produzidos desde junho de 2009. Até os dias atuais foram produzidos 

mais de 1,4 milhão de cálculos, sendo 1 milhão de cálculos 

previdenciários e 400 mil cíveis, feitos por mais de 49 mil usuários 

cadastrados.  

Objetivos: (a) descongestionar as contadorias passando os cálculos 

simples para as secretarias das varas ou pelas partes; (b)Controle 

externo, pela conferência do cálculo pelas partes com uso do mesmo 

sistema e dados utilizados e (c) redução no tempo de tramitação das 

ações.  

  

2. principal inovação da prática;   

Capacitação ao uso e distribuição do mesmo sistema de cálculo utilizado 

internamente aos advogados e partes para produção de cálculos do valor 

da causa e conferência e controle da fase de cumprimento de sentença.  

  

3. recursos e instrumentos utilizados;  

(a) Páginas na internet: (http://www.jusprev.adm.br e 

http://www.jfrs.jus.br/ex/cax/jusprev) para distribuição das planilhas, 

acesso aos sistemas de cálculo web, prospecção de propostas, 

divulgação de cursos e eventos, além de suporte técnico por chat e faq. 

(b) E-mail: para divulgação de cursos e eventos, relação de processos 
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com contas pendentes de saque (BB e CEF) aos advogados e outras 

comunicações do projeto com os usuários.  

(c) Auditório da subseção de Caxias do Sul: para capacitação presencial 

de advogados, peritos e servidores.  

(d) ESAC: Plataforma EAD (moodle), replicável nas plataformas 

institucionais.  

  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;  

Em 2014 a subseção de Taubaté/SP, em parceria com a OAB local que 

arcou com os custos, promoveu o 1º curso de cálculos previdenciários 

com uso do Jusprev fora do RS, para servidores e advogados daquela 

região.    

  

5. valores gastos para a implantação da prática;   

A adesão é gratuita por advogados, peritos, servidores e juízes. Não 

houve qualquer custo financeiro arcado pela Justiça.Utilizando-se o 

modelo de Taubaté/SP, mesmo a capacitação presencial de servidores 

pode ser feita junto com a de advogados com os custos arcados pela 

OAB, em parceria.   

  

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário;  Sim, 

há usuários nas seguintes seções judiciárias, TJs (competência delegada 

em matéria previdenciária) e TRFs abaixo listados:  
UF  Seção da Justiça Federal  Tribunal de Justiça  
AC  1    
AL  10    
AM  4  2  
BA  25  3  
CE  47  3  
DF/TJDFT  3  1  
ES  15  8  
GO  9  10  
MA  15  6  
MG  25  21  
MS  6  7  
MT  6  13  
PA  10    
PB  13  3  
PE  15  3  
PI  3    
PR  91  15  
RJ  44    
RN  16  1  
RS  288  33  
RO  3  15  
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RR  2    
SC  98  31  
SP  122  65  
SE  9  7  
TO  5  3    
Total na 1ª instância  885  250  
TRF1  3    
TRF2  1    
TRF3  13    
TRF4  50    
TRF5      
Total na 2ª instância  67    
Total Geral  1202  

Além destes há 147 servidores da previdência (mpas), 5 do MPF, 278 da 

AGU, 65 da DPU, entre outros.  

  

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;  

Sim, a interação com as partes, tanto advogados quanto servidores do 

judiciário e de outros órgãos, têm agilizado o desenvolvimento e 

simplificação das ferramentas de cálculo oferecidas no projeto, 

aumentando a qualidade e transparência dos cálculos e reduzindo prazos 

e impugnações.   

  

8. anexar fotos e link de vídeo relacionados a prática (facultativo).  

  


