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DOCUMENTOS E PROCESSOS POR MEIO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Ricardo de Oliveira Rodrigues 
 
 
 
 

RESUMO: 

Na era do conhecimento fácil pelos novos mecanismos disponíveis pela Tecnologia da Informação, 
torna-se obrigatório ao administrador público o uso desses avanços para que os serviços destinados   
à população sejam realizados de uma maneira mais rápida, fácil, eficiente e com maior confiabilidade. 
Esse artigo visa conhecer conceito de Administração Pública, por meio do Sistema de Processos 
Digitais, utilizando como base para consuta programa que permite a gestão integrada de 
informações, documentos e processos por meio de solução tecnológica, aplicado em município do 
Estado de São Paulo, demonstrando os métodos usados, as metas, as execuções de ações, dados 
demonstrados e avaliação dos resultados. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

A burocratização dos serviços públicos brasileiros é um dos maiores 

problemas que um administrador público enfrenta e que compromete, e muito, o 

resultado final passado à sociedade. Tal problema reflete em diversos setores, 

dificultando o andamento de serviços essenciais como licitações, obras, recursos 

humanos, entre outros. 

A execução de processos depende de inúmeros setores que, na maioria das 

vezes desintegrados, não conseguem prover respostas concretas às demandas dos 

cidadãos nos prazos adequados. 

Outro problema crítico decorre do crescente aumento do número de papel em 

atividades manuais, com a análise de inúmeros documentos físicos que tramitam 

manualmente entre os diversos setores de um órgão público. 

Com o avanço da informação na era digital, tem crescido no setor público 

brasileiro diversas práticas que tentam garantir maior rapidez, acesso e 

transparência aos diversos serviços públicos oferecidos, como é o caso do 

desenvolvimento de ações que envolvem a melhoria da gestão documental de 

processos e documentos. 

A implantação de um sistema de digitalização dos processos, além de dar 

maior agilidade em muitos serviços públicos, garante a eficiência e a eficácia das 

ações governamentais, além de maior segurança, transparência e economia, além 

de facilitar o acesso do cidadão à vida administrativa. 

 Este artigo visa demonstrar como um projeto de modernização da 

administração pública, com a implementação de um sistema de digitalização de 

processos no qual o foco é agilizar os serviços executados, bem como dar respostas 

mais rápidas ao cidadão, foi aplicado em município do Estado de São Paulo. 

O principal fator para a escolha do tema é a conhecimento do autor do 

programa desenvolvido, pois participou ativamente da implantação do sistema, 

desde as primeiras reuniões para definição de cronogramas, da transformação dos 

processos “físicos” para processos digitais, dos testes e ajustes necessários ao 

início da implantação, suporte para melhorias que se fizeram necessárias com o uso 

do sistema pelos servidores até a medição dos resultados.  

Como objetivos específicos, foram definidos: 

 Definir a demanda dos processos para transformação digital; 



 Como a inclusão dos processos digitais se incorporaram e melhoram a 

administração pública 

A justificativa para a abordagem desta temática está relacionada com as 

alterações ocorridas com a digitalização dos processos da administração pública, 

onde esta mudança de paradigma atribuiu maior importância à forma como o serviço 

é realizado internamente, bem como os resultados à população em geral. 

O tipo de pesquisa foi utilizado o estudo de caso, sendo que os instrumentos 

utilizados para coleta de dados envolveram reuniões com colaboradores do 

programa, levantamento de informações através de sistemas informatizados, de 

documentos e apresentações efetuadas regularmente por este autor, junto com os 

demais participantes desse processo. 

 

2 - O INÍCIO DO PROCESSO ELETRÔNICO/DIGITAL NO BRASIL – PODER 
JUDICIÁRIO 
 
 

Um dos grandes problemas do sistema burocrático brasileiro é o tempo de 

uma determinada ação de um processo, desde o seu início até a sua solução final, 

devido a morosidade dos órgãos públicos. Isso se deve por alguns fatores: a própria 

formação da administração pública, com inúmeros setores, nos quais o processo 

deverá passar para ser analisado; falta de servidores, enorme quantidade de papel 

atrelada ao processo, no qual é analisado um por um, até mesmo por setores em 

que não era necessária sua análise, entre outros. 

É dentro desse contexto, sobretudo para uma melhor e mais rápida análise do 

processo, que se buscou no processo eletrônico, um mecanismo para uma maior 

celeridade nas demandas. 

O uso de de meios eletrônicos pela lei brasileira teve início com a Lei do 

Inquilinato, que prevê no artigo 58: “desde que autorizado no contrato, a citação, 

intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de 

recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também 

mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas 

previstas no Código de Processo Civil’.  

Dando continuidade ao processo de digitalização dos processos, ainda teve a 

Lei 9800/2009, que autorizava às partes e aos juízes o uso do sistema de 

transmissão de dados para a prática dos atos processuais.  



O advento da Lei 11419/2006, que entrou em vigor em 20 de março de 2007, 

e que em seu primeiro artigo diz: "o uso de meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será 

admitido nos termos desta Lei", foi o passo mais importante para a implantação do 

processo eletrônico no Brasil, através do Poder Judiciário, e a partir de quando 

efetivamente muito se passou a discutir e pensar sobre como efetivamente utilizar 

estas inovações tecnológicas de modo a assegurar a celeridade da prestação 

jurisdicional, de um lado e, de outro, assegurar o amplo acesso às informações, 

dados, decisões por todos os cidadãos. 

Esta lei impulsionou o desenvolvimento da informatização dos tribunais 

brasileiros que, aos poucos se adaptaram a essa mudança, que trouxe inúmeros 

benefícios não só para os servidores integrantes na tramitação do processo, mas 

também à comunidade como um todo, por ter as respostas esperadas, de forma 

mais ágil. 

Desde então diversos órgãos públicos, gradativamente, vêm regulamentando 

o processo eletrônico/digital em âmbito interno, por meio de portarias, resoluções ou 

instruções normativas. 

 

2.1 – CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS JUDICIAIS NO 
BRASIL 

 

 

Como já foi apresentado neste artigo, o processo eletrônico no Brasil teve 

início do Judiciário.  

Tal pionerismo se deve pelo fato de que é no Poder Judiciário, onde demanda 

a maior quantidade de processos e, com isso, maior lentidão na resolução destes, 

para a sociedade. Tal tranformação teve como principais objetivos: agilizar e otimizar 

os processos judiciais no Brasil, os tornando mais celeres e acessível a todos e, 

ainda, reduzir os custos das taxas judiciárias. 

O processo judicial eletrônico traz em si as seguintes características, 

conforme explica Gelber Freitas: a publicidade e a facilidade no acesso à 

informação, uma vez que os autos eletrônicos estão disponíveis na internet, 

celeridade processual uma vez que o processo elimina a burocracia dos atos 

praticados nos cartórios, a exemplo de paginação, de carga aos autos, comodidade, 



Vez que o advogado não precisa se deslocar até o Fórum para prática de atos 

processuais; reconhecimento da validade de documentos digitais; diminuição do 

contato pessoal, vez que todos os atos são praticados diretamente no sistema; 

segurança e autenticidade dos atos processuais, mediante certificação e assinatura 

digital; e o surgimento de uma nova classe de excluídos, qual seja: os analfabetos 

digitais.  

A partir de então, diversos órgãos públicos começaram a informatizar seus 

processos, atendendo às suas demandas para melhor atender a sociedade como 

um todo, mas seguindo, quase que em sua totalidade, as mesmas características do 

processo eletrônico utlizado no judiciário, descritas acima. 

 

2.2 – CERTIFICAÇÃO DIGITAL E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

   

  Outro receio para a implantação da informatização de processos no serviço 

público se deve a segurança dos dados e como se daria a assinatura e a validação 

dos documentos. 

   Atualmente o emprego das chaves públicas e privadas são imprescindíveis 

na implantação de sistemas de informática destinado aos autos digitais. 

  A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, é de grande importância, ao instituir a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e passando a permitir o uso 

de certificado digital para dar garantia de autenticidade, a integridade e a validade 

jurídica dos documentos eletrônicos. Almeida Filho menciona: “[...] No processo 

eletrônico, os atos processuais deverão ser revestidos de autenticidade, integridade 

e segurança, uma vez que deverão ser praticados com a adoção de infraestrutura de 

chaves públicas”  

  O processo de “Assinatura Digital”, que é um mecanismo que identifica o 

remetente de determinada mensagem eletrônica, fornece a mesma validade jurídica 

que os documentos em papel com assinaturas manuscritas, pois possui 

autenticidade, integridade, confiabilidade e o não-repúdio. Seu autor não poderá, por 

forças tecnológicas e legais, negar que seja o responsável por seu conteúdo. A 

assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico que, caso seja 

feita qualquer alteração no documento, a assinatura se torna inválida. A técnica 

permite não só verificar a autoria do documento, como estabelece também uma 

“imutabilidade lógica” de seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como 



por exemplo a inserção de mais um espaço entre duas palavras, invalida a 

assinatura.  

  Para uma melhor segurança, como todo procedimento realizado 

eletrônicamente (pagamentos de contas online, acesso à internet em geral, entre 

outros), deve-se seguir uma série de regras para evitar o mau uso dessa facilidade 

tecnológica. É recomendado o uso de senhas individuais, que preferencialmente 

deve conter letras e números; alteração periódica das mesmas; não as repassar 

para terceiros, não utilizar senhas óbvias, como data de nascimento; entre outras. 

  Com o uso correto dessas regas, o uso das assinaturas digitais garante total 

confiabilidade ao sistema. 

 

3 – PROGRAMA PROCESSOS DIGITAIS 

 

Trata-se de programa pioneiro entre os municípios brasileiros, iniciado no ano 

de 2014 em município do Estado de São Paulo, que visa substituir o uso de 

documentos impressos, tanto em suas rotinas administrativas quanto nos serviços 

prestados aos cidadãos, visando a melhora da qualidade de serviços internos e 

externos. 

É um projeto de modernização da administração pública, que teve quatro 

motivadores principais: reduzir prazos e prover maior agilidade da máquina pública 

na tramitação de processos organizacionais internos, assim como no relacionamento 

desta com seus colaboradores e cidadãos; eliminar o uso de papel, impressão, 

transporte e armazenamento; possibilitar a extração e monitoramento de indicadores 

de produtividade das rotinas de trabalho e; prover segurança e transparência dos 

processos, por meio da manutenção de cópias de segurança que possam ser 

facilmente recuperadas e visualizadas. 

O programa foi iniciado mais precisamente em setembro de 2014, com 

duração de 24 meses, totalizando 158 tipos diferentes de processos da Prefeitura, 

considerados prioritários para a Administração Municipal e, por ser pioneiro nos 

municípios brasileiros, já ganhou diversos prêmios, bem como já foi consultado por 

muitos municípios para implantação. 

Os 92 primeiros processos foram liberados para uso até o mês de maio de 

2016. Os 66 restantes entregues em setembro de 2016, fazendo com que na faixa 

de 80% de todos os processos que circulavam em meio físico, agora são realizados 



exclusivamente, por meio digital. 

Os 20% restantes, que ainda são realizados por meio físico, estão em 

processo de análise do Departamento de Informática da Prefeitura para futura 

digitalização. 

 

3.1 – METODOLOGIA E CRONOGRAMAS 

   
A metodologia aplicada e conduzida ao longo do programa, de primeiro 

momento, foi a metodologia ágil de BPM, que apresenta ciclos curtos de redesenho, 

prototipação e entrega de processos automatizados. 

O método foi realizado por uma empresa contratada pelo munícipio, no qual 

foi formulado um Termo de Referência, que deveria conduzir um trabalho tradicional 

de desenvolvimento desses novos processos, seguindo algumas etapas pré-

estabelecidas: documentação da situação atual (As Is) dos diversos processos, com 

validação junto aos servidores públicos envolvidos; análise e redesenho, com a 

concepção de processos futuros (To Be) otimizados, considerando as possibilidades 

de digitização; construção e implementação dos processos automatizados. 

Os prazos para condução de cada etapa eram previstos no próprio Termo de 

Referência, e deram origem ao cronograma original do Programa, que previa que 

blocos de processos fossem documentados em conjunto, em seguida redesenhados 

e por fim automatizados pela Prefeitura. 

Foi designada uma comissão única de representantes de Prefeitura que em 

conjunto com a empresa contrata, ficou responsável por documentar os processos 

que foram escolhidos para serem transformados em digitais, dando início ao 

programa. 

Entretanto, a documentação apresentada por essa comissão, apresentou 

diversas falhas, fugindo muito da realidade dos servidores que realmente realizavam 

tais processos, fazendo com que apenas 20% dos processos documentados fossem 

homologados sem problemas. 

Com esses problemas, as equipes de trabalho da Prefeitura, em conjunto com 

a empresa contratada, chegaram num consenso alterando a maneira de conduzir o 

programa. 

A estratégia não seria mais a de documentar para depois revisar e 

automatizar processos em bloco; pelo contrário, alguns poucos seriam priorizados e 



trabalhados em projetos com ciclos curtos de documentação, redesenho e 

automação. Da mesma forma, a documentação não seria mais responsabilidade 

exclusiva da empresa contratada junto com a comissão inicial formada pela 

Prefeitura; sua construção foi realizadada em dinâmicas com forte participação de 

servidores, que se tornaram usuários-chave envolvidos em cada processo, que 

passariam a ser considerados integrantes da equipe de cada projeto. 

Mudou-se então para uma abordagem ágil de condução de diversos projetos 

dentro do programa. Com elementos do Scrum, as documentações foram 

diminuídas e os protótipos ganharam espaço. Assim, aconteciam em curto espaço 

de tempo reuniões para diagnostico de um fluxograma atual, proposição de 

melhorias e construção e validação de um protótipo na ferramenta de automação. 

Eram menos informações em meios físicos, como papel, e mais protótipos na 

ferramenta rodando efetivamente para serem discutidos e validados. 

A metodologia BPM ágil possibilitou um maior envolvimento dos servidores 

públicos nos projetos, possibilitando que os mesmos participassem efetivamente da 

construção da melhor solução. Ainda, permitiu que os processos fossem 

rapidamente entregues e testados pelos servidores, de modo que feedbacks da 

execução fossem incorporados em versões posteriores do processo, evitando 

futuros retrabalhos. 

  No sistema Processos Digitais, todos os documentos têm autenticação com 

certificado e assinatura digitais, conforme o uso do certificado digital padrão ICP-

Brasil, que funciona como uma identidade virtual que permite a identificação segura 

e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, 

como a web. Esse documento eletrônico é gerado e assinado por uma terceira parte 

confiável, ou seja, uma Autoridade Certificadora - AC que, seguindo regras 

estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, associa uma entidade (pessoa, 

processo, servidor) a um par de chaves criptográficas. Os certificados contêm os 

dados de seu titular conforme detalhado na Política de Segurança de cada 

Autoridade Certificadora.   

  Ao todo, 535 servidores foram capacitados e cadastrados para usar a 

assinatura digital, número que pode crescer, de acordo com a demanda 

apresentada. 

 

 



3.2 - PARTICIPANTES 

 
Como foi dito, a primeira parte desse novo sistema, contava apenas com uma 

comissão formada por representantes da Prefeitura que trabalhavam em conjunto 

com a empresa contratada. 

Mas, com a alteração no módulo de como foram aplicados os processos 

digitais, a participação dos servidores municipais, se tornou imprescindível para o 

andamento do programa, pois se tornaram peças importantes para implantação do 

sistema. 

Assim, foi de competência do Departamento de Tecnologia, responsável por 

intermediar a Prefeitura com a empresa contratada, treinar e formar grupos 

responsáveis que tinham as atribuições de coordenar o projeto, garantir a 

disponibilidade dos dados e das equipes de trabalho, validar metas e ações 

propostas junto a empresa, garantir a execução das ações e captura dos resultados, 

avaliar e propor contramedidas, caso necessário. Os integrantes deste grupo foram 

indicados, geralmente, pelo secretariado das pastas mais demandadas pelo projeto, 

ou cargos estratégicos. 

Esses grupos se tornaram multiplicadores, atuando como apoio ao projeto, 

sendo responsáveis por atualizar e acompanhar a execução dos planos de ação 

junto aos gestores do projeto, acompanhar a análise dos resultados do projeto, 

apoiar nas reuniões, entre outros. 

 

3.3 – OBSTÁCULOS NA IMPLANTAÇÃO 

   

  Alterar a rotina de como é realizado os serviços públicos, é um grande 

desafio, pois cultura desse nicho é bastante enraizada e pouco flexível a mudanças. 

Servidores têm estabilidade de emprego garantida por lei, e muitos se acostumam a 

desempenhar rotinas sempre dentro de um mesmo padrão. Assim, fazer com que 

entendessem a mudança de cultura trazida pela implantação do sistema de 

processos digitais, foi também um grande desafio. 

  Há sempre uma certa desconfiança no que diz respeito a mudança, ainda 

mais o fato de que essa mudança seria muito grande: alterar o procedimento que é 

realizado a muito tempo e da mesma maneira. 

  O próprio fato de no começo da implantação do novo sistema, os servidores 



não terem sido ouvidos, tornou essa desconfiança ainda maior, fazendo com que 

houvesse uma rejeição e uma má-vontade por parte dos servidores. 

  A alteração da metodologia, engajando os servidores efetivamente na 

construção dos novos processos, foi quebrando aos poucos essa desconfiança, pois 

os mesmos percebiam que podiam trazer suas sugestões de melhorias para o 

redesenho, que suas opiniões seriam ouvidas e analisadas num ambiente aberto 

para críticas e contribuições, e que isso poderia trazer benefícios para eles mesmos. 

  Outro obstáculo a ser vencido é diminuir a dificuldades dos cidadãos com 

essa transformação digital, o qual vendo sendo realizado, lentamente, por meio de 

projetos de inclusão digital à população, principalmente a da terceira idade, que 

apresentam as maiores dificuldades com a informatização dos processos. 

 

3.3 – BENEFÍCIOS DO SISTEMA 

   

  Em quase três anos do sistema Processos Digitais, já dá para mensurar a 

quantidade enorme de benefícios que tal transformação trouxe para a Administração 

do Município, entre elas estão:  

  - a redução de custos, principalmente ligadas à economia de impressões de 

processos físicos em papel (entre folhas de papel, impressão, capa e acessórios e 

caixa arquivo);  

  - valor economizado com aluguel para espaços físicos para arquivamento de 

documentos; prazos e trâmitação dos processos, que em alguns casos foram 

reduzidos em até 90%;  

  - maior organização e rotina dos servidores, pelo fato de ser digitais com a 

devida tramitação já definida, não há mais erros nos envios dos processos, fazendo 

com que eles cheguem aos servidores corretos; 

  -  benefícios ao meio ambiente, pela quantidade infinitamente menor de papel 

utilizada nos processos; 

  - maior segurança, pois a utilização de processo digital também é um ganho 

de segurança para os documentos, pois quando mal estocados, os processos em 

papel podem ser extraviados com mais facilidade, além de estarem sujeitos a 

incêndios e roubos; 

  - melhor consulta aos processos, pois com a digitalização dos processos, é 

possível rastrear o processo instantaneamente, de qualquer setor e em qualquer 



dispositivo com acesso à internet, sem preocupar-se com a localização física dos 

documentos; 

  - maior rapidez e qualidade nos serviços prestados junto à população, com 

menor prazo de entrega; 

  - possibilidade dos servidores executarem os serviços em qualquer lugar, não 

somente em sua unidade de trabalho, pois de qualquer dispositivo que possua 

acesso à internet, é possível verificar os processos. 

 

 4 - CONCLUSÃO 
 
 

O aumento da eficiência no setor público é um tema recorrente nos mais 

diversos governos espalhados pelo país. O uso correto das novas ferramentas de 

tecnologia da informação, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados à 

sociedade, com mais qualidade, segurança e transparência, com engajamento dos 

agentes públicos, é um novo caminho que deve ser utilizado.   

Há necessidade de tentar, ao máximo, desburocratizar o sistema público 

brasileiro, tão criticado, com razão, pelo fato de haver inúmeros ritos para um 

determinado procedimento que poderia ser feito de maneira muito mais rápida, 

seguindo, claro, todos os trâmites e autorizações necessárias para ser realizado. 

O Programa Processos Digitais abriu caminhos a uma nova administração 

pública municipal. Mudou a visão da administração na forma de executar suas 

atividades em suas mais diversas áreas de atuação. Ajudou a promover a 

desburocratização de inúmeros serviços internos e para a população em geral, 

fazendo com que, tais serviços possam ser realizados em menor tempo, com mais 

controle, segurança e transparência, trazendo ainda economia aos cofres públicos 

municipais, pelo fato de diminuir a compra de insumos, antes necessários nos 

processos físicos, passando essas verbas para serviços mais importantes à 

sociedade. 

É ainda um serviço ecologicamente correto, pois ao informatizar diversos 

procedimentos administrativos, o número de compra de papel diminuiu.  

Mudou ainda a rotina dos servidores públicos envolvidos no projeto, 

realizando inúmeras reuniões e treinamentos, visando aprimorar e otimizar os 

serviços por eles prestados internamente e à população em geral, os transformando 

em multiplicadores do projeto. 



Com isso, foi possível até, uma melhor reorganização da estrutura 

organizacional do município, bem como uma melhor alocação de servidores, pois em 

determinados casos, a quantidade necessária de servidores num determinado setor 

foi diminuída, fazendo com que fossem transferidos internamente para outros 

setores em que havia uma maior necessidade de mão de obra. 

Este novo conceito possibilitou ainda a criação de um canal de comunicação 

por meio do site oficial do município, para que o acompanhamento dos processos 

fosse acompanhado de maneira mais clara e transparente pelos próprios servidores 

e pela população em geral. 

Em face de todo o exposto, conclui-se que o projeto Processos Digitais 

Administração Pública Municipal é, de fato, uma quebra de paradigma no trato 

público, oportunizando uma nova administração, mais transparente, gerencial, com 

menos desperdício de tempo e de recursos públicos, mais responsável e 

preocupada com os anseios da sociedade, desburocratizada, com planejamento 

eficiente.  
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