
TJMG reduz custos em 60% 
com migração para Oracle Cloud

Em busca de atender demanda 
crescente, Tribunal encontrou a 
solução na Oracle Cloud at Customer, 
que fornece experiência de nuvem 
pública on-premises.
Segundo maior Tribunal de Justiça do Brasil, o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) conta com aproximadamente 
25 mil servidores e 1.100 magistrados. O órgão é responsável 
por administrar e governar as 297 comarcas do estado – o 
segundo mais populoso do país, com cerca de 21,3 milhões 
de habitantes.

Para cumprir sua missão de organizar e distribuir a justiça 
em Minas Gerais, chegando ao cidadão de forma mais eficaz, 
o TJMG tem apostado em investimentos em tecnologia. 
Isso inclui a adoção de plataformas para realização de 
videoconferências, com foco em audiências e sessões 
de julgamento online, e a aquisição de programas para 
desenvolvimento de processos eletrônicos.

Entre esses esforços está o Programa Justiça Eficiente 
(Projef), criado pelo desembargador Gilson Soares Lemes. 
“A tecnologia é fundamental porque os dois eixos principais 
do projeto são o desenvolvimento do processo criminal 
eletrônico, que estamos desenvolvendo em Minas Gerais 
para todo país, e a implementação desse processo eletrônico 
em todo o estado. Além disso, vamos digitalizar todo acervo 
existente hoje – em torno de 3,5 milhões de processos – e 
indexá-los no sistema, de forma que no final da gestão 
teremos em MG o processo eletrônico e também digitalizados 
todos os processos físicos”, afirma.

Por atender milhões de cidadãos, a demanda pelos serviços 
do TJMG é naturalmente alta, porém vinha crescendo e 
pressionando a disponibilidade do Tribunal. Essa era uma 
tendência nos últimos anos, mas que foi acentuada por conta 
da pandemia. “O risco de uma parada de quase todos os 

sistemas do Tribunal era real”, relata Delvan Barcelos Júnior,  
juiz e diretor de informática do TJMG, que também conta que  
o órgão não possuía redundância em seu ambiente.

Esse é apenas um dos desafios tecnológicos da instituição. 
Outro foi colocado internamente, com o objetivo de aprimorar 
os serviços entregues à população: reduzir o prazo de 
tramitação de processos, exigindo a adoção de uma solução 
de TI que oferecesse maior velocidade de processamento, 
capacidade de armazenamento e segurança de dados.

Também faziam parte das preocupações do TJMG questões 
como obsolescência de hardware, redução de custos 
operacionais e o destino de equipamentos substituídos. 
Pensando nisso, o Tribunal decidiu pela adoção da Oracle 
Private Cloud at Customer e do Oracle Exadata Cloud at 
Customer, soluções flexíveis que permitem à instituição ter 
acesso aos benefícios da nuvem em seu próprio data center,  
de forma a manter o controle completo dos seus dados.

Um dos motivos que fizeram o TJMG escolher as plataformas 
da Oracle para esse novo passo em sua jornada foi a parceria 
de longa data entre as empresas, iniciada nos anos 1990. Ao 
longo de três décadas, o Tribunal já desenvolveu cerca de 200 
sistemas na plataforma da Oracle.
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         A adoção da  
nuvem da Oracle foi 
fundamental porque 
permitiu a atualização 
tecnológica dos nossos 

sistemas, tornando-os mais rápidos, 
seguros e confiáveis.”

Delvan Barcelos Júnior
Juiz e diretor de informática, TJMG
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Antes da pandemia, o órgão já tinha como objetivo levar 
seus serviços para a nuvem, a fim de atender o aumento de 
demanda. A escolha do passo seguinte, ou seja, sobre qual 
parceiro escolher para esta nova etapa, não foi feita apenas 
internamente. O TJMG também recorreu à consultoria Gartner 
para auxiliar na decisão, recebendo a recomendação da Oracle 
como a melhor alternativa disponível para suas necessidades.

Além da análise da consultoria, Barcelos Júnior aponta o 
alinhamento tecnológico e a cultura das equipes da Oracle e do 
Tribunal como fatores favoráveis à decisão. Migrar para a nuvem 
da Oracle significava mitigar riscos de desenvolvimento dos 
diversos sistemas concebidos na plataforma da empresa.

A adoção das soluções em nuvem da Oracle resultou numa 
redução de 60% nos custos de renovação da infraestrutura do 
Tribunal, quando comparada à manutenção da estrutura antiga. 
Além dos gastos menores, o diretor de informática Antônio 
Rolla destaca o fato de o Tribunal agora poder contar com 
uma plataforma mais recursos que não eram previstos. “Foi 
realmente uma decisão acertada ter feito isso, porque trouxemos 
atualização tecnológica e redução de custos”, afirma.

Com a Oracle Private Cloud at Customer e o Exadata 
Cloud at Customer, o TJMG precisou de sete meses para 
concluir o projeto de atualização da antiga infraestrutura. 
A implementação foi feita com o apoio de simulações, 
que aproveitaram os dois ambientes do Tribunal – em um 
deles eram realizadas as simulações e no outro entrava a 
produção. Desta forma, foram reduzidos os riscos do projeto.

Uma vez em operação, a nuvem da Oracle tornou os 
sistemas do TJMG mais rápidos, seguros e confiáveis, na 
avaliação de Barcelos Júnior. “Apesar de a implementação 
ser recente, temos percebido mais agilidade nas entregas em 
decorrência do aumento da capacidade de processamento  
e maior estabilidade do sistema”, relata.

O fato de que os sistemas do TJMG deram conta do salto 
inesperado de demanda causado pela pandemia é o 
resultado mais celebrado por Antônio Rolla. De acordo com 
ele, a atualização tecnológica – não planejada para a crise – 
foi o que permitiu que o Tribunal tivesse os recursos para dar 
suporte à situação. 

O Tribunal decidiu pela adoção da Oracle Private Cloud at Customer e do Oracle Exadata Cloud at Customer.
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