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RESUMO 

Título: 

Avaliação da Transparência dos Tribunais de Justiça Estadual a partir da análise multicritério. 

 

Objetivo do trabalho: 

Esta dissertação tem por objetivo geral verificar o nìvel de transparência e acesso a 

informação dos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual do Brasil valendo-se da 

avaliação de desempenho de tais portais por meio da proposição de um modelo de análise e 

um indicador multicritério. A fim de alcançar o objetivo geral proposto, o estudo foi 

estruturado com base em quatro objetivos especìficos que representam as etapas da pesquisa. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

Trata-se de um estudo de natureza aplicada, com objetivo descritivo e exploratório. A 

abordagem utilizada foi a de métodos mistos, com estratégia explanatória sequencial. Consiste 

em um estudo de caso descritivo, pois investiga um fenômeno contemporâneo. Na primeira 

etapa foi realizada uma investigação de estudos anteriores onde foram selecionados oito 

modelos de análise. Na segunda etapa foi elaborado um modelo de análise multicritério com 

base na consolidação das dimensões e indicadores obtidos nos estudos selecionados na etapa 

1. O modelo de análise multicritério proposto foi estruturado em 4 dimensões e 25 

indicadores. Na terceira etapa, aplicou-se o modelo de análise multicritério proposto nos 

portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. Na quarta 

etapa, para construir o indicador multicritério foi utilizado o aplicativo PRADIN, versão 3.0, 

valendo-se do algoritmo Prometheé II, que desenvolveu o indicador multicriterial intitulado 

ITAIJ (Indicador de Transparência e Acesso a Informação no Judiciário). 

 

Resultados: 

Os resultados obtidos em cada etapa desta dissertação evidenciaram as seguintes conclusões: 

há uma escassez de estudos de referência voltados para o tema avaliação de desempenho da 

transparência no setor público e, mais ainda, sobre avaliações e modelos de análise 

direcionados aos portais eletrônicos do Poder Judiciário, o que evidencia a necessidade de 

uma investigação mais aprofundada principalmente quanto à mensuração da transparência e 

do acesso a informação presentes em tais portais eletrônicos; pôde ser observada uma grande 

quantidade de dimensões e indicadores pautados em diferentes perspectivas e abordagens, o 

que levou a necessidade de consolidá-los de modo a auxiliar na construção de um novo 

modelo de análise mais exìguo e completo; através dos resultados demonstrados pelos 

indicadores sìntese, o ranking final do nìvel de transparência e acesso a informação dos 

tribunais demonstra que dos cinco TJ melhor avaliados, quatro fazem parte dos maiores 

Tribunais de Justiça Estadual do paìs. A exceção foi o TJ de Alagoas que alcançou a segunda 

colocação no ranking. Ressalta-se que a comparação entre os rankings finais obtidos com a 

aplicação do PRADIN e com a média dos pesos apresentados pela aplicação do modelo de 

análise, permite confirmar que mesmo sob metodologias distintas, os parâmetros analisados 

forneceram resultados equivalentes. As variações obtidas em cada dimensão apresentam 

resultados com nìveis relativamente próximos. De uma forma geral, todos os portais 

eletrônicos dos tribunais avaliados apresentam funcionalidades satisfatórias, pois nenhum 

deles apresentou um nìvel de transparência abaixo do moderado. 

 

Implicações práticas: 

Considerando a escassez de estudos de referência voltados para o tema avaliação de 

 



 

 

 
 

desempenho da transparência e, mais ainda, sobre avaliações e modelos de análise 

direcionados ao Poder Judiciário, o impacto previsto com o presente estudo é de que o mesmo 

viabilize novas pesquisas voltadas a importância da transparência no Judiciário e também 

sobre a necessidade de mecanismos de controle social neste Poder. Além disso, a partir da 

aplicação do modelo de análise multicritério proposto, que viabilizou a criação de um 

indicador multicriterial de rankeamento denominado ITAIJ, constatou-se a possibilidade de 

avaliar o desempenho da transparência de órgãos do Judiciário de maneira que tanto a gestão 

possa aperfeiçoar e corrigir/suprir suas falhas, quanto o cidadão também possa cobrar 

melhorias, comparando resultados, cobrando o cumprimento da Lei de acesso à informação e 

exercendo o controle social 

 

Originalidade e contribuições: 

O modelo de análise proposto foi desenvolvido com a finalidade principal de propor e validar 

o emprego da metodologia multicritério, limitando-se inicialmente aos Tribunais de Justiça 

Estadual. Este modelo se difere dos demais já presentes na literatura justamente por, através 

da consolidação das dimensões e indicadores, propor uma avaliação mais completa e ao 

mesmo tempo exìgua. Portanto, ao propor uma avaliação por intermédio de um indicador 

multicritério de transparência e acesso a informações dos portais eletrônicos do Poder 

Judiciário, entende-se que a presente pesquisa contribui para o avanço de discussões e ações 

que remetam à importância de uma gestão pública transparente, que constitui um dos pilares 

para uma boa governança, e tem como propósito auxiliar no monitoramento estratégico da 

gestão da transparência presente nos portais eletrônicos de modo a contribuir para melhorar a 

imagem do Sistema Judicial brasileiro, tendo em vista que a Lei de Acesso a Informação 

brasileira se aplica aos três Poderes da União. Trata-se de um estudo relevante à medida que 

possibilita monitorar, descrever e diagnosticar empiricamente a adequação dos portais 

eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual em relação aos dispositivos legais e as 

dimensões e/ ou variáveis de transparência. Essas contribuições têm aderência com alinha de 

pesquisa 1: Estratégia, Governo e Desenvolvimento e se faz pertinente dentro desta linha de 

atuação cientìfico tecnológica (LACT) por estar enquadrada dentro do propósito que consiste 

em explorar a problematização de questões voltadas a efetividade organizacional, neste caso 

na melhoria da gestão pública. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

Este estudo apresentou como principal produto uma proposta de modelo de avaliação 

multicritério que viabilizou a criação de um indicador multicriterial de rankeamento 

denominado ITAIJ por intermédio do aplicativo PRADIN que demonstrou ser uma ferramenta 

de controle viável para avaliação do desempenho da transparência prestada nos Tribunais de 

Justiça Estadual, objeto deste estudo. Desta forma, o produto da pesquisa é classificado como 

importante e útil, pois permite à efetivação de um controle tanto interno quanto externo da 

transparência e do acesso à informação prestada pelos Tribunais de Justiça Estadual por 

intermédio de seus portais eletrônicos. Este produto é classificado no eixo quatro, „Serviços 

Técnicos‟, produto de número três: „Avaliação de tecnologia, projeto, programa, institucional 

ou polìtica‟. Sua aplicabilidade é média, pois, apesar de o diagnóstico se referir a um grupo 

especìfico, no caso os Tribunais de Justiça Estadual, o modelo de análise proposto pode ser 

replicado não só aos demais Tribunais de Justiça Estadual que não fizeram parte da amostra 

da pesquisa, mas também a outros órgãos do Poder Judiciário. Quanto ao critério de inovação, 

o estudo é abrangente, inédito e original, e seus resultados possibilitam a reflexão sobre a 

importância de uma gestão transparente. A complexidade é alta, pois o estudo envolveu uma 

diversidade de atores, variáveis e conhecimentos necessários à elaboração e ao 



 

 

 
 

desenvolvimento do produto. 

 

Palavras-Chave: portais eletrônicos, transparência, avaliação, modelo de análise. 

 

ABSTRACT 

Title: Evaluation of the Transparency of the State Courts of Justice based on the multi-criteria 

analysis. 

 

Objective of the study: 

This dissertation has as general objective to verify the level of transparency and access to 

information of the electronic portals of the State Courts of Justice of Brazil using the 

evaluation of performance of such portals through the proposition of a model of analysis and a 

multi-criteria indicator. In order to achieve the proposed general objective, the research was 

structured based on four specific objectives that represent the stages of the research.  

 

Procedures/Method for solving the problem: 

It is a study of an applied nature, with a descriptive and exploratory purpose. The approach 

used was mixed methods, with a sequential explanatory strategy. It consists of a descriptive 

case study, as it investigates a contemporary phenomenon. In the first stage an investigation of 

previous studies was carried out where 8 models of analysis were selected. In the second 

stage, the multi-criteria analysis model was elaborated based on the consolidation of the 

dimensions and indicators obtained in step 1. The proposed multi-criteria analysis model was 

structured in 4 dimensions and 25 indicators. In the third step, the proposed multi-criteria 

analysis model was applied to the electronic portals of the Courts of Justice of the states of 

Acre, Alagoas, Amapá, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, 

São Paulo and Tocantins. In the fourth stage, the PRADIN application, version 3.0, using the 

Promethee II algorithm, was developed to construct the multi-criteria indicator, which 

developed the multi-criteria indicator that was titled ITAIJ (Indicator of Transparency and 

Access to Information in the Judiciary). 

 

Results: 

The results obtained at each stage of this dissertation showed the following conclusions: there 

is a shortage of reference studies focused on the evaluation of the performance of 

transparency and, moreover, evaluations and models of analysis directed to the electronic 

portals of the Judiciary Power, which evidences the need for further investigation in particular 

on the measurement of transparency and access to information in such electronic portals; it 

was possible to observe a large number of dimensions and indicators based on different 

perspectives and approaches, which led to the need to consolidate them in order to assist in 

the construction of a new model of analysis more small and complete, through the results 

demonstrated by the synthesis indicators (Ind MC), the final ranking of the courts shows that 

of the five JTs best evaluated, four are part of the largest State Courts of Justice in the country. 

The exception was the TJ de Alagoas, which reached second place in the ranking. It should be 

noted that the comparison between the final rankings obtained with the application of 

 

 



 

 

 
 

PRADIN and the average of the weights presented by the application of the analysis model, 

confirms that even under different methodologies, the analyzed parameters provided 

equivalent results. In general, all electronic courts of the evaluated courts have satisfactory 

functionalities, since none of them presented a level of transparency below the moderate one. 

The variations obtained in each dimension show results with relatively close levels.  

 

Practical implications: 

Considering the paucity of reference studies focused on the evaluation of the performance of 

transparency and, moreover, on evaluations and models of analysis directed to the Judiciary, 

the expected impact with the present study is that it makes possible new research on 

importance transparency in the Judiciary and also on the need for mechanisms of social 

control in this Power. In addition, based on the application of the proposed multi-criteria 

analysis model, which enabled the creation of a multi-criteria ranking indicator called ITAIJ, 

it was possible to evaluate the transparency performance of judicial bodies in a way that both 

management can improve and correcting / filling their failures, as well as the citizen can also 

charge improvements, comparing results, charging compliance with the Law on access to 

information and exercising social control. 

 

Originality and contributions: 

The proposed analysis model was developed with the main purpose of proposing and 

validating the use of the multi-criteria methodology, initially limited to the State Courts of 

Justice. This model differs from the others already present in the literature precisely because, 

through the consolidation of dimensions and indicators, to propose a more complete and at the 

same time exiguous evaluation. Therefore, when proposing an evaluation through a multi-

criteria indicator of transparency and access to information from the electronic portals of the 

Judiciary, it is understood that the present research contributes to the advancement of 

discussions and actions that refer to the importance of transparent public management, which 

is one of the pillars for good governance, and has to assist in the strategic monitoring of the 

management of the transparency present in the electronic portals in order to contribute to 

improve the image of the Brazilian Judicial System, considering that the Brazilian Law on 

Access to Information applies to the three branches of the Union. This is a relevant study as it 

makes it possible to monitor, describe and empirically diagnose the adequacy of the electronic 

courts of the State Courts in relation to legal provisions and the dimensions and / or variables 

of transparency. This research has adherence within the project inserted in the line of research 

1: Strategy, Government and Development and is pertinent within this line of scientific 

technological action (LACT) also because it is framed within the purpose that is to explore the 

problematization of questions directed to organizational effectiveness, in this case in 

improving public management. 

 

Technical/Technological Production: 

This study presented a proposal for a multi-criteria evaluation model that enabled the creation 

of a multi-criteria ranking indicator called ITAIJ through the PRADIN application, which 

proved to be a viable control tool for evaluating the transparency performance rendered in the 

State Courts of Justice, object of this study. In this way, the research product is classified as 

important and useful, since it allows the effective control of both internal and external 

transparency and access to information provided by the State Courts of Justice through its 

electronic portals. This product is classified in axis four, 'Technical Services', product number 

three: 'Technology, project, program, institutional or policy evaluation'. Its applicability is 

average, because although the diagnosis refers to a specific group, in the case of the State 



 

 

 
 

Courts of Justice, the proposed analysis model can be replicated not only to the other State 

Courts of Justice that were not part of the research sample , but also to other organs of the 

Judiciary. As for the innovation criterion, the study is comprehensive, unpublished and 

original, and its results enable reflection on the importance of transparent management. The 

complexity is high, since the study involved a diversity of actors, variables and knowledge 

needed to elaborate and develop the product. 

 

Key-Words: electronicportals, transparency, evaluation, analysismodel.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A presente dissertação versa sobre um tema bastante discutido na atualidade: a 

transparência e o acesso a informações na administração pública. O estudo tem como foco o 

Poder Judiciário, que representa uma área ainda pouco explorada, se comparada aos demais 

Poderes. Este capìtulo apresenta o tema da pesquisa sendo composto por uma breve 

contextualização (seção 1.1) seguida do problema da pesquisa (seção 1.2), o objetivo geral 

(seção 1.3), os objetivos especìficos (seção 1.4), as justificativas para sua realização (seção 

1.5) e, finalmente a estrutura da pesquisa (seção 1.6).  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, a atenção dada à transparência e ao acesso a informação 

no âmbito da administração pública tem se tornado elemento primordial para o incremento e a 

consolidação da democracia em diversos paìses. Contudo, o grande desafio dos gestores 

públicos passou a ser a modernização da gestão de modo a criar mecanismos que viabilizem o 

acesso à informação a toda a sociedade, fazendo jus ao preceito de que Estados democráticos 

devem promover a abertura do sistema polìtico tornando-o mais transparente e propìcio à 

avaliação do público (FILGUEIRAS, 2011). 

Diante da necessidade de reestruturação dos modelos de gestão, o Estado passou a 

fazer uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s), especialmente da internet, 

com o intuito de criar mecanismos inovadores que permitam a melhoria não só da gestão 

interna como também da relação e interação entre Governo e sociedade. 

Para Mezarroba (2015, p. 25), a utilização das TIC‟s na administração pública tem o 

propósito “garantir maior visibilidade, eficiência e a transparência dos governos, servindo 

como meio para que estas ações de fato aconteçam”. As novas TIC‟s começaram a ser 

utilizadas também como instrumento para restaurar a credibilidade das instituições públicas 

perante os cidadãos. Neste sentido, a utilização da internet como ferramenta de comunicação 

contribuiu também para a relativização do monopólio das informações, até então concentradas 

nas mìdias tradicionais, permitindo o acesso a fontes variadas que, consequentemente, 

apresentassem novas demandas ao Poder público (DA SILVA; HOCH; RIGHI, 2013). 

A partir do aumento da utilização das TIC‟s começaram a surgir os programas de 

governo eletrônico através do ideal de governo democrático (MEZZAROBA, 2015). O 

governo eletrônico se tornou peça fundamental de modernização de uma nova gestão pública. 
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Ele se tornou um instrumento mediador para tornar a gestão pública mais eficaz e eficiente, 

possibilitando a melhoria dos serviços públicos e maior transparência das ações dos gestores. 

A criação do Programa de Governo Eletrônico brasileiro teve inicio no ano 2000 e a 

partir dele emergiram ações importantes como a criação do portal eletrônico de transparência 

do Governo Federal em 2004, a elaboração da Lei nº 131 de 2009, conhecida como “Lei da 

Transparência” e a regulamentação da Lei nº 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à informação 

(LAI), que tornou obrigatória à divulgação de informações de interesse coletivo ou geral 

produzida ou custodiada por órgãos e entidades públicas através de sìtios oficiais na internet 

(BRASIL, 2011).  Com a regulamentação da LAI, o Brasil se tornou o 91º paìs do mundo e o 

13º da América Latina a conferir aos seus cidadãos o amplo e apenas excepcionalmente 

restringìvel direito de acesso à informação pública (MONCAU et al., 2015). 

            A implementação de portais eletrônicos institucionais não só constitui um dos 

mecanismos para operacionalizar o governo eletrônico (RAUPP; DE PINHO, 2011), como 

também viabilizou o controle social por meio de dados abertos. Nesse contexto, um novo 

campo de análise se tornou possìvel para a pesquisa empìrica na área de administração 

pública: a avaliação e a verificação da funcionalidade dos portais eletrônicos dos entes 

governamentais. 

          Pesquisas direcionadas a investigação de portais eletrônicos de organizações públicas e 

a construção de modelos, metodologias e critérios para avaliá-los tornou-se uma preocupação 

acadêmica relevante visando evidenciar a melhora da democracia e da participação social 

(ANDRADE; RAUPP, 2017; NERY, 2014). No Brasil, principalmente após o advento da Lei 

de Acesso a Informação - LAI (Lei 12.527/2011), a avaliação de portais de governo eletrônico 

se tornou objeto de pesquisa recorrente, principalmente no Poder Executivo (CRUZ et al., 

2012; RAUPP, 2014; LEITE FILHO; COLARES; ANDRADE, 2015; AMORIM; ALMADA, 

2016) e aos poucos também vem sendo direcionadas ao Poder Legislativo (BRAGA, 2007; 

RAUPP; DE PINHO, 2011; CAMPAGNONI, 2016; DE ANDRADE; RAUPP, 2017). Porém, 

a partir de uma prévia pesquisa bibliográfica
1
, pôde ser constatada que a incidência de estudos 

direcionados a avaliação da transparência e do acesso à informação no Poder Judiciário ainda 

é incipiente. 

           Portanto, considerando que os ditames da LAI brasileira são aplicáveis aos três Poderes 

da União e que, nos últimos anos, as ações do Poder Judiciário tem tido grande visibilidade no 

cenário nacional, demonstrando que o mesmo desempenha um importante papel na 

                                                
1  A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio do portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
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governança contemporânea, o objeto de pesquisa desta dissertação são os portais eletrônicos 

dos Tribunais de Justiça Estadual do Brasil. 

            Quanto às pesquisas acadêmicas sobre avaliação dos portais eletrônicos 

governamentais, Lavieri, Corrêa e Cunha (2015, p. 339) argumentam que “a avaliação de 

desempenho há muito tempo é um tema presente nos estudos da administração”, porém, 

avaliação de desempenho da transparência pública é uma área que ainda encontra-se em fase 

de desenvolvimento, à medida que alguns estudos empìricos tem se voltado a propor novos 

métodos para medir a transparência do governo eletrônico de maneira mais apropriada 

(CRUZ et al., 2016) e “apenas recentemente o assunto tem recebido atenção no Judiciário” 

(GOMES; GUIMARÃES, 2013, p. 382). 

Atualmente, o uso de indicadores constitui um dos instrumentos mais utilizados em 

pesquisas de mensuração da avaliação de desempenho e tomados de decisão no setor público. 

Santos e Selig (2012) supõem que tal fato esteja ligado às pressões por um Governo mais 

eficaz, eficiente, efetivo e, sobretudo, transparente aos cidadãos, visto que Silva e Januzzi 

(2009) argumentam que os indicadores possibilitam o monitoramento e avaliação da atuação 

governamental no âmbito das polìticas públicas, orientando o processo decisório baseado em 

critérios técnicos, sendo possìvel construir diagnósticos de avaliação identificando avanços e 

retrocessos gerados.  

Para Lopes e Pais (2018), os métodos multicritério representam um meio de avaliar a 

tomada de decisão considerando múltiplos critérios (indicadores) estruturados através de 

métodos numéricos, por cálculo e/ou comparação. A análise multicritério, portanto constitui-

se uma ferramenta adequada para lidar com áreas que possuem dimensões e variáveis diversas 

a serem investigadas, como é o caso da transparência na gestão pública. 

         Este estudo busca propor um modelo de análise e um indicador multicriterial de 

rankeamento para os portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual brasileiros enquanto 

promotores de transparência e viabilizadores do acesso às informações. Desta forma, nesta 

dissertação será adotado o conceito de avaliação de desempenho como um processo utilizado 

para gerar conhecimento no decisor (gestor) de modo a fornecer feedback que permita 

monitorar a situação atual e estimular ações de melhoria. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

   

Diante da referida contextualização, esta pesquisa busca responder a seguinte questão 

problema: De que forma o nível de transparência e acesso à informação prestados pelos 
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Tribunais de Justiça Estadual podem ser mensurados através da análise multicritério? 

A suposição que direciona esta pesquisa é a de que por ser um Poder dotado de 

independência, instituìda pela Constituição Federal de 1988, e não possuir mecanismos de 

seleção de seus representantes por intermédio de eleições via voto popular, o Poder Judiciário 

tende a ser menos suscetìvel ao controle social e apresentar baixos ìndices de transparência.  

Um levantamento realizado pela ONG Artigo 19, no ano de 2016, constatou que o 

Poder Judiciário é o menos transparente dos três Poderes da União. Dados coletados pelo 

Índice de Confiança na Justiça Brasileira (ICJ Brasil), produzido pela Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2017, também revelam uma piora na 

avaliação do Judiciário por parte da população brasileira, tendo em vista que a queda de todos 

os indicadores, em comparação com o ano de 2016. Tais fatores contribuem para reforçar os 

argumentos da suposição citada que conduzem ao problema da pesquisa. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

           Com o propósito de responder a indagação desta pesquisa, o objetivo geral deste 

trabalho consiste em verificar o nìvel de transparência e acesso a informação dos portais 

eletrônicos dos maiores e menores Tribunais de Justiça Estadual do Brasil valendo-se da 

avaliação de desempenho de tais portais através da proposição de um modelo de análise e um 

indicador multicritério. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A fim de alcançar o objetivo geral proposto, a pesquisa está estruturada em quatro 

etapas, que consistem nos objetivos especìficos, sendo eles:  

(a) Inventariar dimensões e indicadores de transparência e accountability 

aplicáveis a portais eletrônicos do Poder Judiciário, existentes em âmbito 

nacional e internacional; 

(b) Propor um modelo de análise multicritério; 

(c) Aplicar o modelo de análise multicritério nos portais eletrônicos dos 

Tribunais de Justiça Estadual selecionados; 

(d) Propor um indicador multicritério através do aplicativo PRADIN 

(Programa de Apoio à Tomada de Decisão baseada em Indicadores) que 
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possibilite a avaliação de desempenho dos portais eletrônicos do Judiciário 

enquanto promotores de transparência e acesso a informação pública. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Na sociedade contemporânea, o Poder Judiciário possui cada vez mais influência no 

regime democrático e consequentemente na governança no setor público. Entretanto, segundo 

Nogueira (2012), ainda há uma escassez na produção acadêmica sobre o ângulo da gestão do 

Judiciário na área de administração pública no Brasil. Gomes e Guimarães (2013) também 

relatam que, nos últimos anos, os estudos sobre avaliação de desempenho no Poder Judiciário 

tem adotado abordagens e focos de análises distintos, o que denota um campo em construção 

à procura de modelos teórico-empìricos de análise.  

Sendo assim, o presente estudo se justifica devido à oportunidade de pesquisa 

identificada através de um prévio levantamento bibliográfico onde se constatou uma lacuna 

existente na literatura sobre avaliação de portais eletrônicos do Poder Judiciário, conforme já 

fora relatado por Nogueira (2010), Porto (2012) e Mezzaroba (2015), e que apontam para a 

necessidade de investigação mais aprofundada principalmente quanto à mensuração da 

transparência e do acesso a informação presentes em tais portais eletrônicos. Esta pesquisa 

visa contribuir para a inserção de iniciativas de avaliação e mecanismos de mensuração do 

desempenho de serviços públicos por meio dos portais eletrônicos do Judiciário.  

O que difere este estudo dos demais estudos correlatos é a consolidação das dimensões e 

indicadores analisados de forma a tornar a avaliação mais completa e ao mesmo tempo 

exìgua. A proposta de construção de um indicador multicritério propicia uma “reflexão das 

práticas e auxìlio à tomada de decisão, garantindo a transparência e a possibilidade de 

incorporação de juìzos de valor subjetivos no processo” (JANNUZZI; MIRANDA; SILVA, 

2009, p. 84). 

O objeto de estudo desta pesquisa serão os portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça 

Estadual do Brasil, considerando que, de acordo com o Relatório Justiça em Números de 

2018, tais tribunais abrangem 79% dos processos em tramitação no paìs. Optou-se por 

selecionar os cinco maiores (TJRS, TJPR, TJSP, TJRJ e TJMG) e os cinco menores tribunais 

estaduais (TJRR, TJAC, TJAP, TJTO, TJAL), totalizando dez amostras, pois apesar de 

possuìrem um mesmo ramo, eles apresentam realidades distintas, tais como a questão 

geográfica, o quantitativo populacional e a demanda por processos (JUSTIÇA EM 
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NÚMEROS, 2018), o que incentiva um estudo comparativo visando demonstrar se tais fatores 

também interferem no nìvel de transparência prestado por estes Tribunais. 

Tendo em vista que a Lei de Acesso a Informação brasileira (LAI) se aplica aos três 

Poderes da União, a adoção de práticas de transparência e acesso a informação pelo Poder 

Judiciário tendem influenciar beneficamente não só a capacidade institucional como também 

na legitimidade de suas ações e na sua imagem de confiança para os cidadãos.  

Considerando a necessidade de transparência e melhoria nos serviços governamentais 

de justiça, ao longo dos últimos anos, o Poder Judiciário tem feito uso das tecnologias de 

informação e comunicação e do governo eletrônico para melhorar os processos de 

informatização, comunicação e agilidade nos trâmites dos processuais. Prova disso foi a 

implementação do processo eletrônico que reduziu o uso de papel e agilizou os 

procedimentos. Tais ações constituem metas traçadas pelo CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça), que desde a sua criação em 2004, surgiu como um órgão proveniente da reforma do 

Judiciário que ficaria incumbido na busca pela transparência administrativa e processual. 

Esta pesquisa têm aderência dentro do projeto inserido na linha de pesquisa 1: 

Estratégia, Governo e Desenvolvimento, do Mestrado Profissional em Administração 

integrante do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade 

Federal Fluminense. Ao analisar o Estado como organização e suas transformações recentes, 

se faz necessária uma compreensão transdisciplinar das novas dinâmicas sociais, da influência 

das reformas administrativas, da globalização dos mercados, do desenvolvimento da 

economia, da consolidação da democracia e do controle social, bem como da influência do 

uso das novas tecnologias e a importância da avaliação e controle da transparência e 

accountability dentro deste contexto público. Esta pesquisa se faz pertinente dentro desta 

linha de atuação cientìfico – tecnológica (LACT) também por estar enquadrada dentro do 

propósito que consiste em explorar a problematização de questões voltadas a efetividade 

organizacional, neste caso na melhoria da gestão pública. 

Considerando que o impacto das tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s) 

afeta toda a vida social dos indivìduos, seja no trabalho, no lazer e nas relações de 

comunicação, criando novos hábitos e novas formas de sociabilidade (MORIGI; PAVAN, 

2004), na administração pública não seria diferente. Diante das exigências do mundo 

contemporâneo, a adaptação de técnicas de gestão oriundas do setor privado influenciou uma 

nova dinâmica no setor público levando o Estado a adotar decisões estratégicas contando com 

o auxìlio de sistemas de TIC‟s e da internet visando suprir inicialmente as necessidades de 
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eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos e mais recentemente buscando a 

aproximação da relação com os cidadãos através de mecanismos e transparência, acesso a 

informação e participação.  

Ao propor uma avaliação por intermédio de um indicador multicritério de 

transparência e acesso a informações dos portais eletrônicos do Poder Judiciário, entende-se 

que a presente pesquisa contribui para o avanço de discussões e ações que remetem à 

importância de uma gestão pública transparente, que constitui um dos pilares para uma boa 

governança, e tem potencial para mudar práticas existentes de modo a contribuir para 

melhorar a imagem do sistema judicial brasileiro. 

 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capìtulos. O capìtulo 1 é composto por essa 

parte introdutória, onde é apresentada uma breve contextualização do tema, o problema de 

pesquisa, assim como, os objetivos geral e especìfico, a justificativa e a estrutura da pesquisa. 

O capìtulo 2, referencial teórico, dispõe de uma breve fundamentação teórica resultante de 

uma pesquisa bibliográfica, apresentando conceitos que apoiam o constructo deste estudo. O 

capìtulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa, descrevendo o enquadramento metodológico, 

as etapas utilizadas para a coleta e tratamento dos dados e o instrumento de intervenção. Já o 

capìtulo 4, análise dos resultados, apresenta os resultados obtidos através da aplicação do 

protocolo de observação nos portais eletrônicos dos tribunais, com base no modelo de análise 

proposto, assim como resultado da aplicação da metodologia de análise multicritério através 

da utilização do aplicativo PRADIN. Por fim, o capìtulo 5 apresenta as conclusões e 

recomendações do estudo, onde se respondem os objetivos especìficos e consequentemente o 

objetivo geral proposto, bem como as recomendações para futuras pesquisas. Foram também 

elencadas as limitações encontradas no processo da elaboração da pesquisa. Finalmente, são 

apresentadas as referências bibliográficas que serviram de base para a materialização do 

estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capìtulo tem por finalidade tecer algumas considerações sobre o tema desta 

dissertação e se subdivide em quatro seções. A primeira seção (2.1) tem por objetivo 

apresentar considerações sobre modelos de administração pública presentes no Brasil, 

traçando a trajetória do patrimonialismo ao modelo societal a fim de entender o processo de 

modernização do Estado ao longo dos anos e o papel das tecnologias de informação neste 

contexto. Na segunda seção (2.2), são abordadas as implicações do governo eletrônico na 

democracia contemporânea, bem como a trajetória do mesmo no Brasil. Na terceira seção 

(2.3) procura-se abordar a relevância da avaliação de desempenho da transparência pública 

apresentando seu conceito, bem como a importância dos mecanismos de avaliação dentro 

gestão pública avaliação. Na quarta seção (2.4), são tecidas algumas considerações sobre o 

Poder Judiciário brasileiro, objeto de estudo desta dissertação. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELOS DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC‟S) 

 

Não se pode entender as recentes transformações do Estado e da administração pública 

sem antes ter uma breve noção sobre os diferentes modelos de gestão que tem conduzido a 

administração pública ao longo dos anos. É possìvel observar que tais modelos se relacionam 

com as configurações históricas e reflexos socioeconômicos existentes em determinado 

perìodo em cada paìs e que os mesmos se desenvolvem mediante a reformulação da gestão 

visando uma melhor organização do Estado enquanto sistema polìtico, econômico e social, 

além de uma melhor governança pública. “Os modelos de gestão podem influir diretamente 

no desempenho organizacional e, como estamos lidando com a seara pública, influir também 

na estruturação de processos democráticos” (ABREU, 2017, p. 23). 

Conforme Drumond, Silveira e Silva (2014), os modelos de gestão presentes na 

administração pública brasileira são classificados como: Patrimonialista (1500-1930), 

Burocrático (1930-1990), Gerencialista (a partir de 1990) e Societal (a partir da década de 

2000). Cabe ressaltar que cada modelo vem sendo sobreposto ao longo dos anos, mas nunca 

eliminado por completo, pois seus traços e peculiaridades subsistem até os dias atuais. 

O modelo de administração patrimonialista, adotado pela monarquia de D. João VI, no 
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século XIX, era caracterizado pela confusão entre bens públicos e privados tendo como 

decorrências a corrupção e o nepotismo (GOMES; OLIVEIRA, 2010). Segundo Neves, 

Guimarães e Júnior (2017), no Estado patrimonial a res publica (coisa pública) não pertence à 

coletividade, mas sim ao poder soberano, ocorrendo a submissão dos súditos ao detentor do 

poder, cuja autoridade é ilimitada e arbitrária, desvinculada de normas e regras previamente 

instituìdas. Ainda segundo os autores, neste modelo não existiam critérios para a criação de 

cargos públicos nem para a escolha de servidores, pois a lealdade do servidor estava adstrita 

ao detentor do poder e não a administração pública em si (NEVES; GUIMARÃES; JÚNIOR, 

2017).  

Já o modelo burocrático, fundamentado nos estudos de Max Weber, visava romper 

com as práticas de corrupção, nepotismo e arbitrariedade das ações públicas emanados do 

modelo patrimonialista ao considerar que as organizações podem tornar-se mais eficientes a 

partir de normas bem definidas adotando um sistema administrativo impessoal, formal e 

racional (DRUMOND; SILVEIRA; SILVA, 2014; GOMES; OLIVEIRA, 2010). Para Motta 

(2017), burocracia é poder, controle e alienação que se encontra presente em sistemas 

antagônicos. Segundo o autor, a “burocracia é uma estrutura social na qual a direção das 

atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado, que 

deve agir segundo critérios impessoais e métodos racionais” (MOTTA, 2017, p. 7). 

A institucionalização do modelo burocrático na administração pública brasileira se deu 

a partir da Revolução de 1930, no governo de Getúlio Vargas, quando este decidiu por 

implantar os paradigmas burocráticos no setor visando à modernização da máquina pública 

(DRUMOND; SILVEIRA; SILVA, 2014). De acordo com Costa (2010), a reforma 

administrativa do Estado Novo foi o primeiro esforço sistemático de superação do 

patrimonialismo. Para o autor, tal reforma “foi uma ação deliberada e ambiciosa no sentido da 

burocratização do Estado brasileiro, que buscava introduzir no aparelho administrativo do 

paìs a centralização, a impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito, a separação entre o 

público e privado” (COSTA, 2010, p. 97).  

A burocracia controlou bastante o nepotismo e a corrupção, entretanto, os direitos civis 

e sociais continuaram sem proteção (GOMES; OLIVEIRA, 2010, p. 112). Segundo Matias-

Pereira (2010), a funcionalidade do modelo burocrático respondia as demandas de serviço de 

um Estado pequeno, porém, quando o Estado se tornou democrático aumentaram as demandas 

da população e as funções nos campos socioeconômico e polìtico. Diante desta situação, os 

rìgidos controles e procedimentos do modelo burocrático, não atendiam mais 
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satisfatoriamente às necessidades da administração pública. 

O movimento de globalização, apoiado no desenvolvimento cientìfico e tecnológico, 

assim como a crise econômica dos anos de 1980, desencadeou a necessidade de reorganização 

dos Estados nacionais dando inìcio a reformas administrativas no setor público em diversos 

paìses. De acordo com Bresser-Pereira (2017, p. 151), tais reformas ocorreram inicialmente 

em paìses ricos como a Grã-Bretanha, a Nova Zelândia e a Austrália, e, posteriormente, entre 

os paìses em desenvolvimento como o Chile e o Brasil. Conforme Neves, Guimarães e Júnior 

(2017), este novo movimento de reforma administrativa não constituiu um movimento 

unificado, organizado ou convergente, baseado em modelo padronizado e universal, mas foi 

sendo implantado progressivamente, dando margem a uma variedade de correntes. 

No Brasil, a reforma administrativa teve inìcio em 1995, influenciada pelo movimento 

de reforma britânico denominado New Public Management que, apesar de ter surgido na 

década de 70, começou a ser adotado em outros paìses somente após os anos 1980. Segundo 

Motta (2013, p. 84), “a New Public Management (NPM) apresentou-se com o objetivo 

primordial de fazer a administração pública operar como uma empresa privada e, assim, 

adquirir eficiência, reduzir custos e obter maior eficácia na prestação de serviços”. 

A transição da administração burocrática para a gerencial trouxe ao setor público o 

desafio de “transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de 

insulamento, em organizações flexìveis e empreendedoras” (GUIMARÃES, 2000, p. 127). 

Assim, a Nova Gestão Pública (NGP) ou reforma gerencial, como ficou conhecida no Brasil, 

fundamentou-se em processos de modernização, eficiência e eficácia da gestão de serviços e 

do gasto público se baseando em princìpios e práticas do setor privado. Com esta reforma, o 

Estado deveria dar ênfase ao resultado e a reorganização dos sistemas de informação de modo 

à “[...] disponibilizar dados de forma adequada para a gestão pública, desburocratizando os 

instrumentos tradicionais de controle e supervisão e permitindo a transparência perante a 

sociedade (PIMENTA, 1998, p. 180)”.  

Para Audria (2004), a NPM usa o termo transparência como um sinônimo de 

instrumento de controle técnico e / ou hierárquico. Ainda segundo o autor: 

  
Os proponentes da NPM incluem transparência na reforma, colocando em prática um 

sistema de gerenciamento de desempenho projetado para transformar 
responsabilidades polìticas e gerenciais, fortalecer o controle democraticamente pelos 

cidadãos e pelo Parlamento e difundir uma cultura gestão em todos os nìveis de 

governo, permitindo melhor legibilidade e melhor consistência das polìticas públicas 

(AUDRIA, 2004, p.257, tradução livre). 
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Desta forma, a transparência e o acesso à informação se tornaram elementos 

indispensáveis na modificação de condutas e controles burocráticos existentes. Entretanto, era 

preciso a criação de mecanismos que viabilizassem a disponibilização das informações e a 

transparência na gestão pública.  

A reforma gerencial se valeu do uso estratégico da rede mundial de computadores, 

internet, como um canal de comunicação e difusão de informações, e também da evolução no 

uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s) para modernizar e controlar a 

gestão de processos administrativos.  

Conforme Aguiar (2018), gradualmente as TIC‟s começaram a enriquecer todo o 

processo organizacional, auxiliando na otimização das atividades, eliminando barreiras de 

comunicação e melhorando o processo decisório. Neste sentido, Braga e Gomes (2016, p. 

114) argumentam que, “a possibilidade de maior acesso a informações e ao conhecimento, 

proporcionado pelas novas TIC, permite um processo de tomada de decisão ao mesmo tempo 

mais disperso e mais transparente, aumentando o nìvel de responsabilização de polìticos e de 

servidores públicos”. 

O uso das TIC‟s possibilitou a ampliação de comunicação e troca de informações, 

assim como a melhoria na capacidade de prestação de serviços, o que implicou também em 

mudanças institucionais na gestão com foco em resultados, tendo a figura do cidadão como 

cliente. A internet possibilitou a redução no custo da informação, assim como o 

compartilhamento de um fluxo de dados cada vez maior e em tempo real. Porém, apesar dos 

avanços alcançados, o modelo gerencial enfrentou diversas crìticas, especialmente por seu 

foco na eficiência, o qual deixaria em segundo plano os conceitos de valor social e da 

qualidade na prestação de serviços públicos (DE OLIVEIRA LEITE; REZENDE, 2015).  

O fato de as bases do modelo gerencial consistirem na visão neoliberal fez surgir uma 

antiga controvérsia entre o bem estar social e a eficácia econômica, uma vez que, a ênfase da 

gestão gerencial recai principalmente nas dimensões econômico-financeiro e institucional-

administrativa, ficando o alerta de descaso para com a abordagem social (VELOSO; 

MOURA; BEZERRA, 2013, p. 14). Outra crìtica ao modelo gerencial consiste em ele 

concentrar o conhecimento nos nìveis mais elevados da organização, o que beneficiaria a 

corrupção e o favoritismo (DE ANGELIS, 2015). 

Diante de um ambiente cada vez mais incerto, dinâmico e complexo, associado aos 

desafios e problemas tìpicos da sociedade moderna e a incapacidade gerencial, técnica e 

financeira para enfrentá-los isoladamente, o Estado foi perdendo a coordenação e o controle 
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sobre a e execução e os resultados das polìticas e ações do Governo e, consequentemente, 

impotência para formular e implantar as polìticas públicas (NEVES; GUIMARÃES; 

JÚNIOR, 2017). Mediante tal cenário, emergiu o modelo societal, ou Novo Serviço Público 

(NSP), que, apesar de ter suas raìzes firmadas em movimentos sociais brasileiros que tiveram 

inìcio nos anos 1960, tem um momento de destaque no paìs a partir dos anos 2000. 

Para De Angelis (2015), a mudança da abordagem gerencial para a participativa foi 

determinada pela substituição da eficiência técnica e mecanismos de mercado pela prática de 

coprodução de polìticas. Ainda segundo o autor, a base da mudança do modelo da NGP para o 

modelo do NSP é a mudança do foco na eficiência e na produtividade para o foco na 

efetividade e na colaboração (DE ANGELIS, 2015). De acordo com Salm e Menegasso 

(2009), a proposta do NSP abrange tanto o modelo burocrático quanto o gerencial, sendo 

peculiares a ela, no entanto, os exemplos de articulação polìtica e de liderança para 

envolvimento das forças que requerem a participação de múltiplas instâncias sociais. 

O modelo societal se baseia no aumento da participação popular nas decisões 

governamentais, ou seja, seu foco está voltado para o espaço democrático da sociedade, na 

formulação de polìticas públicas a partir das demandas do público-alvo e, consequentemente, 

em um maior controle social, mediante a utilização de mecanismos que propiciam maior 

transparência e accountability, elementos inerentes a esta proposta.  

Conforme Santos, Bernardes e Rover (2012, p. 26), “o NSP se constrói sobre a ideia 

de interesse público, valorização do cidadão e do diálogo aberto cujo estabelecimento de um 

espaço democrático para servir a sociedade apresenta-se como cerne da questão”.  

A partir dos movimentos de reivindicação e do fortalecimento do papel da sociedade 

civil na condução da vida polìtica do paìs, emergiu a necessidade de implementação de um 

projeto polìtico visando à criação de instrumentos possibilitando um maior controle social 

sobre as ações estatais, desmonopolizando a formulação e a implementação das ações 

públicas (PAES DE PAULA, 2005). Neste sentido, a gestão societal é considerada uma ação 

polìtica deliberativa.  

Para que uma democracia deliberativa obtenha êxito é necessário que haja condições 

sociais e formação de arranjos institucionais que viabilizem o debate, a argumentação e 

exposição de ideias. Com isso, multiplicaram-se pelo paìs governos com propostas inovadoras 

e experiências alternativas de gestão pública e participação social como a construção de 

canais de participação, como os fóruns temáticos, voltados à discussão de questões 

relacionadas ao interesse público, os conselhos gestores de polìticas públicas e o orçamento 
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participativo (PAES DE PAULA, 2005, p. 39). 

Mais uma vez, o uso da internet e das TIC‟s foi útil tanto para órgãos e instituições 

estatais quanto para a população, viabilizando a criação de espaços para o aprimoramento do 

sistema democrático tornando a administração mais transparente. Exemplo disso são as 

audiências interativas, consultas públicas e o orçamento participativo digital implementados 

por alguns órgãos do Governo. Assim, o uso das TIC‟s como instrumento de transparência 

possibilitou o favorecimento da inovação dentro das organizações públicas, a melhoria dos 

serviços prestados à sociedade e o acesso à informação pública, bem como também se tornou 

mediador de uma nova forma de interação entre Governo e sociedade. 

 

2.2 GOVERNO ELETRÔNICO 

 

O uso intensivo da rede mundial de computadores (internet), aliado ao aprimoramento 

dos recursos tecnológicos, trouxeram mudanças significativas no processo de comunicação ao 

longo das últimas décadas. Em um estudo realizado em 2018 pela União Internacional de 

Telecomunicação (UIT), agência das Nações Unidas, foi constatado que cerca de 51% da 

população mundial, o equivalente a 3,9 bilhões de pessoas, tem acesso à internet. Outra 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) no ano de 2016 verificou que 

64,7% da população brasileira com idade acima de 10 anos, aproximadamente 116 milhões de 

pessoas, possuem acesso à internet.  

Diante da ampliação do número de usuários da internet e dos novos instrumentos de 

TIC‟s, aprouve à administração pública a criação de mecanismos para aperfeiçoar não só sua 

gestão interna como também a prestação de serviços de forma a se adaptar aos usos, costumes 

e necessidades da sociedade contemporânea. Segundo Diniz et al. (2009), “o uso estratégico 

das TIC‟s como elemento viabilizador de um novo modelo de gestão pública evoluiu para o 

que é hoje chamado de governo eletrônico”.   

Conforme Galindo, Marco e Calleja (2009), a origem do governo eletrônico remonta 

ao ano de 1993, nos Estados Unidos, quando o Governo americano promoveu a iniciativa de 

infraestrutura de informação nacional, pretendendo causar uma revolução na informação. 

Segundo os autores, tal revolução informacional mudaria o estilo de vida, o trabalho e a 

interação entre as pessoas, além de construir uma plataforma tecnológica na qual indústria, 

Governo e universidades teriam seus sistemas de informação integrados (GALINDO; 

MARCO; CALLEJA, 2009, p. 29, tradução livre). 

Para De Oliveira Leite e Rezende (2015), o conceito de governo eletrônico partiu da 
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premissa da prestação de serviços públicos online via internet. Conforme Fontana e 

Mezzaroba (2014, p. 1196), o governo eletrônico “é uma infraestrutura única de comunicação 

compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e 

comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao 

cidadão [...]”. Além de ser uma das principais formas de modernização do Estado, o governo 

eletrônico se apoia numa nova visão do uso das tecnologias para a prestação de serviços 

públicos, mudando a maneira de interação entre Governo e cidadão, empresas e outros 

governos (DINIZ et al., 2009). 

O tema governo eletrônico possui grande relevância no cenário atual por estar 

associado aos processos de reforma do Estado e a evolução da chamada sociedade da 

informação, tornando-se instrumento de eficiência econômica, transparência, accountability e 

governança (MEZZAROBA, 2015, p. 86). Com isso, “temas como desempenho, eficiência, 

eficácia, transparência, mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de 

contas, relacionados ao processo de modernização da gestão pública, foram associados ao 

processo de construção de programas de governo eletrônico” (DINIZ et al. 2009, p. 25).  

Considerando que a informação sob a tutela do Estado é um bem público (ZORZAL; 

RODRIGUES, 2015), o desenvolvimento do governo eletrônico, também conhecido como “e-

gov”, foi um dos mecanismos encontrados pela administração pública para evidenciar as 

informações de forma espontânea proativa, independente de qualquer solicitação.  

O programa de governo eletrônico do Estado brasileiro teve início com o grupo de 

trabalho interministerial (GTTI), criado pelo decreto presidencial de 3 de abril de 2000, com a 

finalidade de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas 

eletrônicas de interação. O trabalho inicialmente concentrou esforços em três linhas de ação: 

universalização de serviços, governo ao alcance de todos e infraestrutura avançada (CGU, 

2018). 
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Figura 2.1 - Linha do tempo 2000-2018 das realizações do e-gov no Brasil 

 

   Fonte: Portal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2019). 

 

A partir da formalização do programa de governo eletrônico, houve um aumento 

sistemático do investimento do Governo Federal brasileiro em tecnologias da informação e 

comunicação. Em um primeiro momento, este investimento refletiu positivamente na 

avaliação internacional da polìtica de governo eletrônico brasileiro (ALVES, 2012, p. 39). 

As várias ações desenvolvidas pela administração pública Federal brasileira resultaram 

na evolução do paradigma de “governo eletrônico” para “governo digital” (BRASIL, 2018, p. 

13). Na concepção de Reis (2018), o governo digital representa uma atualização do modelo do 
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governo eletrônico vinculado a uma nova percepção dos problemas públicos voltado para a 

adoção disseminada de tecnologias de informação que visa aperfeiçoar a democracia.  

 

O governo digital contempla a ampliação da interatividade e a participação política 

nos processos do Estado, bem como a facilitação de navegação e acesso a portais e 

serviços de governo em prol da integração, da transparência e do atendimento as 

demandas da sociedade. O governo digital alinha-se aos objetivos da comunicação de 

governo, como: fortalecimento da democracia prestação de contas a sociedade, 

comunicação aos cidadãos, geração de mensagem no lugar e na hora certa e interação 

com a sociedade (BRASIL, 2018, p. 13). 
 

Sendo assim, considerando a ideia de que o governo digital reposiciona e aproveita 

instrumentos tecnológicos para que as políticas públicas sejam mais eficazes, eficientes e 

efetivas (REIS, 2018), a utilização de mecanismos virtuais como websites e portais 

eletrônicos governamentais, bem como os portais de transparência, se tornaram essenciais 

para a efetivação de políticas públicas de acesso a informação.  

          Em 2004, a Controladoria Geral da União lançou o Portal da Transparência do 

Governo Federal que se consolidou como importante instrumento de controle social, 

com reconhecimento dentro e fora do país (CGU, 2018). Paulatinamente, os demais órgãos 

públicos foram implementando e abastecendo seus portais eletrônicos, principalmente após o 

advento das chamadas Lei da Transparência e Lei de Acesso a Informação. 

         A Lei nº 131 de 27 de maio de 2009, conhecida como “Lei da Transparência”, 

acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101 de 04 de maio de 

2000), reforçando a transparência dos dados públicos ao determinar a disponibilização, em 

tempo real, de informações orçamentárias e financeiras dos órgãos públicos. Já a Lei nº 

12.527 de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à informação (LAI), se 

tornou um marco no setor público brasileiro ao regulamentar o direito de acesso à informação, 

já previsto na Constituição Federal de 1988, tornando obrigatória à divulgação de informações 

de interesse coletivo ou geral produzida ou custodiada por órgãos e entidades públicas através 

de sítios oficiais na internet (BRASIL, 2011), ou seja, através dos mecanismos de governo 

eletrônico como os portais eletrônicos institucionais e páginas e/ou portais de transparência. 

De uma forma geral, através dos portais eletrônicos, o Governo passou a oferecer aos 

cidadãos não só informações, mas serviços e espaços para participação e interação de modo a 

aprimorar o modelo democrático tornando-o mais participativo e consequentemente 

transparente. 

O relatório da última avaliação sobre Governo Eletrônico das Nações Unidas realizada 

em 2018, aponta que o Brasil passou da 51ª para a 44ª posição, o que demonstra o país 
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apresentou melhora significativa na implementação de serviços digitais, acompanhando 

uma tendência global positiva (INOVAGOV, 2019). Porém, há de se ressaltar que ainda 

existem limitações quanto à implementação e eficiência dos mecanismos de governo 

eletrônico que incluem, dentre outros fatores, questões técnicas e econômicas, bem como a 

necessidade de disponibilização de informações tempestivas e inteligíveis, visando reduzir a 

assimetria informacional entre agentes públicos e cidadãos.  

  

2.3 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

O conceito de transparência ganhou destaque nas últimas décadas ao ser associado à 

necessidade de viabilizar o acesso à informação de uma forma mais clara e inteligìvel ao 

cidadão, visando combater a corrupção e as fraudes aumentando assim as práticas de boa 

governança tanto em organizações do setor público quanto do setor privado.  

Na conjuntura atual, o termo transparência é considerado um dos pilares da chamada 

accountability, mas os dois termos não devem ser confundidos, uma vez que a accountability 

equivale a um conceito mais amplo.  

Ao buscar compreender o conceito de accountability, constatou-se a existência de 

diferenças acentuadas no uso do termo por diversos autores e, consequentemente, diferentes 

“traduções” para seu significado em português. No estudo realizado por Medeiros, 

Crantschaninov e Silva (2013), considerando 33 artigos selecionados, as autoras constataram 

que o termo accountability foi relacionado à “responsabilização” e a “prestação de contas” em 

20 e 16 artigos respectivamente. A dificuldade em encontrar uma tradução literal para a 

palavra de origem inglesa remete ao pressuposto de que não existe uma palavra única que a 

expresse nos idiomas português e espanhol, conforme já argumentado por Pinho e Sacramento 

(2009).  

Na administração pública, o termo acccountability está relacionado ao fortalecimento 

dos processos de uma gestão pública democrática por meio da transparência (FILGUEIRAS, 

2011). Figueiras (2018) acrescenta dizendo que a accountability remete a noção de controle, 

seja ele interno ou externo, vistas a assegurar a legalidade e a legitimidade da ação de 

governos. Campos (1990) argumenta que controles formais internos não são suficientes para 

garantir a accountability da administração pública, pois a mesma depende também de fatores 

externos.  

Ao explorar o contexto histórico da accountability, Moraes e Teixeira (2016) ressaltam 

a relação do termo a noção de controle externo. Pinho e Sacramento (2009), concluem que o 
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controle da atividade estatal deve ser visto como um dos eixos que dão sustentação ao regime 

democrático. Portanto, na administração pública, a existência da accountability como 

processo torna-se um conceito fundamental para a preservação da democracia, sendo, 

indispensável à participação dos cidadãos para que ela se realize (ROCHA, 2011). 

Segundo Dias (2016), a origem do termo “transparência” deriva da palavra latina 

medieval “transparentia”, de „„transparentem‟‟, remontando à época de 1585-1595. A 

definição de transparência a partir do dicionário Infopédia online (2019) está associada a 

“qualidade ou estado do que é transparente”, “que transmite a verdade sem a adulterar”, “de 

quem não tem nada a esconder”, ao “caráter do que não é fraudulento e pode vir a público”.  

Na administração pública, o conceito de transparência é resultante de um processo de 

atribuição de um novo sentido ao princìpio da publicidade, em que o acesso à informação 

torna-se não apenas um direito do cidadão, mas um dever do Estado (DE OLIVEIRA REIS; 

SEDIYAMA; DE CASTRO, 2017, p. 36). Neste sentido, Rodrigues (2014, p. 93) enfatiza que 

“a transparência é legitimada pelo estado de direito, enquanto a publicidade tem sua fonte na 

democracia”. 

Para Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), apesar de ser cada vez mais encontrado na 

literatura acadêmica, o conceito de transparência, assim com o da accountability, ainda possui 

seu significado fluido pelo fato de ser usado em diferentes aspectos relacionados ao fluxo das 

informações. Neste estudo vamos nos ater somente ao conceito de transparência no sentido de 

que a mesma “está associada à divulgação de informações que permitam que sejam 

averiguadas as ações dos gestores e a consequente responsabiliza-los por seus atos” 

(FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, p.4). Na visão de Gomes et al. (2018, p. 5) , “há 

transparência pública quando sujeitos independentes do agente ou dos agentes públicos que 

praticaram determinada ação têm acesso à informação necessária para saberem, pelo menos, 

que ato foi praticado, por quem e com qual escopo”. 

No Brasil, a partir da edição da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), a transparência na evidenciação dos atos e nas contas da gestão 

pública ganhou cada vez mais notoriedade e relevância social (CRUZ et al., 2012, p. 154). 

Porém, com o passar do tempo, houve uma expansão da transparência pública para além da 

linha legal/fiscal (DA COSTA BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015). A transparência passou a 

abordar outros aspectos da gestão pública (desempenho, pessoal, controles internos), trazendo 

novos requisitos para a responsabilização pública através dos órgãos de controle, que passam 

a avaliar se, efetivamente, as informações públicas estão acessìveis ao cidadão via portais 
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eletrônicos, por exemplo (DA COSTA BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015, p. 645). 

Com isso, a transparência na administração pública passou a ser tratada como parte da 

gestão estratégica organizacional. Cruz et al. (2012, p. 156) entendem que uma gestão 

transparente compreende o acesso às informações compreensìveis para todo cidadão e a 

abertura para sua participação no governo (controle social). Porém, “os problemas decorrentes 

da falta de controle e de instrumentos de fiscalização dificultam avaliar se as ações realizadas 

pelos gestores públicos estão atendendo as necessidades sociais” (FIGUEIREDO; SANTOS, 

2013, p. 3), ou se de fato estão sendo transparentes. 

Sobre isso, Nery (2014) argumenta sobre a necessidade da existência de metodologias 

e critérios para se avaliar a transparência “de modo que através dela se chegue realmente à 

melhora da democracia e da participação social, evitando também que seja avocada e 

associada erroneamente a gestões que se auto intitulam transparentes sem ter razões para isso” 

(NERY, 2014, p. 9).   

A partir da reforma administrativa gerencial, ou NGP, os mecanismos de avaliação se 

tornaram presentes no sistema de gestão tanto de organizações públicas como privadas como 

visando suprir a necessidade de eficiência e controle.  

Conforme Santos e Cardoso (2011) os sistemas de avaliação do acompanhamento de 

desempenho das instituições públicas vem se manifestando em diversos paìses.  Porém, 

enquanto no setor privado a avaliação de desempenho constitui algo comum e necessário, no 

setor público ainda existem desafios a serem superados, pois, de acordo com Gomes e 

Guimarães (2013, p. 380), “no caso dos bens e serviços produzidos pelo setor público, os 

produtos ou resultados finais muitas vezes não são facilmente perceptìveis, o que implica a 

necessidade de utilização de indicadores intermediários”.  

Diante das demanda e pressões atuais, “a avaliação e/ou o monitoramento do 

desempenho constituem parte indispensável da gestão moderna, ao lado da fixação de metas, 

contratos e ajustes para controlar a prestação de serviços públicos” (SANTOS; CARDOSO, 

2011, p. 5). Segundo Santos e Cardoso (2011, p. 8), “uma das ferramentas mais utilizadas para 

o desenvolvimento desse tipo de gestão é a mensuração e a avaliação do desempenho 

institucional por meio de um conjunto de indicadores-chave”. 

Barboza, Pozzebon e Diniz (2013, p. 745) ressaltam que “a falta de modelos e 

indicadores de avaliação de desempenho construìdos sob a perspectiva dos cidadãos impede 

que os gestores públicos mensurem o impacto social das iniciativas de e-gov”.  

Considerando que os websites e os portais eletrônicos governamentais constituem a 
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operacionalização da interface eletrônica virtual entre o Governo e a sociedade (ALVES, 

2012), se faz necessário a avaliação de desempenho da funcionalidade e do desempenho dos 

mecanismos de governo eletrônico no que tange a constatação do cumprimento dos requisitos 

legais, da prática de transparência e do nìvel de acesso a informações apresentados. 

Vale ressaltar que desde a regulamentação da LRF e da LAI, vários estudos têm sido 

desenvolvidos buscando aferir o cumprimento dos requisitos legais, assim como avaliar 

também a transparência de órgãos do Governo, porém, conforme exemplo citado por Santos, 

Bernardes e Rover (2012), em muitas destas análises, constata-se que a existência de links 

como o do portal da transparência existe mais para atender a uma obrigatoriedade legal do que 

prestar informações de uma forma inteligìvel aos cidadãos. Desta forma, destaca-se mais uma 

vez a importância da avaliação contìnua dos portais eletrônicos governamentais 

(MEZZAROBA, 2015; ALVES, 2012). 

Cabe salientar que a avaliação das informações disponibilizadas por intermédio dos 

portais de governo eletrônico não devem se restringir apenas a um ou outro ente ou apenas 

aos órgãos que possuem representante eleitos.  As avaliações devem ser realizadas em todos 

os órgãos e entidades das esferas do Governo (União, Estados, Distrito Federal e Municìpios) 

de modo a verificar não só o comprimento dos normativos legais, mas a funcionalidade dos 

mesmos enquanto promotores de transparência, participação e controle social, pois conforme 

Perediva (1998), um governo democrático deve ser passìvel de fiscalização para assegurar sua 

integridade, desempenho e representatividade. 

 

2.4 O PODER JUDICIÁRIO 

  

Para Lenza (2016), todos os atos praticados pelo Estado decorrem de um só Poder, 

indisponìvel e indelegável que se manifesta por meio de órgãos que exercem diversas 

funções. Daì surge a necessidade de entender um pouco sobre o surgimento da teoria da 

tripartição dos poderes. 

Conforme Lenza (2016), Aristóteles foi o primeiro a propor a teoria da tripartição dos 

poderes, presente em sua obra “A polìtica”, em que o autor vislumbrava a existência de três 

funções distintas exercidas pelo poder soberano: a função de editar normas gerais, a de aplicar 

as referidas normas e a função de julgamento. Posteriormente, já na Idade Moderna, inglês 

John Locke esboçou uma teoria fundamentada na distribuição do poder com base nas 

atribuições básicas do Estado, dividindo-os em: legislativo, executivo e federativo (SORTO, 

2004). De acordo com Albuquerque (2014), em sua teoria expressa na obra “Dois Tratados 
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sobre o Governo Civil”, Locke coloca o Judiciário como parte integrante do Poder Executivo 

elevando o Poder Legislativo à alçada de poder supremo. Por este motivo, a teoria de Locke 

não foi tão bem aceita justamente por defender um Poder Legislativo superior aos demais, o 

que desencadeia uma desarmonização entre os poderes de Estado. 

Ao analisar a obra “O Espìrito das Leis” de autoria do francês barão de Montesquieu, 

Sorto (2004) argumenta que, ao reformular a teoria da separação dos poderes, este autor 

estabelece a divisão dos três Poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário. Conforme Lenza 

(2016), o grande avanço de Montesquieu foi defender a ideia de que o Judiciário deveria ser 

um poder autônomo, visando à proteção da liberdade.  

Sendo assim, o ideal de divisão de poderes consolidado no Estado Moderno é 

fundamentado na tese de Montesquieu, “cuja interpretação racionalista mais difundida pregou 

a rìgida separação de poderes, como garantia ao respeito dos direitos fundamentais e restrição 

à utilização arbitrária das funções de poder pelos seus titulares” (ZAIDAN, 2011, p. 38). 

O princìpio da separação dos poderes está claramente expresso na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CF), pois a mesma estabelece em seu artigo 2º que a 

União é composta por três Poderes independentes e harmônicos entre si, sendo eles: o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim como os Poderes Executivo e Legislativo, o 

Poder Judiciário é constitucionalmente independente, porém a CF de 1988 conferiu também a 

este poder autonomia administrativa e financeira.  

O Poder Judiciário é um dos órgãos integrantes da administração pública que, de 

acordo com Santiso (2003, p. 1), desempenha duas funções, sendo elas: “a função 

polìtica relacionada ao sistema de freios e contrapesos e a função legal, destinada a aplicar a 

lei e resolver disputas”. O sistema de freios e contrapesos remete a noção de que os três 

Poderes tem forças iguais, porém um serve para frear o outro caso ocorra, por exemplo, abuso 

de poder. 

“De acordo com o fundamento do Estado, o Poder Judiciário tem a missão de, perante 

a sociedade, prestar a tutela jurisdicional, a todos e a cada um, indistintamente, conforme 

garantida na Constituição e nas leis, distribuindo justiça de modo útil e a tempo” 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, 2019). 

O Poder Judiciário é regulado pela CF de 1988 em seus artigos 92 a 126. Com isso a 

CF de 1988 estabelece que o Poder Judiciário é composto pelos seguintes órgãos: o Supremo 

Tribunal Federal, os Tribunais Regionais Federais e Juìzes Federais, os Tribunais e Juìzes do 

Trabalho, os Tribunais e Juìzes Eleitorais, os Tribunais e Juìzes Militares, os Tribunais e 
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Juìzes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Vale ressaltar que o Conselho Nacional 

de Justiça também representa um órgão do Poder Judiciário incluìdo pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, que detalharemos mais a frente.  

A justiça brasileira está dividida em justiça especializada e justiça comum. A justiça 

especializada é composta pela Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho que 

julgam matérias de sua área de competência. Já a justiça comum é composta pela Justiça 

Federal e Justiça Estadual e a ela compete o julgamento de matérias não contempladas pela 

justiça especializada (PORTO, 2012). 

A redação da CF de 1988 trouxe a ampliação da garantia de direitos fundamentais e a 

extensão do acesso a novos atores políticos quanto à possibilidade de contestação da 

inconstitucionalidade de leis. Tal fato fez com que se intensificasse “a procura pelos serviços 

do Poder Judiciário, acarretando a necessidade de mudanças na natureza política e 

administrativa deste Poder” (NOGUEIRA, 2010, p. 16). Ainda segundo Gomes e Guimarães 

(2012, p. 380), “nas décadas de 1990 e 2000 houve um aumento considerável na demanda por 

justiça em países considerados emergentes como o Brasil. No entanto, essa demanda não foi 

acompanhada por um aumento na capacidade de resposta do Poder Judiciário”. Estes, assim 

como demais fatores, ocasionaram a necessidade de uma reforma do Poder Judiciário 

brasileiro. 

A reforma do Judiciário, promovida pela Emenda Constitucional de nº 45 de 2004, 

trouxe como um de seus principais feitos, a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

instalado em 14 de junho de 2005, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal. O CNJ é 

uma instituição pública que exerce um papel relevante no Sistema Judiciário brasileiro, pois é 

voltada para o aperfeiçoamento do trabalho, principalmente no que diz respeito ao controle e à 

transparência administrativa e processual. Tomio e Filho (2013, p. 36) argumentam que o CNJ 

“alterou o equilìbrio entre accountability e independência judiciais”. Portanto, o CNJ, 

constitui-se como órgão dotado de poderes de accountabilities judiciais no âmbito interno do 

Judiciário. 

Porém, a criação do CNJ não foi suficiente para modificar a imagem do Judiciário 

brasileiro que ainda “é percebido habitualmente pela lentidão na resolução dos conflitos, os 

elevados custos, a falta de transparência de suas atividades, ao que se soma a sensação de 

impunidade” OLIVEIRA (2017, p. 633). Conforme Renault (2005, p. 6), “o sistema judicial 

brasileiro é fechado, resistente a mudanças e de difìcil compreensão por parte dos operadores 

do Direito e da população em geral”. 
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Ao relatar sobre as crìticas direcionadas ao Poder Judiciário quanto à morosidade, 

formalismo e ineficiência do mesmo, Porto (2012) argumenta que: 

O sistema judicial também tem experimentado novos desafios no sentido de melhorar 

simultaneamente sua eficiência, a qualidade dos serviços e os mecanismos de 

accountabilitye é fato que a autonomia administrativa e financeira atribuìda ao Poder 

Judiciário Brasileiro pela Constituição Federal Brasileira de 1988 traz consigo a 

necessidade da contraprestação informacional própria do Estado de direito 
democrático, no qual a utilização dos recursos públicos em todos os nìveis deve ser 

acompanhada de prestação de contas (PORTO, 2012, p. 17). 

 

Assim, o cenário recente do Judiciário brasileiro tem feito com que a cada dia o 

mesmo seja contestado quando a sua capacidade de prestar contas à população que, apesar de 

possuir ausência de representatividade democrática, sabe a influência que ele exerce na 

polìtica contemporânea do paìs. 

Diferentemente de marcos legais semelhantes ao redor do mundo, a Lei de Acesso a 

Informação brasileira (LAI) se estende ao Poder Judiciário (ONG ARTIGO 19, 2017). 

Sabendo que os ditames da LAI são aplicáveis aos três Poderes da União, Warmling, 

Bernardes e Santos (2014, p. 70) ressaltam a relevância de estudá-la no âmbito do Poder 

judiciário, “uma vez que este consubstancia-se o baluarte da democracia, de modo que se as 

coisas não vão bem nos Poderes Executivo e Legislativo, cumpre ao Judiciário determinar o 

caminho a ser seguido”. 

Porém, há de se ressaltar que, no Brasil, o Judiciário “possui com notável poder de 

demandar transparência dos outros Poderes, mas um zeloso guardião da própria opacidade, 

temeroso de que a transparência possa tornar os seus agentes vulneráveis à opinião pública” 

(GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 3). Uma dos pontos relevantes a ser destacado é o 

fato de que o Judiciário é ao mesmo tempo sujeito passivo, que deve se submeter aos 

requisitos legais da LAI, e aquele que a interpretará em última instância. 

Ao avaliar a governança do Poder Judiciário no Brasil desde a sua restauração 

democrática, Santiso (2003) ressalta que, após a promulgação da CF de 1988, o Poder 

Judiciário se tornou independente de mais e que o desafio passou a residir no fortalecimento 

dos mecanismos compensatórios de accountability para melhorar a responsividade social e 

polìtica do mesmo. Tomio e Filho (2013) também argumentam sobre a substancial 

independência dada ao Poder Judiciário e Pereira (2016, p. 46) discorre que “o excesso de 

independência e falta de accountability acabam dando ao judiciário o poder de resistir a 

reformas e controles externos, defendendo uma interpretação restrita do princìpio da 

separação de poderes”.   
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Considerando que o Judiciário é sustentado por recursos públicos, e também por 

exercer um papel fundamental no cotidiano de cidadãos, organizações e paìses, 

argumenta-se que deva existir uma prestação de contas mais ampla à sociedade, de 

modo a permitir-lhe um maior conhecimento a respeito do que o Judiciário faz e como 

faz (GOMES; GUIMARÃES, 2013, p. 380). 

 

Em 2009 o CNJ regulamentou a Resolução nº 102, que dispõe sobre a divulgação de 

informações referentes à administração e execução orçamentária e financeira, aos quadros de 

pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais de todo o paìs, na internet, com 

intuito de dar maior transparência às atividades do Poder Judiciário brasileiro. Recentemente, 

visando ferramentas que possibilitem a melhoria na administração do Poder Judiciário 

brasileiro, o CNJ lançou uma proposta de indicadores do planejamento estratégico para 

auxiliar na mensuração de desempenho e planejamento deste Poder.  

Através dos resultados obtidos em seus estudos, Elena (2015) relata que, embora o 

acesso à informação judicial esteja aumentando e que também haja um aumento nas polìticas 

de transparência para o Judiciário, a publicação de dados judiciais em formatos abertos ainda 

é incomum (SANDRA ELENA, 2015, p. 1). Ou seja, o acesso à informação do Poder 

Judiciário ainda posssui restrições.  

Desta forma, acredita-se que o a implementação de mecanismos que transmitam 

confiança para a população são indispensáveis para materializar a modernização na gestão 

bem como propiciar a avaliação do desempenho do Sistema Judiciário, pois um Judiciário 

funcional, eficiente e independente é peça central em uma democracia, e a transparência 

perpassa cada uma dessas caracterìsticas (ONG ARTIGO 19, 2017). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capìtulo tem como finalidade descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados para compor esta dissertação. Para tanto, ele se subdivide em cinco seções. Na 

primeira seção (3.1) são apresentadas as tipologias de pesquisa utilizadas; na segunda seção 

(3.2) são descritas as etapas realizadas para concretização do estudo; na terceira seção (3.3) é 

apresentada uma breve contextualização dos estudos utilizados para composição do modelo 

de análise; na quarta seção (3.4 e 3.4.1) é descrito o modelo de análise multicritério que 

norteará o presente estudo e os critérios utilizados para aplicação do protocolo de observação 

nos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual, objeto de análise do estudo; e na 

quinta e última seção (3.5), são tecidas algumas considerações sobre o método multicritério de 

apoio a decisão e o aplicativo PRADIN, que será utilizado como ferramenta para construção 

do indicador multicritério.  

  

3.1 TIPOLOGIAS DE PESQUISA 

  

 Partindo do conceito de que a pesquisa consiste em um processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método cientìfico e que seu objetivo consiste em descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos cientìficos (GIL, 2008), se faz 

necessário estabelecer o delineamento desta pesquisa. Portanto, quanto a sua natureza, trata-se 

de uma pesquisa classificada como aplicada, pois, conforme Silva e Menezes (2005, p. 20), “a 

pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de 

problemas especìficos”.  

Com relação aos objetivos, remete a uma pesquisa descritiva e exploratória. Conforme 

Gil (2008) a pesquisa descritiva objetiva descrever caracterìsticas de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Na concepção de Sampoeri, 

Collado e Lucio (2006, p. 101), “os estudos descritivos pretendem medir ou coletar de 

maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem”. Gil 

(2008) relata que geralmente as pesquisas exploratórias envolvem levantamento bibliográfico 

e documental, entrevistas não padronizadas, estudos de caso, além de procedimentos de 

amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados. Creswell (2010), sugeri que a 

pesquisa exploratória seja utilizada quando se quer explorar um tópico quando as variáveis e a 

base teórica são desconhecidas. Já Raupp e Beuren (2006, p. 80) acrescentam ao dizer que a 

pesquisa exploratória tem como caracterìstica o aprofundamento de conceitos preliminares 
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sobre determinada temática que ainda não contemplada de modo satisfatório. 

 No tocante a abordagem, trata-se de uma pesquisa de métodos mistos. A pesquisa de 

métodos mistos é definida por Tashakkori e Creswell (2007, p. 4), como sendo “aquela em 

que o investigador coleta e analisa os dados, integra os achados e extrai inferências usando 

abordagens ou métodos qualitativos e quantitativos em um único estudo ou programa de 

investigação”. Para tanto foi adotada a estratégia explanatória sequencial que, conforme 

Creswell (2010) envolve uma primeira fase de coleta e de análise de dados qualitativos, 

seguida de uma segunda fase de coleta e de análise de dados quantitativos que é desenvolvida 

sobre os resultados da primeira fase qualitativa. De acordo com o autor, desta forma o 

pesquisador procura elaborar ou expandir os achados de um método com os de outro método. 

 Vale salientar que o estudo fora precedido de uma pesquisa bibliográfica e de um 

levantamento documental. A primeira utiliza-se principalmente das contribuições de vários 

autores sobre determinada temática de estudo e o segundo baseia-se em materiais que ainda 

não receberam um tratamento analìtico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa (RAUPP; BEUREN, 2006, p. 89). Portanto, a pesquisa trata-se de uma 

pesquisa documental descritiva, tendo em vista a avaliação de uma situação real, que tem 

como fonte de evidência a observação direta documentada por meio de um protocolo de 

observação. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 Para construir o modelo de análise e o indicador multicritério para avaliar os portais 

eletrônicos institucionais dos Tribunais de Justiça Estadual enquanto promotores de 

transparência e acesso a informação, propõem-se uma metodologia dividida em quatro etapas, 

sendo elas: 

 

3.2.1 Etapa 1 - Investigação de estudos anteriores 

  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de busca no portal 

de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nìvel Superior) e 

da ferramenta de busca Google Scholar (Google Acadêmico). O portal de periódicos da 

CAPES é considerado a maior biblioteca virtual de informações cientìficas do mundo e 

indexa diversas bases de dados, tais como Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Scopus e Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL). Já a ferramenta Google Scholar é 
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uma ferramenta de pesquisa do Google que permite pesquisar os mais diversos trabalhos 

acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos. Tais instrumentos de busca 

foram selecionados para a pesquisa, pois juntos cobrem os principais periódicos nacionais e 

internacionais, bem como artigos e trabalhos vinculados também a universidades. 

As buscas foram orientadas pela combinação das seguintes palavras-chave: 

transparência, accountability, judiciário, portais eletrônicos, avaliação, justiça e suas 

correlatas em inglês e espanhol. Foram selecionadas pesquisas empìricas publicadas no 

perìodo entre 2008 e 2018 que versem sobre modelos de análise com dimensões e indicadores 

relacionados à transparência e accountability especificamente do Poder Judiciário, por ser este 

o foco da pesquisa, tendo em vista que estudos sobre os demais Poderes (Executivo e 

Legislativo) podem possuir indicadores especìficos para sua área de atuação.   

Da busca inicialmente gerada, foram selecionados apenas estudos segundo seu 

alinhamento ao contexto da pesquisa, pois a grande maioria das publicações remetia a 

avaliações relacionadas à eficiência, desempenho e atividades de órgãos do judiciário e dos 

juìzes. Sendo assim, foi selecionada uma amostra com cinco estudos (ALBUQUERQUE et 

al., 2009; PORTO, 2012; MEZZAROBA, 2015; ELENA, 2015; FILHO et al., 2015). A 

seleção de tais estudos se deu a partir da leitura dos mesmos, considerando critérios referentes 

ao contexto das publicações, caracterìsticas metodológicas, determinantes, variáveis e 

indicadores operacionalizados. Esta etapa foi fundamental para se conhecer a arquitetura 

desses modelos e apoiar a escolha pela estrutura que melhor se adequasse à proposta desta 

dissertação. 

Posteriormente também foi realizado um levantamento documental para identificar 

mecanismos de avaliação de portais eletrônicos do Poder Judiciário, utilizados em âmbito 

nacional e internacional, através de documentos oficiais e de órgãos competentes. Foram 

selecionados modelos de análise com indicadores de desempenho aprovados pelo 

Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) brasileiro, o 

Indice de Accesibilidad a lainformacíon judicial em internet (Iacc) desenvolvido pelo Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) e o The 2017 UE Justice Scoreboard, 

elaborado pela Comissão Européia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ). 

O Quadro 1 apresenta os 8 estudos selecionados para compor o referencial 

bibliográfico desta pesquisa. A fim de simplificar a notação, neste estudo, todos receberam a 

denominação modelo de análise. 
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Quadro 3.1 - Modelos de análise da amostra do referencial bibliográfico 

Ano Autor (es)/ Instituições Título 

 

2009 

Almir dos Santos Albuquerque; 

Rogério Cid Bastos; Manuel Rosa 

de Oliveira Lino 

Qualidade da informação em portais do 

judiciário 

2010 Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) 

 

Indicadores do Planejamento Estratégico 

Nacional - Poder Judiciário 

2012 Rita Roberta Maria Barbosa 

Ferreira Porto 

 

A Situação da Accountability em 

Tribunais Superiores e de Segunda 

Instância do Poder Judiciário Brasileiro 

2015 Mariana Pessini Mezzaroba Requisitos para Avaliação de Portais de 

Governo Eletrônico do Poder Judiciário a 

partir das Resoluções e metas do CNJ  

2015 Sandra Elena Open Data for Open Justice: 

A Case Study of  the Judiciaries of 

Argentina, Brazil, Chile, Costa 

Rica, Mexico, Peru and Uruguay 

2015 José Vinicius da Costa Filho; João 

Luis Binde; André Valente do 

Couto; José Vinicius da Costa 
 

A transparência dos Conselhos Judiciais na 

América do Sul: uma abordagem aninhada 

2017 Comissão Européia para a 

Eficiência da Justiça (CEPEJ) 

 

EU Justice Scoreboard  

2017 Centro de Estudios de Justicia de 

las Américas 

 

Indice de Accesibilidad a lainformacìon 

judicial em internet – Iacc 

                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Uma breve transcrição desses modelos será apresentada na seção 3.3 deste mesmo 

capìtulo (Transparência nos portais eletrônicos do Judiciário: estudos identificados). 

 

3.2.2 Etapa 2 - Elaboração do modelo de análise multicritério  

 

Essa etapa se perfez inicialmente através da tabulação dos dados obtidos na etapa 

anterior em planilhas no Microsoft Office Excel com o intuito de listar e comparar dimensões 

e indicadores.  

Considerando o elevado número de dimensões e indicadores obtidos através dos 

modelos selecionados (63 e 144, respectivamente), optou-se por consolidar primeiramente as 

dimensões e posteriormente os indicadores visando torná-los mais exìguos para auxiliar na 

construção do modelo de análise assim como do indicador baseado na técnica multicritério. 

Deste modo, puderam ser constatadas similaridades e divergências entre os autores, bem 

como a identificação de conceitos implìcitos em mais de um dos modelos.  

 Após a análise da descrição das 63 dimensões, todas foram redimensionadas com base 
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em conceitos gerais a que remetiam. As novas dimensões foram pautadas no estudo elaborado 

por Audria (2004) que, ao refinar o conceito de transparência no âmbito da administração 

pública, argumenta que para que o Estado proporcione a devida transparência das informações 

públicas o mesmo deve possuir a combinação entre transparência administrativa, 

transparência nos aspectos contábeis e orçamentários e transparência na comunicação e 

informação para com os cidadãos.  

Para uma melhor visualização da consolidação e adequação das dimensões segundo os 

autores, foi elaborado um esquema ilustrativo. 

  

Figura 3.1 – Esquema das dimensões consolidadas 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim como ocorreu com as dimensões, os 144 indicadores foram analisados, revistos 

e consolidados, tendo em vista que muitos remetiam ao mesmo objetivo ou possuìam 

conceitos e definições repetidas. Após este primeiro refinamento, restaram 51 indicadores, 

número ainda considerado elevado para compor o modelo de análise multicritério. Por isso, 

considerando que, a existência de muitos indicadores direcionados a uma mesma variável ou 

dimensão, dificulta a seleção dos mais adequados, e que, em alguns casos, os indicadores 

tidos como mais apropriados não são fáceis de medir, devendo ser substituìdos por outros 
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menos confiáveis, mas passìveis de medição (GIL, 2008, p.80), optou-se por selecionar 25 

indicadores. Os indicadores foram fundamentados não só em sua relevância como na sua 

recorrência nos modelos analisados. 

Desta forma, o modelo de análise foi então estruturado em 4 dimensões e 25 

indicadores. 

 

3.2.3 Etapa 3- Aplicação do modelo de análise multicritério  

 

O modelo de análise multicritério elaborado na etapa anterior foi utilizado na 

observação de 10 dos 27 portais eletrônicos dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal e 

Territórios, objeto de análise da presente pesquisa. As observações foram realizadas por meio 

do acesso aos websites dos respectivos tribunais utilizando um protocolo de observação. 

Segundo Creswell (2010), o protocolo de observação consiste em um formulário utilizado 

para registrar dados de observações múltiplas durante a realização de um estudo qualitativo. 

  

Quadro 3.2 – Tribunais de Justiça Estadual selecionados e seus respectivos endereços 

eletrônicos 

Tribunais de Justiça Estaduais Website 

Tribunal de Justiça do Acre https://www.tjac.jus.br 

Tribunal de Justiça de Alagoas http://www.tjal.jus.br 

Tribunal de Justiça do Amapá http://www.tjap.jus.br/portal 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg 

Tribunal de Justiça do Paraná https://www.tjpr.jus.br 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro http://www.tjrj.jus.br 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul http://www.tjrs.jus.br/site 

Tribunal de Justiça de Roraima http://www.tjrr.jus.br 

Tribunal de Justiça de São Paulo http://www.tjsp.jus.br 

Tribunal de Justiça de Tocantins http://www.tjto.jus.br 

              Fonte: CNJ (2019) 
   

Os critérios utilizados para definição dos pesos atribuìdos a cada indicador encontram-

se descritos na seção 3.4.1 deste capìtulo. Assim, o protocolo de observação possibilitou 

identificar a ocorrência ou não dos indicadores presentes no modelo de análise proposto, 

assim como transcrever observações pertinentes ao objeto de estudo. 
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3.2.4 Etapa 4 - Utilização do método prometheé no aplicativo Pradin  

 

Tendo o propósito de construir um indicador baseado na técnica de análise 

multicritério que avalie a situação dos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual 

enquanto promotores da transparência e viabilizadores do acesso às informações públicas, foi 

utilizado como ferramenta o aplicativo PRADIN (Programa de Apoio à Tomada de Decisão 

Baseada em Indicadores), versão 3.0.  

O aplicativo PRADIN utiliza o algoritmo Promethee II e segue um conjunto de etapas 

até chegar ao resultado final chamado indicador multicriterial (IMC). O programa necessita de 

dados do tipo .prn (texto com separação por espaços) ou .xls (Excel) com as alternativas (nas 

linhas) e indicadores (nas colunas), portanto utilizou-se as 4 dimensões assim como os 

resultados dos pesos atribuìdos a cada um dos indicadores, conforme obtido por meio da 

observação realizada na etapa 3. O funcionamento do programa PRADIN será 

detalhadamente detalhado na sessão 3.5. 

 

3.3 TRANSPARÊNCIA NOS PORTAIS ELETRÔNICOS DO JUDICIÁRIO: ESTUDOS 

IDENTIFICADOS 

  

Como já mencionado, foi selecionada uma amostra de oito modelos de análise sendo 

cinco retirados de artigos cientìficos nacionais e internacionais e três de documentos oficiais 

de órgãos competentes. Através da diversidade das dimensões propostas nos estudos, pôde ser 

observado que cada um dos autores atribuiu um foco diferente quanto à avaliação da 

transparência e do acesso a informação em portais governamentais do Poder Judiciário.  

O estudo realizado por Albuquerque, Bastos e Lino (2009) buscou apresentar um 

modelo de avaliação da qualidade da informação de sites, aplicável pelos tribunais para 

aferição da qualidade das informações publicadas em seus portais eletrônicos. Para isso, os 

autores utilizaram como referência um construto elaborado pelas autoras Knight e Burn 

(2005) que visa apoiar a qualidade da informação na internet através de vinte dimensões, 

sendo elas: acessibilidade, consistência, segurança, disponibilidade, navegabilidade, concisão, 

confiabilidade, precisão, completude, objetividade, credibilidade, usabilidade, 

compreensibilidade, relevância, quantidade de dados, atualizada, reputabilidade (em termos 

de fonte e conteúdo), utilidade, valor agregado e eficiência. 

Albuquerque, Bastos e Lino (2009) partem do pressuposto de que o crescimento da 

web nos últimos anos refletiu-se no aumento do número de usuários conectados à rede e 
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também no crescimento exponencial de informações ali disponibilizadas. Um fator relevante 

deste modelo é que ele se baseia em caracterìsticas dos usuários e dimensões de qualidade, 

identificando perspectivas cognitivas e sociológicas que possam interferir na percepção da 

qualidade da informação a partir de métodos estatìsticos. Ou seja, considera a qualidade 

global do site a partir de conceitos de qualidade subjetivos dos usuários. 

O modelo de Indicadores do Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário 

(2010) proposto pelo Conselho Nacional de Justiça brasileiro foi elaborado e construìdo de 

forma conjunta, com a participação de todos os entes do Poder Judiciário, mediante uma 

proposta inicialmente elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando mensurar 

os resultados do Planejamento Estratégico Nacional.   

Considerando que o CNJ é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do 

sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência 

administrativa e processual, verificou-se que a elaboração deste modelo visou atender a 

missão, visão e atributos competentes ao Poder Judiciário brasileiro em consonância com os 

mecanismos de accountability. Vale ressaltar que tal modelo não se trata de um indicador 

especìfico de transparência e accountability, mas possui elementos presentes. Os temas, aqui 

interpretados como dimensões, propostos pelo CNJ para compor os indicadores são: acesso ao 

sistema de justiça, eficiência operacional, alinhamento e integração, responsabilidade social, 

atuação institucional, gestão de pessoas, infraestrutura e tecnologia e orçamento. 

A pesquisa desenvolvida de Porto (2012) tem como objetivo avaliar o grau de 

accountability disponibilizado à sociedade com base nas informações apresentadas nos portais 

WEB partindo-se da premissa de que há,atualmente, um considerável grau de accountability 

disponibilizado à sociedade por meio dos portais dessas instituições. O modelo elaborado foi 

baseado no constructo utilizado por Louzada (2010), com as devidas adaptações para o 

ambiente judiciário, segundo o qual accountability decorreria da união de três dimensões: 

transparência, participação e interação e prestação de contas e resultados. A análise da neste 

modelo foi realizada contabilizando-se o valor “S” (Sim) para cada variável presente no portal 

WEB, “I” (Incompleto) para os itens que não continham todas as informações constantes dos 

anexos da Resolução n. 102 (2009) do CNJ e “N” (Não) para os indicadores ausentes.  

O estudo elaborado por Mezzaroba (2015) tem por objetivo levantar requisitos para 

avaliação de portais de governo eletrônico no Poder Judiciário. Sendo assim, a autora 

apresenta nove requisitos elencados que foram previamente selecionadas através da análise 

das metas de nivelamento do Poder Judiciário (de 2009 a 2014) e de resoluções do Conselho 
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Nacional de Justiça (CNJ) visando descobrir se os órgãos do Poder Judiciário estão 

cumprindo com as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Tais resoluções foram 

selecionadas tendo como foco somente as que continham informações referentes ao que os 

portais dos tribunais devem apresentar aos seus usuários visando o acesso à justiça.  

Para a estruturação e definição dos requisitos selecionados através das metas e 

resoluções do CNJ, foi utilizada como ferramenta a elaboração de um mapa conceitual. Os 

requisitos foram direcionados de acordo com a ordem dos estágios evolutivos de governo 

eletrônico com base nos estudos de Koh, Ryan e Prybutok (2005) que argumentam que a 

evolução do governo eletrônico pode ser medida por cinco estágios, denominados 

Informacional, Interacional, Transacional, Integrado e Colaborativo.  

De maneira sucinta, os requisitos elencados por Mezzaroba (2015) foram: Informações 

institucionais, canal de ouvidoria, divulgação de plantonistas, endereços e telefones, campo 

para expedição de precatórios, campo para acesso a processos judiciais, divulgação de dados 

estatìsticos alusivos à atuação administrativa e jurisdicional, transparência, campo de 

expedição judicial negativa e produtividade do magistrado. 

O estudo proposto por Elena (2015) enfoca a abertura de dados judiciais e seus 

impactos em sete paìses emergentes da América Latina a fim de analisar a capacidade de cada 

paìs e os contextos judiciais para dados abertos, bem como se a publicação de dados judiciais 

atende aos padrões de dados abertos, sendo eles: acessibilidade, não discriminação 

(informação não restrita), reutilização (formatos que permitam o uso interativo) e 

sustentabilidade (dados atualizados e padronizados). Em sua pesquisa, a autora adota um 

delineamento exploratório, com triangulação entre métodos qualitativos e quantitativos e a 

combinação de várias fontes de informação. 

Elena (2015) argumenta que o aumento da informação judicial é comum entre 

resultado de polìticas para aumentar a transparência, mas não para melhorar a prestação de 

serviços de justiça ou prestação de contas. As quatro dimensões foram divididas em 44 

variáveis, que também podemos identificar como indicadores, que medem aspectos concretos 

da informação judicial, como o uso de formatos livres, facilidade de busca de informações, 

uso de licenças, entre outros. 

A pesquisa de Costa Filho et al. (2015) busca estimar um indicador de transparência 

judicial a partir da análise comparada dos Conselhos de Justiça na América do Sul. Para isso, 

os autores utilizam a metodologia de abordagem aninhada, combinando estatìstica descritiva e 

multivariada com estudo de caso. 
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Segundo Costa Filho et al. (2015), o processo de organização das informações resultou 

na disposição de algumas categorias, que, por sua vez tiveram forte influência do trabalho de 

Cruz, Ferreira, Silva e Macedo (2012). Nota-se que o presente modelo apresenta 

primeiramente caracterìsticas básicas dos conselhos judiciais e posteriormente algumas 

nuances sobre transparência dos órgãos que poderiam ser melhor exploradas no que tange aos 

conceitos relacionados à transparência. As categorias do indicador proposto são: análise do 

portal, informações financeiras, relatórios contábeis e fiscais, legislação que subsidia a 

transparência, informações gerais sobre o conselho e seus conselheiros, informações 

quantitativas e qualitativas sobre o judiciário e capacidade e estrutura governamental para a 

divulgação de informação. 

O Painel de Avaliação da Justiça na União Europeia é um instrumento de informação 

proposto pela Comissão Europeia visando ajudar os Estados-Membros a melhorarem os seus 

sistemas judiciais, fornecendo dados objetivos, fiáveis e comparáveis sobre os seus sistemas 

judiciais civis, comerciais e administrativos (EC, 2018). Por entender que “um sistema de 

justiça eficaz é um pilar essencial das democracias” (EC, 2018), o Painel de Avaliação da 

Justiça na União Europeia contribui para identificar eventuais carências e incentivar os 

Estados-Membros a realizarem, sempre que necessário, reformas estruturais na área da 

justiça.  

O modelo proposto pelo Painel de Avaliação centra-se em três elementos considerados 

principais para aprimorar a qualidade da justiça, sendo eles: eficiência, qualidade e 

independência correlacionadas às ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, 

entendida como essencial para acelerar processos e reduzir custos.  

O Indice de Accesibilidad a lainformacíon judicial em internet (IACC) é um estudo 

realizado pelo Centro de Estudios de Justicia de las Américas cujo objetivo é avaliar o nìvel 

de acesso à justiça por meio do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

particularmente a Internet. O IACC também visa quantificar o quão acessìvel é a informação 

mìnima disponibilizada ao público pelos sistemas judiciais. 

A ideia do ìndice foi levantada no ano 2004 por investigadores e pesquisadores que 

passaram pelo centro de estudos de Justiça das Américas (CEJA). Em 2017 ocorreu a décima 

avaliação. Este modelo utiliza da busca pelo cumprimento dos padrões de transparência on-

line classificando-os como "muito alto", "alto", "médio", "baixo" e "muito baixo". O modelo 

tem como fundamento princìpios da transparência ativa com objetivo de atender as 

necessidades de informação disponibilizadas aos cidadãos através dos sites institucionais. 
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Com isso, enfatiza também a importância da avaliação correta das necessidades dos usuários. 

As categorias de informação construìdas e avaliadas através do IACC são: 

informações institucionais, regime de acesso, operação de informações estatìstica, informação 

sobre recursos materiais e humanos, informações sobre a gestão judicial, informações sobre 

os processos, informações sobre gestão institucional, informações sobre funcionários, 

informações sobre licitações e concursos e informações sobre orçamentos. 

Após a análise de todos os estudos descritos, foi possìvel observar que alguns modelos 

necessitam esclarecer melhor as dimensões e aos indicadores que os compõe. Também foi 

constatada a necessidade de incorporar outros indicadores tornando a abordagem mais 

aprofundada devido à relevância do contexto explorado para uma melhor composição dos 

modelos. Ressalta-se que em nenhum destes estudos foi utilizada a metodologia de análise 

multicritério. 

 

3.4 O MODELO DE ANÁLISE PROPOSTO 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998), um modelo de análise consiste em 

prolongamento natural da problemática composto por conceitos e hipóteses estreitamente 

articulados entre si que, em conjunto, formam um quadro de análise coerente para orientar o 

trabalho de observação e análise. O modelo de análise proposto nesta dissertação foi 

estruturado com base em 4 dimensões e 25 indicadores fundamentadas nos modelos descritos 

na seção 3.3. Neste caso, optou-se por não estabelecer variáveis. Os indicadores foram 

alocados às dimensões equivalentes de acordo com suas caracterìsticas pertinentes.  

A dimensão informações institucionais e serviços correspondem aos mecanismos 

disponibilizados para buscas por informações sobre o funcionamento da instituição, bem 

como legislações vigentes, responsabilidades administrativas, ações e práticas de gestão, 

publicidade de processos e ações públicas, serviços disponibilizados, dentre outros. A 

dimensão qualidade da informação equivale ao formato como a informação é disponibilizada 

no que tange a atualização, fácil compreensão, acessibilidade e clareza, ou seja, quesitos que 

tornem a informação o mais inteligìvel possìvel.  

Já a dimensão prestação e contas e resultados remete a existência de dados sobre 

despesas, receitas, relatórios, controle orçamentário, resultados estatìsticos, ìndices, bem 

como produtividade dos magistrados que possibilite o controle democrático por parte da 

população. Por fim, a dimensão participação e interação contemplam aspectos relevantes 

sobre as atividades internas, avisos, bem como instrumentos que viabilizem maior 
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proximidade e contato do cidadão com os órgãos públicos por meio digital e contatos.  

Na aplicação do modelo de análise, por meio do protocolo de observação, utilizou-se 

como fonte de coleta de dados e informações a observação sistemática por meio do acesso aos 

portais eletrônicos selecionados no Quadro 3.2. 

 

Figura 3.2 – Modelo de análise proposto 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da consolidação das dimensões e dos indicadores obtidos na etapa 1. 
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3.4.1 Critérios para avaliação dos portais eletrônicos do Poder Judiciário através da 

aplicação do protocolo de observação 

 

 Conforme Giffhorn (2011, p. 13), “uma vez que os indicadores são parte integrante da 

avaliação de desempenho, a forma como são identificados, medidos e utilizados impacta 

diretamente nas informações que os decisores empregam para apoiar sua tomada de decisões”. 

Portanto, para a devida aplicação do modelo de análise nos portais eletrônicos dos Tribunais 

de Justiça Estadual selecionados, foram utilizados critérios fundamentados na tese elaborada 

por Amorim (2012). Cada um dos indicadores verificados foram qualificados por dois, três ou 

cinco conceitos e a tais conceitos foram atribuìdos pesos conforme Tabela 1.  

 

Tabela 3.1 - Pontuação dos conceitos 

                       Conceitos Pontuação 

2 conceitos Não localizado  0 

Localizado  4 

3 conceitos Não existe  0 

Regular  2 

Muito bom  4 

5 conceitos Não existe  0 

Fraco  1 

Regular  2 

Bom  3 

Muito bom  4 

                            Fonte: Amorim (2012).                          

            

O conceito não localizado refere-se, como o próprio conceito expressa, a não 

localização imediata do item averiguado no portal. O conceito localizado remete a quando o 

indicador pesquisado encontra-se presente e ativo na página do site. A utilização dos 2 

conceitos se mostrou adequada quando só haviam duas opções de qualificação do indicador.  

O conceito não existente remete a, por exemplo, quando existe o ìcone no portal 

direcionado a informação averiguada, mas não existem os devidos dados anexados, ou quando 

ocorre erro do sistema ao solicitar a informação, impossibilitando saber se de fato a 

informação se faz presente.  

O conceito regular indica quando o portal não publica em linguagem devidamente 
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adequada ou detalhada, quando não há publicações relevantes ou as mesmas estão 

desatualizadas, necessitando de complementação e até mesmo quando a funcionalidade da 

ação é inviabilizada, como por exemplo, impossibilidade ou falha no download do conteúdo. 

O conceito fraco indica que, apesar de existirem dados concernentes aos indicadores 

avaliados, às informações não são funcionais e úteis devido há necessidade de informações 

adicionais. Já o conceito bom remete a informação disponìvel, que atende aos requisitos 

formais solicitados, mas podem ser acrescentadas melhorias em seu formato e conteúdo.  

O conceito muito bom equivale à presença satisfatória da informação averiguada de 

forma a cumprir principalmente os requisitos legais e tornar a informação mais inteligìvel em 

formato acessìvel, inteligìvel e útil. 

O conceito de cada indicador foi atribuìdo por meio da verificação dos mesmos nos 

portais eletrônicos de cada um dos Tribunais de Justiça Estadual pesquisados, considerando 

uma pontuação máxima foi de 4 (quatro) e a mìnima 0 (zero). Desta forma, cada uma das 

dimensões são representadas, respectivamente, pelas seguintes fórmulas matemáticas: 

 

DIIS = _∑ (i1, i2, in) 

                     10 

Onde,  

DIIS = dimensão informações institucionais e serviços 

in = pontuação obtida em cada indicador  

10 = nº total de indicadores da dimensão 

DQI = _∑ (i1, i2, in) 

                  4 

Onde,  

DQI= dimensão qualidade da informação 

in = pontuação obtida em cada indicador  

4 = nº total de indicadores da dimensão 

DPR = _∑ (i1, i2, in) 

                   7 

Onde, 

DPR= dimensão prestação de contas e resultados 

in = pontuação obtida em cada indicador  
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7 = nº total de indicadores da dimensão 

DCI = _∑ (i1, i2, in) 

                  4 

Onde, 

DPI= dimensão participação e interação 

in = pontuação obtida em cada indicador  

4 = nº total de indicadores da dimensão 

Portanto, os conceitos dos indicadores e dimensões de análise foram ponderados de 

acordo com pesos definidos para cada um. Tendo mais uma vez como modelo o estudo 

elaborado por Amorim (2012), a partir dos resultados dos pesos obtidos em cada uma das 

dimensões, foi estruturado o conceito global da transparência e acesso a informação dos 

órgãos do Judiciário, sendo classificados em: TA – transparência avançada; TS – transparência 

significativa; TM – transparência moderada; TF – transparência fraca; TI – transparência 

inexistente. A escala de pontuação utilizada para atribuição do conceito global de 

transparência dos portais eletrônicos analisados segue representada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Intervalo percentual para a atribuição do conceito global de transparência 

Conceito global Escala de 

pontuação 

 

 

Escala 

percentual 

TA – transparência avançada 4,0 a 3,2  100% a 80% 

TS – transparência significativa 3,1 a 2,4  79,9% a 60% 

TM – transparência moderada 2,3 a 1,6  59,9% a 40% 

TF – transparência fraca 1,5 a 0,8  39,9% a 20% 

TI – transparência inexistente Abaixo de 

0,7 

 Abaixo de 

19,9% 

                         Fonte: Amorim (2012) 

 

Vale ressaltar que a integração dos métodos qualitativo e quantitativo se deu no estágio 

de elaboração dos critérios para a avaliação do modelo de análise, assim como na inserção dos 

dados (pesos atribuìdos aos indicadores) no aplicativo PRADIN para cálculo e obtenção do 

indicador multicritério ITAIJ. 
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3.5 O MÉTODO MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO 

 

 A tomada de decisão é um ato que faz parte da vida cotidiana de todos os indivìduos, 

bem como das organizações públicas e privadas, que buscam alcançar o melhor resultado 

diante de situações na maioria das vezes complexas. Para Infante (2006, p. 3), em um 

ambiente caracterizado pela existência de múltiplos decisores e objetivos conflitantes, a 

tomada de decisão é influenciada por fatores de incerteza que resultam da imprecisão e de 

variações associadas a objetivos ou preferências.  

Ao longo dos anos, as técnicas de avaliação para tomada de decisão têm evoluìdo com 

a criação de métodos de análise multicritério visando conduzir decisores na avaliação de 

escolha de alternativas (GOMES; GOMES, 2014). Segundo Freitas, Marins e De Oliveira 

Souza (2006, p. 52) as técnicas de avaliação multicritério surgiram diante da necessidade de 

resolução de problemas logìstico-militares nas Forças Aliadas, durante a 2ª Guerra Mundial. 

Conforme definido por Jannuzzi, Miranda e Silva (2006, p. 71), a técnica de análise 

multicritério permite que a decisão seja pautada com base nos critérios considerados 

relevantes para o problema em questão, em que a importância dos critérios é definida pelos 

agentes decisores. 

O método de análise multicritério tem sido constantemente empregado em pesquisas 

na administração pública, principalmente na área de polìticas públicas. Tal fato se deve ao 

processo de inclusão de novas tecnologias implementadas na gestão pública brasileira nos 

últimos anos, o que possibilitou a incorporação de novos métodos e ferramentas para 

elaboração de diagnósticos, no monitoramento dos programas e na tomada de decisão 

(JANNUZZI; MIRANDA; SILVA, 2009).  

A aplicação do método de análise multicritério tem sido facilitado pela disponibilidade 

de aplicativos como o PRADIN (Programa de Apoio à Tomada de Decisão baseada em 

Indicadores) desenvolvido em sua primeira versão em Visual Brasic 6.0 em 2005 por Paulo de 

Martino Jannuzzi/ENCE/IBGE com base no aplicativo THOR (Algoritmo Hìbrido de Apoio 

Multicritério à Decisão) (JANNUZZI; MIRANDA; SILVA, 2009).  

A presente pesquisa utilizou o método de análise multicritério por meio do aplicativo 

PRADIN, versão 3.0, pelo fato de o mesmo possuir funcionalidades básicas para introduzir a 

técnica de análise multicritério com o denominado indicador multicriterial de rankeamento, 

além de o mesmo ser de fácil entendimento, potencializando a transparência do processo 

decisório (JANNUZZI, 2010), que consiste em um dos objetivos desta pesquisa.  

Conforme Soligo (2012), a interpretação de um fenômeno social deve estar pautada 
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numa multiplicidade de aspectos, considerando várias dimensões analìticas. Por isso, dentre 

os dados utilizados para construção do indicador multicriténio por meio do aplicativo 

PRADIN estão as 4 dimensões elaboradas na etapa 2 e presentes na figura 4. 

  

Figura 3.3 – Estrutura do Indicador Multicritério de Transparência e Acesso a Informação de 

Portais do Judiciário (ITAIJ) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Silva e Jannuzzi (2009) argumentam que “as técnicas de apoio multicritério à decisão 

podem se constituir em alternativas interessantes, sobretudo, para desenvolvimento de 

indicadores”. Para Carvalho, Lopes e Holanda (2015, p. 3), “o termo indicador remonta ao 

verbo indicare, que significa revelar ou apontar, anunciar ou tornar de conhecimento público, 

ou para estimar ou atribuir valor a alguma coisa”. Os indicadores têm sido constantemente 

utilizados para avaliações na gestão pública. Eles servem tanto para revelar a situação atual 

das polìticas, bem como para produzir subsìdios que permitam acompanhar sua evolução, 

podendo identificar e medir aspectos relacionados a um determinado fenômeno decorrente da 

ação ou da omissão do Estado (BRASIL, 2012, p.16). 

Conforme Pereira (2010, p. 17), “o PRADIN é um programa para apoio à tomada de 

decisão baseado em indicadores”. O PRADIN utiliza o algoritmo Prometheé II (Preference 

Ranking Method for Enrichment Evaluation) que, segundo JANNUZZI (2010): 

  
[...] tem o objetivo final de obter uma ordenação das alternativas, a partir de 

ITAIJ 

Dimensão 

 Qualidade da  

Informação         

  (4 indicadores) 

Dimensão  

Informações 

Institucionais e 

Serviços        

    (10 indicadores) 

Dimensão  

Prestação de contas  

e Resultados   

 (7 indicadores) 

Dimensão 
Participação  e 

Interação     

  (4 indicadores) 
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comparações duas a duas, para cada critério definido, segundo uma dada função de 

preferência, isto é, uma função que permita comparar duas alternativas e informar 

sobre a natureza de preferência (ou superação) de uma em relação à outra, atribuindo 

valores no intervalo de 0 a 1, dependendo da posição relativa (maior, menor ou igual) 

ou distância das alternativas quanto ao indicador observado de cada critério 

(JANNUZZI, 2010, p. 11). 

 

A presença do algoritmo Prometheé II possibilita que as alternativas sejam 

hierarquizadas. De acordo com Pereira (2010) o Promethée II compara as alternativas para 

cada critério computando incialmente os fluxos positivos e negativos.  

A presença do algoritmo Prometheé II no aplicativo PRADIN possibilita que as 

alternativas, neste caso os indicadores, sejam hierarquizadas e, ao final da aplicação do 

algoritmo se obtém um conjunto de alternativas classificadas por um indicador sìntese, 

chamado indicador multicriterial (IMC), ordenando as alternativas da menor para aquela de 

maior potencialidade, segundo os critérios e pesos estabelecidos (JANNUZZI, 2010, p.20).  

Nesta pesquisa, os pesos atribuìdos aos indicadores serão obtidos por meio dos resultados da 

aplicação do protocolo de observação nos portais eletrônicos selecionados (Quadro 3.2), 

conforme descrição dos critérios apresentados na seção 3.4. As dimensões e indicadores 

utilizados para cálculo do ITAIJ através do PRADIN já foram apresentados na Figura 3.2. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capìtulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos nesta pesquisa que 

busca avaliar a situação dos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual enquanto 

promotores da transparência e viabilizadores do acesso às informações públicas. Para tanto, 

ele se subdivide em duas sessões. Na primeira seção (4.1), são apresentados os resultados 

obtidos por meio da aplicação do protocolo de observação, proveniente do modelo de análise 

proposto, através dos critérios de avaliação expostos na seção 3.4.1 do capìtulo anterior. A 

segunda seção (4.2) apresenta o resultado da aplicação da metodologia de análise multicritério 

por obtida através da utilização do aplicativo PRADIN, via método Promethée II, por 

dimensão de indicadores, que subsidiaram a construção do Indicador Multicritério de 

Transparência e Acesso a Informação no Judiciário (ITAIJ). 

 

4.1 RESULTADOS E EVIDÊNCIAS LEVANTADOS COM A APLICAÇÃO DO  

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 

O acesso aos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual selecionados 

(TJAC/ TJAL/ TJAP/ TJMG/ TJPR/ TJRJ/ TJRS/ TJRR/ TJSP/ TJTO) ocorreu entre os dias 

22 de maio e 06 de junho de 2019. A coleta de informações se deu a partir da aplicação do 

protocolo de observação nos respectivos portais. Ressalta-se que o acesso a cada um dos 

portais eletrônicos ocorreu por pelo menos duas vezes, em dias alternados, visando sanar 

possìveis falhas técnicas nos sistemas que inviabilizasse o acesso as informações pesquisadas. 

O procedimento seguinte consistiu na tabulação e análise dos dados observados. A 

seguir, são apresentados individualmente os resultados de cada uma das dimensões e tecidas 

algumas considerações sobre as evidências observadas no decorrer da navegação orientada. 

a) Tribunal de Justiça do Acre 

Na dimensão 1, equivalente a informações institucionais e serviços, o portal alcançou 

pontuação de 3,10. Quanto aos indicadores desta dimensão, ressalta-se que não foi encontrado 

o quadro completo de funcionários, somente a relação dos magistrados, desembargadores e 

juìzes do respectivo tribunal. 
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Quadro 4.1 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão informações e serviços do portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais  Muito bom 

Estrutura organizacional   Bom 

Estrutura remuneratória  Não localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos  Muito bom 

Quadro de pessoal  Regular 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal  Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça  Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas  Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa  Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados  Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,10 

                           Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 2, que trata da qualidade da informação, o portal alcançou pontuação de 

2,50, o que demonstra uma necessidade de aprimoramento quanto aos dados fornecidos. 

Algumas informações encontram-se desatualizadas e são apresentadas em uma linguagem 

consideravelmente técnica, o que pode inviabilizar o entendimento das informações por parte 

de alguns cidadãos.  

 

Quadro 4.2 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão qualidade da informação do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça do Acre 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Regular 

As informações podem ser exportadas  Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas  Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três cliques  Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,0 Pontuação obtida: 2,50 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, o portal alcançou a pontuação 0,28. 

Tal pontuação revela que a prestação de contas no ambiente digital deste tribunal encontra-se 

deficitária, não sendo observado o cumprimento rigoroso das prescrições da legislação 

brasileira. Nos dias de acesso ao portal, os ìcones de acesso à receita e despesa não 

funcionaram, indicando erro, não sendo possìvel, portanto, averiguar o cumprimento de tais 
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funções. Qualificou-se então o indicador como fraco, pois apesar da indicação de onde se 

obter a informação, não foi possìvel acessá-la demonstrando uma falha do sistema.  

Ressalta-se também que o relatório de gestão fiscal é apresentado por quadrimestre e 

que os relatórios dos anos anteriores estavam disponìveis, porém o do primeiro quadrimestre 

de 2019 não. Quanto aos indicadores de produtividade de magistrados, também não foi 

possìvel ter acesso aos dados, pois ao clicar no respectivo ìcone, não se obtém nenhuma 

informação. Só havia dados relativos a indicadores de sustentabilidade. 

 

Quadro 4.3 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão prestação de contas e resultados 

do portal eletrônico Tribunal de Justiça do Acre 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas  Fraco 

Detalhamento das despesas   Fraco 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias  Não localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão  Não existe 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira  Não existe 

Produtividade do magistrado (execução)  Não localizado 

Taxa de Congestionamento de processos  Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,0 Pontuação obtida: 0,28 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 4, participação e interação, o portal obteve 3,00 de pontuação. Somente 

não foi constatada a existência de um canal de comunicação fale conosco. 

 

Quadro 4.4 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Acre 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões  Localizado 

Existência de link Fale Conosco  Não localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.)  Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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No mais, o portal do Tribunal de Justiça do Acre se mostrou funcional, porém limitado 

em alguns aspectos principalmente no que tange a prestação de contas. 

b) Tribunal de Justiça do Alagoas 

Na dimensão informações institucionais e serviços, o portal alcançou pontuação de 

3,20. Nesta dimensão, destaca-se a não localização de estrutura remuneratória dos 

funcionários. Vale mencionar que este portal não dispõe de filtro de pesquisa geral na página 

inicial e que as informações que não foram encontradas receberam, portanto, pontuação zero. 

A opção de consulta de processos estava fora do ar no primeiro acesso realizado, mas a 

falha foi sanada no segundo dia de acesso. 

 

Quadro 4.5 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão informações institucionais e 

serviços do portal eletrônico Tribunal de Justiça do Alagoas 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Bom 

Estrutura remuneratória Não localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,20 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Quanto a dimensão 2, o portal alcançou a pontuação de 3,25, o que demonstra uma 

boa qualidade das informações prestadas, com alguns dados facilmente corrigìveis. 
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Quadro 4.6 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão qualidade da informação do 

portal eletrônico portal do Tribunal de Justiça do Alagoas 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Bom 

As informações podem ser exportadas Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas Muito bom 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,25 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, o portal obteve a pontuação 3,14. 

Ressalta-se que, apesar de a folha de pagamento ter sido encontrada, as informações relativas 

a diárias encontravam-se desatualizadas.  

 

Quadro 4.7 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão prestação de contas e resultados 

do portal eletrônico portal do Tribunal de Justiça do Alagoas 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Muito bom 

Detalhamento das despesas  Muito bom 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Regular 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Não existe 

Produtividade do magistrado (execução) Localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,14 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

A dimensão 4, participação e interação, obteve 4,00 de pontuação, ou seja, a pontuação 

máxima, demonstrando que o portal viabiliza a oportunidade de interação com o cidadão. 

Salienta-se que o Tribunal possui a TV Tribunal Alagoas para suprir dúvidas e viabilizar 

informações de uma forma mais inteligìvel sobre determinados assuntos. 
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Quadro 4.8 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico portal do Tribunal de Justiça de Alagoas 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

De uma forma geral, o portal do Tribunal de Justiça de Alagoas é bem organizado e 

dispõe de mecanismos essenciais para promoção da transparência do órgão com ìcones e links 

ilustrativos e fáceis de visualização. 

c) Tribunal de Justiça do Amapá 

Na dimensão 1, informações institucionais e serviços, o portal alcançou pontuação de 

3,10. Um diferencial observado neste portal é que, além de trazer a estrutura remuneratória 

dos cargos, ele conta com a presença detalha de dados de gestão de pessoal sobre empregados 

de empresas contratadas, a estrutura remuneratória dos cargos em comissão e funções de 

confiança, a estrutura remuneratória dos membros da magistratura, a origem funcional dos 

ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, quantitativo de cargos efetivos, em 

comissão e de função de confiança, membros afastados, relação de lotação do pessoal, dentre 

outros. 

Não foram encontradas informações sobre licitações ocorridas no ano de 2019, mas há 

informações sobre concursos, as homologações, bem como relação de nomeados. Por esse 

motivo o indicador foi aferido como regular. 
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Quadro 4.9 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão informações institucionais e 

serviços do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Muito bom 

Estrutura remuneratória Não localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Regular 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,10 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

  

Na dimensão 2, qualidade da informação, o portal obteve 2 de pontuação, uma 

pontuação consideravelmente baixa, o que demonstra a necessidade de melhorias 

significativas na qualidade das informações prestadas ao público. 

 

Quadro 4.10 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão Regular 

As informações podem ser exportadas Regular 

Informações disponìveis e atualizadas Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, o portal alcançou 1,86 de pontuação. 

Uma consideração importante observada no portal foi a possibilidade de comparar a 

produtividade dos magistrados, que são identificados também por nome e fotografia, durante 

perìodos estipulados. Ressalta-se que, apesar de localizada, o acesso a folha de pagamento só 

é possìvel por meio de um cadastro prévio fornecendo nome e CPF do solicitante, não há 

opção anônima. 
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Nos dias em que foi feito o acesso ao referido portal, não foi possìvel realizar o 

download do relatório de despesas, pois o mesmo acusava erro. Apesar de haver uma listagem 

detalhada de funcionários terceirizados, a última atualização é de novembro de 2016. 

 

Quadro 4.11 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão prestação de contas e resultados 

do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Fraco 

Detalhamento das despesas  Regular 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Regular 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Muito bom 

Produtividade do magistrado (execução) Não localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 1,86 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 4, participação e interação, obteve-se 3,00 de pontuação. Um diferencial 

observado no portal é a possibilidade de se consultar os telefones e ramais de acordo com o 

nome do servidor e o respectivo departamento. 

 

Quadro 4.12 - Resultado da avaliação conceitual da dimensão participação e interação do 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Não localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

  

O portal do Tribunal de Justiça do Amapá apresenta uma configuração um pouco 

confusa, o que o torna não muito didático, e leva a considerar a necessidade de possìveis 

reconfigurações no layout, assim como na atualização de suas informações. 
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d) Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Na dimensão informações institucionais e serviços, o portal alcançou pontuação de 

3,90, refletindo que uma avaliação considerável. Observou-se que as metas estabelecidas pelo 

tribunal foram traçadas a partir do resultado de consultas públicas que visam promover a 

gestão participativa e democrática, atendendo a resolução 221 no Conselho Nacional de 

Justiça. Quanto às informações sobre direitos e funcionamento da Justiça, o portal apresenta 

uma área destinada a esclarecimentos sobre o funcionamento do Judiciário e adverte que 

conhecer a estrutura e o funcionamento do Judiciário é condição básica para o indivìduo 

exercer sua cidadania.  

 

Quadro 4.13 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e serviços do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Muito bom 

Estrutura remuneratória Muito bom 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Muito bom 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom  

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,90 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

  

A dimensão 2, qualidade da informação, obteve pontuação 3,25.  
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Quadro 4.14 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Bom 

As informações podem ser exportadas Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas Muito bom 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,25 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

  

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, a pontuação alcançada foi de 2,42. 

Observou-se que a aba destinada a informações sobre orçamento apresenta apenas a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e a proposta orçamentária. Há relatórios com elementos por item 

de despesa e também de recursos de distribuição entre os graus de jurisdição, mas não há 

referencia quando dos meses aos quais eles representam, só consta a especificação do ano de 

2019. Sendo assim, não pode ser considerada a informação como tempestiva e em tempo real. 

Não há relatório de prestação de contas anual, o último presente no website é do ano 

de 2017. Assim como no portal do Tribunal de Justiça do Amapá, o acesso à folha de 

pagamento só é possìvel por meio de um cadastro prévio fornecendo nome e CPF do 

solicitante, não há opção anônima. 

 

Quadro 4.15 - Resultado da avaliação conceitual prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Não existe 

Detalhamento das despesas  Fraco 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Não existe 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Muito bom 

3.3 Variável: Dados estatìsticos 

Produtividade do magistrado (execução) Localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,42 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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Na dimensão 4, participação e interação, obteve a pontuação máxima de 4, 

evidenciando uma avaliação positiva. 

 

Quadro 4.16 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões 
Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

   Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

O portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é bem estruturado, possui ìcones 

ilustrativos e bem direcionados, o que facilitou a navegação. 

e) Tribunal de Justiça do Paraná 

Na dimensão 1, informações institucionais e serviços, aferiu-se a pontuação de3, 70. 

Apesar da boa pontuação, não foram encontradas as metas anuais do referido Tribunal.  

 

Quadro 4.17 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e serviços do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça do Paraná 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Muito bom 

Estrutura remuneratória Localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom  

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,70 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação.  

 

Quanto a dimensão 2, qualidade da informação, a pontuação aferida foi de 3,25 
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pontos, o que demonstra a prestação de informações de maneira adequada, podendo ser 

melhorada.   Foi observado que algumas informações não são facilmente encontradas, o que 

dificulta por muitas vezes que o cidadão encontre rapidamente o que procura. Há informações 

que só foram obtidas através do terceiro acesso ao portal. 

 

Quadro 4.18 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Paraná 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Bom 

As informações podem ser exportadas Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas Muito bom 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,25 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, o portal alcançou a pontuação 2. Tal 

pontuação revela que a prestação de contas no ambiente digital não está sendo devidamente 

prestada. Ao procurar as informações sobre receitas e despesas, chegou-se a uma aba de 

execução de orçamento se faz necessário abrir um anexo onde estão disponibilizadas, 

separadamente, dados sobre despesas, receitas e repasses, gestão de projetos, a estrutura 

remuneratória, a quantidade de cargos efetivos, os membros e agentes públicos, empregados 

de empresas contratadas, servidores e empregados não integrantes do quadro próprio do 

Tribunal e o redirecionamento para o link de detalhamento da folha de pagamento de pessoal. 

Porém, os dados sobre, receitas, despesas e repasses têm como última atualização o mês de 

abril, ou seja, estão desatualizados, considerando que a consulta foi realizada no mês de 

junho. 

Ressalta-se que, apesar de localizada, a folha de pagamento não é disponibilizada de 

forma completa, sendo necessário selecionar o cargo ao qual se quer obter a informação. 
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Quadro 4.19 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados 

do portal eletrônico Tribunal de Justiça do Paraná 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Regular 

Detalhamento das despesas  Regular 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Muito bom 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Regular 

Produtividade do magistrado (execução) Não localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,00 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Outro dado importante a ser mencionado é o fato de o relatório resumido de execução 

orçamentária ser disponibilizado digitalizado em formato de xerox. Tal situação fez com que 

algumas informações se tornassem embaçadas e ilegìveis.  

Na dimensão 4, participação e interação, a pontuação obtida foi de 3.  

 

Quadro 4.20 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Paraná 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 
sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Não localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 
para contato Localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

O portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, apesar de bem estruturado, carece 

de uma facilidade, ou melhor dizendo, uma simplicidade maior em disponibilizar algumas 

informações.  

f) Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

Na dimensão informações institucionais e serviços, o portal alcançou pontuação de 

2,9. Observou-se que os objetivos estratégicos apresentados encontram-se desatualizados, 

considerando que o plano estratégico disponìvel no portal é o do biênio 2017-2018. 
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Ressalta-se também que o organograma apresentado é separado por setores, não há um 

organograma geral. E quanto a divulgação de licitações, o link disponibilizado no acesso 

redireciona automaticamente para o portal de compras do Governo Federal, o comprasnet. 

 

Quadro 4.21 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e 

serviços do portal eletrônico Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Regular 

Estrutura organizacional  Bom 

Estrutura remuneratória Não localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Regular 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,90 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 2, qualidade da informação, a pontuação auferida foi de 2 pontos, 

demonstrando uma dificuldade expressiva em demonstrar transparência nas informações a 

começar pela ausência de um link, ìcone ou aba na página principal direcionada a 

transparência e/ou portal da transparência. Também há muitas informações desatualizadas, 

considerando também dados que não foram alvos desta avaliação.  

 

Quadro 4.22 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Regular 

As informações podem ser exportadas Regular 

Informações disponìveis e atualizadas Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,00 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, a pontuação obtida foi de 2,29 
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pontos. As informações sobre despesa e receita são obtidas através do acesso a relatórios que 

se encontram em anexo. Não há uma aba especìfica destinada a este fim. 

 

Quadro 4.23 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Bom  

Detalhamento das despesas  Bom 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Não localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Regular 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Muito bom 

3.3 Variável: Dados estatìsticos 

Produtividade do magistrado (execução) Localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,29 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 4, participação e interação, a pontuação auferida pelo portal foi à 

máxima, ou seja 4 pontos. 

 

Quadro 4.24 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

O portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apesar de uma visìvel 

qualidade, demonstrou ser um dos portais de maior dificuldade em navegação, dentre os 

avaliados. Por se tratar de um dos maiores Tribunais de Justiça do paìs, entende-se que 

deveria ser mais eficiente. 

g) Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
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Na dimensão 1, equivalente a informações institucionais e serviços, o portal alcançou 

pontuação de 3,9. Ressalta-se que este foi um dos portais mais dinâmicos e objetivos dos 

avaliados nesta pesquisa. 

 

Quadro 4.25 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e 

serviços do portal eletrônico Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Muito bom 

Estrutura remuneratória Localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Muito bom 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Muito bom 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,0 Pontuação obtida: 3,90 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação.  

 

Na dimensão 2, qualidade da informação, o portal obteve 3,0 de pontuação, 

demonstrando ser um portal que viabiliza a inteligibilidade da informação prestada ao 

cidadão. 

 

Quadro 4.26 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Muito bom 

As informações podem ser exportadas Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 
cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4 Pontuação obtida: 3,0 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

A dimensão prestação de contas e resultados obteve 2,29 de pontuação. Vale ressaltar 

que o portal eletrônico do TJRS apresenta uma página de transparência muito boa, dinâmica e 
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ilustrativa onde é possìvel obter informações sobre receitas despesas em formato de gráfico e 

tabela, atualizados diariamente, sendo possìvel comparar gastos até mesmo com outros 

órgãos. Porém, apesar de todos os recursos disponìveis, não foi possìvel ter acesso à folha de 

pagamento de pessoal. Mesmo havendo o link, não foram obtidas as informações, por isso, foi 

avaliada como não localizado. 

 

Quadro 4.27 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Muito bom 

Detalhamento das despesas  Muito bom 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Não localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Muito bom 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Muito bom 

Produtividade do magistrado (execução) Não localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,0 Pontuação obtida: 2,29 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 4, participação e interação, a pontuação aferida foi de 4,00 pontos. É 

interessante ressaltar que este Tribunal dispõe de um canal chamado Justiça Gaúcha na TV, 

onde são disponibilizados vìdeos tratando de assuntos jurìdicos e dúvidas. O Portal também 

disponibiliza um relatório com pesquisas de avaliação do Judiciário respondidas por parte da 

população em geral, usuários e operadores do sistema judicial. 

 

Quadro 4.28 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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Apesar de algumas limitações e ausência de indicadores tidos como importantes, o 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demonstrou um grande 

potencial para continuar aprimorando a transparência e o acesso a informação. 

h) Tribunal de Justiça de Roraima 

Na dimensão 1, informações institucionais e serviços, o portal alcançou pontuação de 

3,00. É um portal simples e de fácil navegação. Nesta dimensão, salienta-se que o 

organograma completo apresentado é um pouco confuso, mas quando desmembrado torna-se 

mais compreensìvel.  

  

Quadro 4.29 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e serviços do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça de Roraima 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom  

Estrutura organizacional  Bom 

Estrutura remuneratória Não localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Regular 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Localizado 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

              Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

A dimensão 2, qualidade da informação, obteve pontuação de 2,75.  

 

Quadro 4.30 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Roraima 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Bom 

As informações podem ser exportadas Regular 

Informações disponìveis e atualizadas Muito bom 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 
cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4 Pontuação obtida: 2,75 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, aferiu a pontuação 1,71 de 

pontuação, demonstrando uma falha existente. No respectivo portal da transparência, na aba 

finanças e orçamentos, há o indicativo de despesas e receitas, porém, nos dias de acesso ao 

portal, o sistema não processou as receitas arrecadadas, somente as informações relativas as 

despesas.  

Ressalta-se que o relatório de gestão fiscal disponìvel remete apenas ao demonstrativo 

de despesas com pessoal do primeiro quadrimestre de 2019. Há também duas abas indicativas 

de painel de acompanhamento estatìstico e maiores demandas do juizado que está em 

construção e, contudo as informações não estão disponìveis. 

 

Quadro 4.31 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Roraima 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Não existe 

Detalhamento das despesas  Muito bom 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Muito bom 

Divulgação do relatório anual de gestão Regular 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Regular 

Produtividade do magistrado (execução) Não localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Não localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 1,71 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação.  

 

A dimensão 4, participação e interação, obteve 3,0 de pontuação. Vale destacar 

também que o Tribunal de Justiça de Roraima, com intuito de fornecer um conteúdo interativo 

e esclarecedor ao cidadão, possui uma cartilha virtual ilustrada chamada “Conheça a Justiça 

de Roraima” e também possui um projeto de videoconferência de audiências que objetiva o 

constante aprimoramento dos processos de trabalho das áreas judiciais e administrativas do 

Poder Judiciário do Estado de Roraima.  
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Quadro 4.32 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de Roraima 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber crìticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Não localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

  

O portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima cumpre sua funcionalidade de 

prestação de serviços públicos de forma simples e adequada, mas, contudo, ainda carece de 

alguns ajustes. 

i) Tribunal de Justiça de São Paulo 

Na dimensão 1, equivalente a informações institucionais e serviços, o portal alcançou 

pontuação de 3,40. Foi observado que o portal não disponibiliza a estrutura organizacional em 

forma de organograma, apenas descreve os conselhos, comissões, direções, seções, dentre 

outros que o compõe. Sendo assim, tendo em vista que em todos os demais portais o que foi 

avaliado foi a presença ou não do organograma e suas respectivas relações institucionais, este 

indicador obteve pontuação zero. 

 

Quadro 4.33 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e serviços do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça de São Paulo 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais Bom 

Estrutura organizacional  Regular 

Estrutura remuneratória Localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Muito bom 

Quadro de pessoal Muito bom 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Localizado 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Bom 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,40 

              Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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Na dimensão 2, qualidade da informação, a pontuação aferida foi de 2,75 pontos. O 

Tribunal disponibiliza a carta de serviços prestados pelo tribunal, o que facilita não só a 

visibilidade e transparência às ações, mas tambéminformações sobre os principais serviços 

disponibilizados aos cidadãos e usuários de modo a contribuir também na qualidade das 

informações prestadas. 

 

Quadro 4.34 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de São Paulo 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Bom 

As informações podem ser exportadas Muito bom 

Informações disponìveis e atualizadas Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,75 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

A dimensão 3, prestação de contas e resultados, obteve 2,57 de pontuação. Salienta-se 

que os relatórios que apresentam as receitas e a despesas encontram-se desatualizados, assim 

como o relatório de gestão fiscal. Para ter acesso a folha de pagamento dos juìzes e 

magistrados e necessário informar o nome e CPF dos mesmos, o que inviabiliza o controle 

social por parte da população. De qualquer forma o indicador de folha de pagamento foi tido 

como localizado, pois os rendimentos dos demais servidores são acessìveis à consulta sem 

empecilhos. 

  

Quadro 4.35 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de São Paulo 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Regular 

Detalhamento das despesas  Regular 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Localizado 

Divulgação do relatório anual de gestão Não existe 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Regular 

Produtividade do magistrado (execução) Localizado 

Taxa de Congestionamento de processos Localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,57 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 
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A dimensão 4, participação e interação obteve 4 pontos. Porém, vale destacar que o 

link direcionado a ouvidoria e ao fale conosco não abriu no primeiro dia de acesso, somente 

nos posteriores. 

 

Quadro 4.36 - Resultado da avaliação conceitual da participação e interação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça de São Paulo 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 

Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Localizado 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

O portal eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo apesar de moderno e 

funcional, apresenta necessidade de facilitar a alocação de informações para que se possa 

obter melhor êxito nas pesquisas. 

j) Tribunal de Justiça de Tocantins 

Na dimensão 1, informações institucionais e serviços, a pontuação aferida foi de 3,00. 

Observou-se que o portal apresenta de forma bem simples a missão e a visão. Não foi 

encontrado organograma da estrutura organizacional, somente há a descrição dos órgãos 

julgadores.  

Vale mencionar a excelência na demonstração do quadro de pessoal, pois o mesmo é 

atualizado diariamente e conta com gráficos e percentuais ilustrados com informações 

pertinentes também quanto à situação funcional, sexo, estagiários e o quantitativo mensal de 

servidores ativos. Salienta-se também que é necessário utilizar palavras-chave para ter acesso 

a resoluções e instruções normativas do órgão, por exemplo. 
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Quadro 4.37 - Resultado da avaliação conceitual das informações institucionais e serviços do 

portal eletrônico Tribunal de Justiça do Tocantins 

1. Dimensão: Informações Institucionais e Serviços 

Indicadores Conceito atribuído 

Apresentação de objetivos, visão, missão e metas anuais. Regular 

Estrutura organizacional  Não existe 

Estrutura remuneratória Localizado 

Divulgação sobre licitações e concursos Regular 

Quadro de pessoal Regular 

Leis, normas e regulamentos que regem o tribunal Localizado 

Informações sobre direitos e o funcionamento da Justiça Regular 

Divulgação de horário de atendimento e plantonistas Muito bom 

Campo para expedição de certidão judicial negativa Muito bom 

Acesso aos processo por meio de número, classe e 

assunto, bem como nome das partes e dos advogados Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,00 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 2, a pontuação obtida foi de 2, o que evidencia uma baixa capacidade de 

demonstrar informações de qualidade. 

 

Quadro 4.38 - Resultado da avaliação conceitual da qualidade da informação do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Tocantins 

2. Dimensão: Qualidade da Informação 

Indicador Conceito atribuído 

Informações claras, de fácil utilização e compreensão  Regular 

As informações podem ser exportadas Regular 

Informações disponìveis e atualizadas Regular 

O conteúdo pode ser encontrado em menos de três 

cliques Regular 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 2,00 

             Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 3, prestação de contas e resultados, o portal obteve 3,14 pontos. O portal 

da transparência é um tanto confuso, existe um excesso de ìcones com pastas que dificulta a 

pesquisa. Há relatório mensal de receitas e despesas devidamente especificadas, porém o 

último relatório apresentado é do mês de abril, o que demonstra desatualização. 

Também é possìvel obter informações sobre a evolução mensal do quantitativo de 

pessoal e de processo por seguimento que pode ser acompanhado por meio de formato 

gráfico. No campo destinado a produtividade do magistrado, é possìvel obter as metas de 
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produtividade mensal. 

 

Quadro 4.39 - Resultado da avaliação conceitual da prestação de contas e resultados do portal 

eletrônico Tribunal de Justiça do Tocantins 

3. Dimensão: Prestação de Contas e Resultados 

Indicadores Conceito atribuído 

Arrecadação de receitas Bom 

Detalhamento das despesas  Bom 

Detalhamento da folha de pagamento e diárias Muito bom 

Divulgação do relatório anual de gestão Muito bom 

Relatórios sobre a situação econômico-financeira Regular 

Produtividade do magistrado (execução) Muito bom 

Taxa de Congestionamento de processos Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 3,14 

                           Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Na dimensão 4, participação e interação,  aferiu-se a pontuação de 4,00, totalizando a 

pontuação máxima. O canal de ouvidoria possui várias opções tais como elogio, crìticas, 

reclamações, sugestões, SIC, dentre outras. Desta forma, entende-se que a ouvidoria também 

faz o papel de fale conosco e o faz de uma forma bem estruturada visualmente. 

 

Quadro 4.40 - Resultado da avaliação conceitual participação e interação do portal eletrônico 

Tribunal de Justiça do Tocantins 

4. Dimensão: Participação e interação 

Indicadores Conceito atribuído 

Existência de Ouvidoria ou local para receber criticas e 

sugestões Localizado 

Existência de link Fale Conosco Localizado 

Novas Ferramentas (RSS, Twiter, Facebook, YouTube, 
Flickr.) Localizado 

Divulgação dos telefones e e-mails institucionais 

para contato Muito bom 

Pontuação máxima da dimensão: 4,00 Pontuação obtida: 4,00 

            Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da avaliação. 

 

Apesar do excesso de pastas e arquivos anexados a elas, o portal eletrônico do 

Tribunal de Justiça de Tocantins apresenta um layout objetivo, funcional, onde as informações 

são encontradas de maneira rápida e fácil. 

De uma forma geral, todos os portais eletrônicos dos tribunais avaliados apresentam 

funcionalidades satisfatórias. Na maioria dos portais a opção de consulta processual encontra-
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se na página principal e, com exceção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todos os 

portais possuem abas com referência a transparência ou página de transparência na página 

inicial.  

Vale ressaltar que, apesar de terem sido tecidas algumas observações com o intuito de 

contribuir para demonstrar a funcionalidade dos portais enquanto promotores de transparência 

e viabilizadores de acesso à informação, a avaliação realizada nesta pesquisa se ateve apenas 

aos indicadores averiguados e coletados por meio do protocolo de observação. 

 

4.1.2 Resultado consolidado da avaliação dos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça 

Estadual 

 

A seguir, é apresentado resultado parcial de cada dimensão e o resultado final da 

análise das dimensões avaliadas nos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estadual 

averiguados. O resultado parcial das dimensões foi obtido por meio do cálculo da média 

auferida pela pontuação do somatório dos pesos atribuìdos aos conceitos, conforme fórmula 

apresentada no capìtulo 3 (seção 3.4.1). Já o resultado final reflete o somatório das médias 

parciais, dividido pelo numero total de dimensões (4).  
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Tabela 4.1 - Resultados da avaliação parcial e final dos portais eletrônicos dos TJ Estadual a 

partir da média obtida pela pontuação dos pesos atribuìdos aos conceitos em ordem 

decrescente 

Tribunais de 

Justiça dos 

Estadual 

Resultados parciais por dimensão 

Resultado 

final 

Dimensão 1.                                                        

Informações 

Institucionais 

e Serviços 

Dimensão 2.          

Qualidade 

da 

Informação 

Dimensão 3.                         

Prestação de 

Contas e 

Resultados 

Dimensão 4.                          

Participação 

e Interação 

TJ Alagoas 3,20 3,25 3,14 4,00 3,39 

TJ Acre 3,10 2,50 0,28 3,00 2,22 

TJ Amapá 3,10 2,00 1,86 3,00 2,49 

TJ Minas 

Gerais 
3,90 3,25 2,42 4,00 3,39 

TJ Paraná 3,70 3,25 2,00 3,00 2,98 

TJ Rio de 

Janeiro 
2,90 2,00 2,29 4,00 2,79 

TJ Rio Grande 

do Sul 
3,90 3,00 2,29 4,00 3,29 

TJ Roraima 3,00 2,75 1,71 3,00 2,61 

TJ São Paulo 3,40 2,75 2,57 4,00 3,18 

TJ Tocantins 3,00 2,00 3,14 4,00 3,03 
     Fonte: Dados produzidos mediante a pesquisa 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados parciais e final da avaliação, considerando o 

intervalo percentual utilizado como parâmetro para a atribuição do conceito global de 

transparência. De acordo com a pontuação global alcançada pela avaliação viabilizada por 

intermédio da aplicação do protocolo de observação, os portais eletrônicos dos Tribunais de 

Justiça Estadual foram classificados em TA – transparência avançada (pontuação entre 4 e 

3,2); TS – transparência significativa (pontuação 3,1 a 2,4); TM – transparência moderada 

(pontuação entre 2,3 e 1,6); TF – transparência fraca (pontuação 1,5 a 0,8) ou TI – 

transparência inexistente (pontuação abaixo de 0,7).  
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Tabela 4.2 - Resultados globais de cada Tribunal de Justiça na escala de pontuação dos 

conceitos da transparência 

Tribunais de Justiça dos Estadual 
Resultado 

final 
    Conceito Global 

Tribunal de Justiça de Alagoas 3,39 Transparência avançada 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 3,39 Transparência avançada 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 3,29 Transparência avançada 

Tribunal de Justiça de São Paulo 3,18 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça de Tocantins 3,03 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça do Paraná 2,98 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2,79 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça de Roraima 2,61 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça do Amapá 2,48 Transparência significativa 

Tribunal de Justiça do Acre 2,22 Transparência moderada 

         Fonte: Dados produzidos mediante a pesquisa 

 

Após a apuração dos pontos, dos 10 portais eletrônicos avaliados, 3 deles (30%) 

apresentaram transparência avançada, 6 deles (60%) apresentaram transparência significativa 

e apenas 1 portal (10%) demonstrou transparência moderada. De modo geral, o fato de 

nenhum dos portais ter apresentado um nìvel de transparência abaixo do moderado evidencia 

que os Tribunais de Justiça Estadual avaliados têm cumprido o papel de promotores da 

transparência e viabilizadores do acesso às informações públicas. 

 

4.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO PRADIN 

 

  O aplicativo PRADIN foi desenvolvido com o propósito de auxiliar atores envolvidos 

com o setor público, organizações não governamentais, pesquisadores e estudantes no uso de 

técnicas de análise multicritério ou auxìlio multicritério à decisão (AMD). Nesta pesquisam, a 

utilização do PRADIN tem como objetivo avaliar a situação dos portais eletrônicos dos 

Tribunais de Justiça Estadual selecionados, enquanto promotores da transparência e 

viabilizadores de acesso à informação com base em quatro dimensões. Para tanto, se valeu 

dos resultados alcançados através da aplicação do protocolo de observação nos portais 

eletrônicos dos tribunais, conforme apresentado na seção anterior. 

Inicialmente, as análises foram realizadas através da análise multicritério, via método 
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Promethee II, por dimensão de indicadores. A análise foi feita de forma comparativa entre os 

10 Tribunais de Justiça Estadual de modo a possibilitar quais as dimensões versus tribunais 

apresentam pior e melhor desempenho, no que tange a transparência e acesso a informações. 

Foram considerados pesos iguais para todos os indicadores que compunham as dimensões. 

Posteriormente, foi estabelecido um ranking final com base nos resultados finais do 

indicador multicritério estabelecido pelo PRADIN. Por fim, são apresentados gráficos que 

visam verificar se de fato há diferença significativa quanto à transparência dos maiores e 

menores Tribunais de Justiça Estadual do paìs.  

 

4.2.1 Ranking dos Tribunais de Justiça Estadual por dimensões 

 

Observa-se na dimensão 1, Informações Institucionais e Serviços, que dos dez 

tribunais  estudados, cinco apresentaram situação superior em relação aos demais, quando se 

analisa os fluxos positivos e negativos obtidos através das comparações paritárias do método 

Promethee II.  

Os Tribunais de Justiça de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul superam 88,8% dos 

tribunais (fluxo positivo) e não são superados, pois seu fluxo negativo é de 0% . Os dois 

tribunais apresentam maior indicador de informações institucionais e serviços, sendo a 

pontuação igual a 0,88. As piores posições no ranking da dimensão 1, já que estes tribunais 

apresentaram fluxos negativos superiores aos positivos, foram o Tribunal de Justiça do Acre (-

0,22), o Tribunal de Justiça Amapá (-0,22), o Tribunal de Justiça  de Roraima (-0,66), 

Tribunal de Justiça de Tocantins (-0,66) e o pior resultado, Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (-1,00). 
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Tabela 4.3 - Desempenho dos Tribunais de Justiça quanto a dimensão Informações 

Institucionais e Serviços 

Tribunais de 

Justiça                   

D1. Informações Institucionais e Serviços 

Ind MC Escore Posição Flx + Flx - 

TJMG 0,88 99,9 10 88,8 0 

TJRS 0,88 99,9 9 88,8 0 

TJPR 0,55 82,3 8 77,7 22,2 

TJSP 0,33 70,5 7 66,6 33,3 

TJAL 0,11 58,8 6 55,5 44,4 

TJAC -0,22 41,1 5 33,33 55,5 

TJAP -0,22 41,1 4 33,33 55,5 

TJRR -0,66 17,6 3 11,1 77,7 

TJTO -0,66 17,6 2 11,1 77,7 

TJRJ -1 0 1 0 99,9 
                          Fonte: Dados tabulados produzidos pelo PRADIN 

Dando prosseguimento a análise, passa-se a avaliação da qualidade das informações. 

Observa-se que os Tribunais de Justiça com melhores desempenhos foram os de Minas Gerais 

(77%), Paraná (77%), Alagoas (77%), com fluxo exclusivamente positivo. Os piores 

desempenhos foram obtidos pelo Tribunal de Justiça do Acre, o do Amapá, Rio de Janeiro e 

Tocantins.  

 

Tabela 4.4 - Desempenho dos Tribunais de Justiça quanto a dimensão qualidade da 

informação 

Tribunais de 

Justiça                   

D2. Qualidade das Informações 

Ind MC Escore Posição Flx + Flx - 

TJMG 0,77 99,9 10 77,7 0 

TJPR 0,77 99,9 9 77,7 0 

TJAL 0,77 99,9 8 77,7 0 

TJRS 0,33 71,4 7 66,6 33,3 

TJRR 0 49,9 6 44,4 44,4 

TJSP 0 49,9 5 44,4 44,4 

TJAC -0,33 28,5 4 33,3 66,6 

TJAP -0,77 0 3 0 77,7 

TJRJ -0,77 0 2 0 77,7 

TJTO -0,77 0 1 0 77,7 
Fonte: Dados tabulados com base nos resultados obtidos pelo aplicativo PRADIN 

 

A pontuação obtida nesta dimensão não foi muito satisfatório, uma vez que a diferença 

entre os tribunais é considerável, considerando que a distância do indicador multicritério foi 
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de 0,44 entre o terceiro colocado, TJAL, e o quarto colocado, TJRS. Tal resultado demonstra 

que os tribunais da quarta a décima posição necessitam rever suas estratégias públicas para 

melhoria da qualidade das informações disponibilizadas, posto que essa dimensão é essencial 

para uma efetiva transparência e eficiência das informações. 

 

Tabela 4.5 - Desempenho dos Tribunais de Justiça quanto a dimensão prestação de contas e 

resultados 

Tribunais de 

Justiça                   

D3. Prestações de Contas e Resultados 

Ind MC Escore Posição Flx + Flx - 

TJAL 0,88 99,9 10 88,8 0 

TJTO 0,88 99,9 9 88,8 0 

TJSP 0,55 82,3 8 77,7 22,2 

TJMG 0,88 70,5 7 66,6 33,3 

TJRS 0 52,9 6 44,4 44,4 

TJRJ 0 52,9 5 44,4 44,4 

TJPR -0,33 35,2 4 33,3 66,6 

TJAP -0,55 23,5 3 22,2 77,7 

TJRR -0,77 11,7 2 11,1 88,8 

TJAC -1 0 1 0 99,9 
          Fonte: Dados tabulados com base nos resultados obtidos por meio do aplicativo PRADIN 

 

No que se refere à dimensão relacionada prestação de contas e resultados, verifica-se 

que Tribunal de Justiça de Alagoas e o Tribunal de Justiça do Tocantins superam 88,8% e não 

são superados por nenhum dos tribunais. Os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do 

Rio de Janeiro apresentam fluxos positivos iguais aos negativos. Os Tribunais de Justiça do 

Paraná (-0,33), Amapá (-0,55), Roraima (-0,77) e Acre (-1,00) apresentam as piores 

performances. 

  



91 

 

 
 

Tabela 4.6 - Desempenho dos Tribunais de Justiça quanto a dimensão participação e 

interação 

Tribunais 

de 

Justiça                   

D4. Participação e Interação 

Ind MC Escore Posição Flx + Flx - 

TJSP 0,44 99,9 10 44,4 0 

TJRS 0,44 99,9 9 44,4 0 

TJMG 0,44 99,9 8 44,4 0 

TJRJ 0,44 99,9 7 44,4 0 

TJAL 0,44 99,9 6 44,4 0 

TJTO 0,44 99,9 5 44,4 0 

TJAC -0,66 0 4 0 66,6 

TJAP -0,66 0 3 0 66,6 

TJRR -0,66 0 2 0 66,6 

TJPR -0,66 0 1 0 66,6 

          Fonte: Dados tabulados com base nos resultados obtidos por meio do aplicativo PRADIN 

 

Quanto à dimensão participação e interação contatou-se um equilìbrio maior entre os 

tribunais, tendo em vista que 6 dos 10 municìpios apresentam um bom desempenho. Os 

Tribunais de Justiça do Acre, Amapá, Roraima e Paraná apresentaram os piores desempenhos 

comparado aos demais. 

Após a análise do comportamento de cada TJ dentro de cada uma das quatro 

dimensões propostas, elaborou-se a tabela 9 no intuito de obter uma visão geral do 

desempenho dos tribunais de maneira dispor de uma comparação final e assim propor o 

Indicador Multicritério de Transparência e Acesso a Informação de Portais do Judiciário 

(ITAIJ). 
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Tabela 4.7 - Ranking Final dos Tribunais de Justiça Estadual segundo o ITAIJ 

Tribunais 

de 

Justiça 

Estadual 

Dimensões e ranking do ITAIJ Ranking final do ITAIJ 

D1 Pos. D2 Pos. D3 Pos. D4 Pos. Ind MC Pos. Flx + 
Flx 

- 

TJMG 0,88 1 0,77 1 0,88 4 0,44 3 0,61 1 69,4 8,3 

TJAL 0,11 5 0,77 3 0,88 1 0,44 5 0,55 2 66,6 11,1 

TJRS 0,88 2 0,33 4 0 5 0,44 2 0,41 3 61,1 19,4 

TJSP 0,33 4 0 6 0,55 3 0,44 1 0,33 4 58,3 24,9 

TJPR 0,55 3 0,77 2 -0,33 7 -0,66 10 0,08 6 47,2 38,8 

TJTO -0,66 9 -0,77 10 0,88 2 0,44 6 -0,02 5 36,1 38,8 

TJRJ -1 10 -0,77 9 0 6 0,44 4 -0,33 7 22,2 55,5 

TJRR -0,66 8 0 5 -0,77 9 -0,66 9 -0,52 8 16,6 69,4 

TJAC -0,22 6 -0,33 7 -1 10 -0,66 7 -0,55 9 16,6 72,2 

TJAP -0,22 7 -0,77 8 -0,55 8 -0,66 8 -0,55 10 13,8 69,4 

Fonte: Dados tabulados com base nos resultados obtidos pelo aplicativo PRADIN 
Notas: *D1- Dimensão Informações Institucionais e Serviços; D2- Dimensão Qualidade da Informação; D3- 

Dimensão Prestação de Contas e Resultados; D4- Dimensão Participação e Interação. 

 

Através dos resultados demonstrados pelos indicadores sìntese (Ind MC) atribuìdos 

pelo PRADIN a cada um dos Tribunais de Justiça Estadual, o ranking final entre os tribunais é 

o seguinte: 

1º Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com ITAIJ = 0,61 

2º Tribunal de Justiça de Alagoas, com ITAIJ = 0,55 

3º Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com ITAIJ = 0,41 

4º Tribunal de Justiça de São Paulo, com ITAIJ = 0,33 

5º Tribunal de Justiça do Paraná, com ITAIJ = 0,08 

6º Tribunal de Justiça de Tocantins, com ITAIJ = - 0,02 

7º Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ITAIJ = - 0,33 

8º Tribunal de Justiça de Roraima, com ITAIJ = -0,52 

9º Tribunal de Justiça de Acre, com ITAIJ = -0,55 

10º Tribunal de Justiça de Amapá, com ITAIJ = - 0,55 

O primeiro colocado, TJ de Minas Gerais, alcançou a primeira colocação na dimensão 

informações institucionais e serviços (ITAIJ parcial= 0,88) e na dimensão qualidade da 

informação (ITAIJ parcial= 0,88). Apresentou ainda um desempenho satisfatório em relação 

as demais dimensões prestação de contas e resultados, 4º posição, ressaltando que obteve o 

mesmo indicador parcial do primeiro, segundo e terceiro colocados, tendo sido critério de 

desempate os fluxos positivos e negativos.  
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O segundo colocado, TJ de Alagoas, alcançou a primeira posição na dimensão 

prestação de contas e resultados (ITAIJ parcial= 0,88) e a terceira posição quanto à qualidade 

das informações prestadas. O terceiro colocado, TJ do Rio Grande do Sul, obteve a segunda 

colocação nas dimensões informações institucionais e serviços (ITAIJ parcial= 0,88) e 

participação e interação (ITAIJ parcial= 0,44). 

Porém, o TJ do Amapá demonstrou a menor avaliação, reflexo de seu baixo 

desempenho nas dimensões qualidade da informação (ITAIJ parcial= -0,77), prestação de 

contas e resultados (ITAIJ parcial= -0,66) e participação e interação (ITAIJ parcial= -0,55), 

assim como o penúltimo colocado, TJ Acre, que também obteve baixo desempenho em todas 

as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 4.1 – Desempenho final dos Tribunais de Justiça Estadual – 25 indicadores e 4 

dimensões 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados tabulados pelo aplicativo PRADIN 

 

Considerando que esta pesquisa optou por selecionar apenas os cinco maiores (TJRS, 

TJPR, TJSP, TJRJ e TJMG) e os cinco menores (TJRR, TJAC, TJAP, TJTO, TJAL) Tribunais 

de Justiça Estadual do paìs, visando uma comparação das realidades distintas que poderiam 

ser evidenciadas por eles, a análise gráfica apresentada na figura 4 busca ilustrar a situação 

destes TJ‟s após os resultados finais obtidos com base na combinação obtida após aplicação 

de técnicas e métodos de análise multicritério no PRADIN e revela que, dos cinco tribunais 

melhor avaliados, quatro fazem parte dos maiores Tribunais de Justiça Estadual do paìs. A 

exceção a este resultado foi o TJ de Alagoas. Já os três últimos colocados na classificação 

geral, de fato pertencem ao grupo dos menores Tribunais de Justiça Estadual do paìs. 
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Avaliando graficamente a comparação das dimensões de cada TJ, observa-se nas 

dimensões informação informacional e qualidade da informação os maiores TJ obtém uma 

melhor pontuação.  

 

Gráfico 4.2 - Comparação gráfica da dimensão informações institucionais e serviços 

 

                            Fonte: Dados produzidos mediante interpretação dos resultados da avaliação 

 

Gráfico 4.3 - Comparação gráfica da dimensão qualidade da informação 

 

                            Fonte: Dados produzidos mediante interpretação dos resultados da avaliação 

 

Quanto à dimensão prestação de contas e resultados, observa-se que dois dos TJ de 

menor porte apresentam pontuação superior a todos os demais TJ de maior porte.   
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Gráfico 4.4 - Comparação gráfica da dimensão prestação de contas e resultados 

 

              Fonte: Dados produzidos mediante interpretação dos resultados da pesquisa 

 

Gráfico 4.5 - Comparação gráfica da dimensão participação e interação 

 

                            Fonte: Dados produzidos mediante interpretação dos resultados da pesquisa 

 

A dimensão participação e interação é visivelmente a mais equilibrada em termos de 

avaliação percentual, porém três dos menores Tribunais de Justiça Estadual apresentam uma 

avaliação um pouco inferior.  

Considerando o resultado da avaliação final, a diferença entre o melhor e o pior 

colocado entre os maiores TJ‟s do paìs é de 0,90 pontos. Já a diferença entre o melhor e o pior 

colocado entre os menores TJ‟s do paìs é de 1,10 pontos, uma pontuação um pouco mais 

relevante. No geral, a diferença entre o primeiro e o último colocado no resultado final é de 

1,16 pontos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS PARA EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capìtulo apresenta as considerações finais (5.1) a respeito do estudo aqui 

apresentado, bem como o alcance obtido quanto aos objetivos inicialmente propostos, as 

limitações encontradas (5.2) e expõe algumas contribuições do estudo e sugestões para 

pesquisas futuras (5.3). 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como objetivo geral verificar o nìvel de transparência e 

acesso a informação dos portais eletrônicos dos maiores e menores Tribunais de Justiça 

Estadual do Brasil valendo-se da avaliação de desempenho de tais portais através da 

proposição de um modelo de análise e um indicador multicritério. A fim de alcançar o 

objetivo geral proposto, a pesquisa foi estruturada com base em quatro objetivos especìficos. 

            O primeiro objetivo especìfico consistiu em inventariar dimensões e indicadores de 

transparência e accountability aplicáveis a portais eletrônicos do Poder Judiciário, existentes 

em âmbito nacional e internacional. Para tanto se valeu de uma pesquisa bibliográfica e de um 

levantamento documental visando identificar modelos já existentes. Da busca gerada, foi 

selecionada uma amostra com oito modelos (ALBUQUERQUE et al., 2009; CNJ, 2010; 

PORTO, 2012; MEZZAROBA, 2015; ELENA, 2015; FILHO et al., 2015; IACC, 2017; 

CEJA, 2017; CEPEJ, 2017), e através deles pôde ser observada uma grande quantidade de 

dimensões e indicadores pautados em diferentes perspectivas e abordagens, o que levou a 

necessidade de consolida-los de modo a auxiliar na construção de um novo modelo de análise. 

Quanto aos oito modelos analisados, pode-se dizer que os mesmos foram suficientes 

dentro do escopo do trabalho e tiveram um importante papel para a definição das dimensões e 

indicadores essenciais para a composição do modelo de análise multicriterial. 

O segundo objetivo especìfico, portanto, foi propor um modelo de análise multicritério 

considerando a consolidação das dimensões e indicadores com base em critérios de relevância 

e na sua recorrência nos modelos analisados. Apesar de já existirem muitos modelos de 

análise propostos na literatura, este modelo se difere dos demais justamente por, através da 

consolidação dos indicadores, propor uma avaliação mais completa e ao mesmo tempo 

exìgua. A consolidação dos indicadores por si só já pode ser considerada um instrumento de 

gestão. 

Torna-se relevante ressaltar que o modelo de análise foi desenvolvido com a finalidade 
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principal de propor e validar o emprego da metodologia multicritério, limitando-se 

inicialmente aos Tribunais de Justiça Estadual, mas nada impede que ele possa ser aplicado 

em portais eletrônicos de outros Tribunais.  

No terceiro objetivo especìfico buscou-se aplicar o modelo de análise multicritério 

proposto nos portais eletrônicos selecionados, sendo eles os cinco maiores (TJRS, TJPR, 

TJSP, TJRJ e TJMG) e os cinco menores (TJRR, TJAC, TJAP, TJTO, TJAL) Tribunais de 

Justiça Estadual do paìs, totalizando dez amostras. Um protocolo de observações foi 

elaborado a partir do modelo de análise para servir como instrumento de coleta de dados nos 

portais. Em uma primeira avaliação, proporcionada pelos resultados obtidos com a aplicação 

do protocolo, de uma forma geral, todos os portais eletrônicos dos TJ avaliados apresentam 

funcionalidades satisfatórias, pois nenhum deles apresentou um nìvel de transparência abaixo 

do moderado, o que pressupõe que os TJ, por meio de seus portais eletrônicos, vêm cumprido 

o papel de promotores da transparência e viabilizadores do acesso às informações públicas. 

A partir dos resultados finais obtidos com a aplicação do protocolo de observação, 

partiu-se para a execução do quarto objetivo especìfico que foi propor um indicador 

multicritério através do aplicativo PRADIN (Programa de Apoio à Tomada de Decisão 

baseada em Indicadores) de forma a possibilitar à avaliação de desempenho dos portais 

eletrônicos dos TJ enquanto promotores de transparência e acesso a informação pública. 

Através dos resultados demonstrados pelos indicadores sìntese (Ind MC), o ranking final dos 

tribunais demonstra que dos cinco TJ melhor avaliados, quatro fazem parte dos maiores 

Tribunais de Justiça Estadual do paìs. A exceção foi o TJ de Alagoas que alcançou a segunda 

colocação no ranking. 

O primeiro lugar do ranking ficou com o TJ de Minas Gerais e o último lugar com o TJ 

do Acre. A diferença entre o primeiro e o último colocado no resultado final é de 1,16 pontos. 

De um modo geral, a pesquisa demonstrou que as variações obtidas em cada uma das 

dimensões avaliadas individualmente apresentam resultados com nìveis aproximados, o que 

demonstra que apesar de a situação em alguns Tribunais de Justiça esteja superior aos demais, 

todos cumprem o papel de promotores de transparência e acesso a informação. 

Algumas considerações merecem ser feitas. Quanto ao modelo de análise proposto, é 

importante dizer que possivelmente outras dimensões e indicadores poderiam ter sido 

considerados, o que obviamente modificaria o resultado final da análise. No que tange a 

importação dos resultados obtidos com a inserção do modelo no aplicativo PRADIN, vale 

destacar que a atribuição de pesos diferentes aos indicadores também modificaria o resultado. 
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Ressalta-se que a convergência entre os rankings finais obtidos com o PRADIN e com 

a média dos pesos apresentados na tabela 4.2, da seção 4.1.2, permite confirmar que mesmo 

sob metodologias distintas, os parâmetros analisados forneceram resultados equivalentes. 

Com base nos resultados apresentados, é possìvel afirmar que o questionamento 

proposto “De que forma o nível de transparência e acesso a informação prestado pelos 

Tribunais de Justiça Estadual podem ser mensurados através da análise multicritério?” foi 

respondido. Todos os portais eletrônicos avaliados são funcionais, alguns apresentam de fato 

limitações que merecem destaque principalmente com relação à qualidade das informações 

prestadas (eficiência, acessibilidade, clareza e linguagem adequada) e a importância da 

prestação de contas com informações atualizadas e disponìveis. Mas, considerando que a 

dimensão melhor avaliada em todos os portais foi a de participação e interação, vale destacar 

que as falhas e/ou ausências evidenciadas na avaliação podem e devem ser questionadas e 

solicitadas através dos mecanismos de participação disponibilizados como as ouvidorias, o 

fale e conosco e o SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) fìsico e 

eletrônico. 

Com tudo acredita-se que a avaliação de desempenho com base na análise 

multicritério pode ser um recurso útil para o gestor público. Este estudo apresentou uma 

proposta de modelo de avaliação multicritério que viabilizou a criação de um indicador 

multicriterial de rankeamento denominado ITAIJ por intermédio do aplicativo PRADIN que 

demonstrou ser uma ferramenta de controle viável para avaliação do desempenho da 

transparência prestada nos Tribunais de Justiça Estadual.  

 

5.2 LIMITAÇÕES  

 

A primeira limitação encontrada ao desenvolver este trabalho foi à escassez de estudos 

de referência voltados para o tema avaliação de desempenho da transparência e, mais ainda, 

avaliações e modelos de análise direcionados ao Poder Judiciário. 

O presente estudo se limitou a uma amostra de 10 Tribunais de Justiça Estadual do 

Brasil, pela oportunidade de evidenciar uma possìvel diferenciação no modo como à 

transparência era prestada nestes tribunais, dado o seu “tamanho” no sentido de volume de 

demandas e estrutura. Porém, a concentração do estudo nesta amostra e não na totalidade dos 

TJ podem também interferir no resultado geral da avaliação da transparência dos tribunais, 

caso fossem considerados todos os 27 tribunais, ou se até mesmo se fosse feita uma avaliação 

comparativa com tribunais de justiça especializada (Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça 



99 

 

 
 

do Trabalho). 

Dada à complexidade do contexto avaliado e das inúmeras variáveis e indicadores 

possìveis, a construção do modelo de análise proposto se ateve a 25 indicadores distribuìdos 

em quatro dimensões para melhor viabilizar a demonstração da pesquisa. Porém, ressalta-se 

que o método avaliação de desempenho para este caso poderia ter sido usado de maneira mais 

complexa, por meio de uma hierarquização diferente e/ou uma quantidade maior de critérios 

considerados. Portanto, nada impede que seja acrescentado um número maior de indicadores, 

variáveis e dimensões. 

Quanto à coleta de dados, a pesquisa se ateve aos dados encontrados nas datas de 

acesso aos portais eletrônicos. Cabe destacar que o acesso a cada um dos portais eletrônicos 

ocorreu por pelo menos duas vezes, em dias alternados, visando sanar possìveis falhas 

técnicas nos sistemas que inviabilizasse o acesso as informações pesquisadas. Contudo, 

informações que não foram encontradas ou encontravam-se indisponìveis no momento dos 

acessos podem ter acarretado prejuìzo na avaliação de indicadores especìficos. 

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Entende-se que a presente pesquisa contribui para o avanço de discussões sobre a 

importância de uma gestão pública mais transparente e tem potencial para auxiliar no 

monitoramento estratégico da gestão da transparência presente nos portais eletrônicos de 

modo a contribuir para melhorar a imagem do Sistema Judicial brasileiro. 

Trata-se de um estudo relevante à medida que possibilita monitorar, descrever e 

diagnosticar empiricamente a adequação dos portais eletrônicos dos Tribunais de Justiça 

Estadual em relação aos dispositivos legais e as dimensões e/ ou variáveis de transparência.  

Como recomendação para futuras pesquisas sugere-se: 

 Reaplicar a pesquisa nos demais Tribunais de Justiça que não fizeram parte da 

amostra de modo a identificar possíveis divergências com relação aos 

resultados identificados neste estudo; 

 Aplicar o modelo de análise construído e a avaliação de desempenho 

multicritério em outros Tribunais do Judiciário; 

 Identificar estudos internacionais voltados à avaliação do desempenho da 

transparência de instrumentos do governo eletrônico. 

  



100 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

   

ABREU, Júlio Cesar Andrade de. Gestão de políticas públicas, participação democrática e 

internet: inovação nos modelos de gestão no setor público. 2017. Disponìvel em: 

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2882. Acesso em: 07 jan. 2019. 

AGÊNCIA EFE. Mais da metade da população mundial está conectado a internet, diz 

ONU. Agência Brasil, 2018. Disponìvel em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/ 2018-12/mais-da-metade-da-populacao-

mundial-esta-conectada-internet-diz-onu. Acesso em: 28 de dez. 2018. 

AGUIAR, Fábio Campos. O estado gerencial e as tecnologias da informação e 

comunicação (TIC): um estudo nos serviços hospitalares do Brasil e da Espanha. 2018. 

Disponìvel em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27749. Acesso em: 15 mai. 2019. 

ALBUQUERQUE, Almir dos Santos; BASTOS, Rogério Cid; DE OLIVEIRA LINO, Manuel 

Rosa. Qualidade da informação em portais do judiciário. Encontros Bibli: revista eletrônica 

de biblioteconomia e ciência da informação, v. 14, n. 27, p. 115-134, 2009. Disponìvel em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/8250. Acesso em: 17 jul. 2018. 

ALBUQUERQUE, Armando. A Teoria Lockeana da Separação dos Poderes. In: SOBREIRA 

FILHO, Enoque Feitosa. OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebìades. POZZOLI, Lafaiyette. 

(Org.). Estudos Contemporâneos de Filosofia do Direito. 1. ed. São Paulo: Letras Jurìdicas, 

2014, v. 1, p. 67-86. Disponìvel em:< http://www. publica direito. com.br/artigos. Acesso em: 

09 jan. 2019. 

 

ALVES, Marìlia Souza Diniz. Do sigilo ao acesso: análise tópica da mudança de 

cultura. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v. 30, p. 120-134, 

2012. Disponìvel em: http://revista1.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1683.pdf. Acesso 

em: 11 mai. 2019. 

AMORIM, Paula Karini Dias Ferreira. Democracia e Internet: a transparência de gestão 

nos portais eletrônicos das capitais brasileiras. 2012. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas) - Universidade Federal da Bahia. 

Disponìvel em: http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/democracia-e-internet-

transpar%C3%AAncia-de-gest%C3 %A3o-nos-portais-eletr%C3%B4nicos-das-capitais-

brasilei. Acesso em: 08 mar. 2019. 

AMORIM, Paula Karini; ALMADA, Maria Paula. E-transparência: proposta de metodologia 

para avaliação de portais de executivos nacionais. Logos , v. 23, n. 2 de 2016. Disponìvel em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/19601. Acesso em: 07 jan. 

2019. 

ANDRADE, Rodrigo Gondin de; RAUPP, Fabiano Maury. Transparência do Legislativo local 

à luz da Lei de Acesso à Informação: evidências empìricas a partir dos maiores municìpios 

brasileiros. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 85-130, 2017. Disponìvel em: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75252699005. Acesso em: 17 nov. 2018. 

ARTIGO 19. “Caminhos da Transparência – A Lei de Acesso à Informação e os 

Tribunais de Justiça”. 2016. Disponìvel em: http://artigo19.org/blog/2016/05/18/caminhos-



101 

 

 
 

datransparencia-a-lei-de-acesso-a-informacao-e-os-tribunais-de-justica/. Acesso em: 30 set. 

2018. 

AUDRIA, Raphaël. New public management ettransparence: essai de déconstruction 

d'unmytheactuel. 2004. Tese de Doutorado. University of Geneva. Disponìvel em: 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:274. Acesso em: 20 jul. 2018. 

BARBOSA, Albenir Rêgo. Perfil da produção cientìfica brasileira sobre governo 

eletrônico. Revista Eletrônica Gestão e Serviços, v. 8, n. 1, p. 1785-1810, 2017. Disponìvel 

em: http://www.spell.org.br/documentos/ver/46081/perfil-da-producao-cientifica-brasileira-

sobre-governo-eletronico-. Acesso em: 28 dez. 2018. 

BARBOSA, Alexandre Fernandes; POZZEBON, Marlei; DINIZ, Eduardo Henrique. 

Rethinking e-governmentperformanceassessmentfrom a citizen perspective. Public 

Administration, v. 91, n. 3, p. 744-762, 2013. Disponìvel em: https://onlinelibrary 

wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9299.2012.02095.x. Acesso em: 07 jan. 2019. 

BRAGA, Lamartine Vieira; GOMES, Ricardo Corrêa. Participação eletrônica e suas relações 

com governo eletrônico, efetividade governamental e accountability. Organizações & 

Sociedade, v. 23, n. 78, p. 487-506, 2016. Disponìvel em: https://www.redalyc.org/pdf/ 

4006/400646271008.pdf. Acesso em: 11 mai. 2019. 

BRAGA, Sérgio. O papel das TICs na institucionalização das democracias: um estudo 

sobre a informatização dos órgãos legislativos na América do Sul com destaque para o Brasil. 

Câmara dos Deputados, 2007. Disponìvel em: http://livroaberto.ibict.br/handle/1/709. Acesso 

em: 08 jan. 2019. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasìlia: Congresso Nacional. 5. 

out. 1988. 

BRASIL. Lei nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasìlia: 

Presidência da República, 2011. Disponìvel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 10 jul. 2018.  

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências. Brasìlia: Presidência da República, 2011. Disponìvel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2011/Lei/ L12527.htm. Acesso em: 10 

jul. 2018.  

BRASIL. Lei nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei 

Complementar  n
o
 101, de 4 de maio de 2000. Brasìlia: Presidência da República, 2011. 

Disponìvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm. Acesso em: 10 

jul. 2018.  

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Histórico do programa 

de governo eletrônico brasileiro. Brasìlia, DF, 2001. 8 p. Disponìvel em: https://www. 

governodigital.gov.br/EGD/historico-1/historico. Acesso em: 11 nov. 2018. 



102 

 

 
 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 

Planejamento e Assuntos Econômicos.  Indicadores: Orientações Básicas Aplicadas à 

Gestão Pública. Brasìlia: MP, 2018. 3ª Edição Brasìlia/DF – julho de 2018 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. 

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Indicadores - Orientações Básicas 

Aplicadas à Gestão Pública. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Coordenação 

de Documentação e Informação – Brasìlia: MP, 2012. 64 p. 

BRASIL. Resolução CNJ n. 102. Dispõe sobre a regulamentação da publicação de 

informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas 

estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos. Disponìvel em: 

http://cnj.jus.br/sistemas/resolucoes. Acesso em: 25 set. 2018 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Presidência da República (Casa Civil). Disponìvel em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 13 jul. 2018. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma gerencial e legitimação do estado 

social. Revista de Administração Pública, v. 51, n. 1, p. 147-156, 2017. Disponìvel em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122017000100147&script=sci_abstract&tlng= 

es. Acesso em: 18 jul. 2018. 

CAMPAGNONI, Mariana et al. Transparência no Poder Legislativo Municipal: uma Análise 

dos Portais Eletrônicos das Câmaras de Vereadores das Capitais Brasileiras. Revista Gestão 

Organizacional, v. 9, n. 1, p. 21-42, 2016. Disponìvel em: https://bell.unochapeco.edu.br/ 

revistas/index.php/rgo/article/view/2934. Acesso em: 08 jan. 2019. 

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o 

português?. Revista de Administração Pública, v. 24, n. 2, p. 30-50, 1990. Disponìvel em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9049. Acesso em: 10 jul. 2018. 

CARVALHO, José Ribamar Marques de; LOPES, Rozângela Almeida; DE ALMEIDA 

HOLANDA, Fernanda Marques. Uso da análise multicritério na identificação da produção e 

geração de riqueza: um estudo nas empresas listadas no segmento de construção civil da 

BM&FBovespa. Qualitas Revista Eletrônica, v. 16, n. 1, 2015. Disponìvel em: 

http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/view/2156. Acesso em: 15 mai. 2019. 

CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS. Portal Institucional. 2018. 

Disponìvel em: http://www.cejamericas.org/en/. Acesso em: 15 jul. 2018. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portal Institucional. 2018. Disponìvel em: 

http://www.cnj.jus.br/. Acesso em: 15 jul. 2018. 

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Portal Institucional. 2018. Disponìvel em: 

http://www.cgu.gov.br/. Acesso em: 15 jul. 2018. 

 

COSTA FILHO, J. V.; BINDE, J. L. ; COUTO, A. V. ; COSTA, J. V. ; SUZUKI, N. Y. I. . A 

transparência dos Conselhos Judiciais na América do Sul: uma abordagem aninhada. In: VIII 

Congresso Latino Americano de Ciência Política, 2015, Lima. ALACIP 2015 - VIII 

Congresso Latino americano de Ciência Polìtica, 2015. 



103 

 

 
 

COSTA FILHO, José Vinìcius da; BINDE, João Luis; DO COUTO, André Valente; DA 

COSTA, José Vinìcius. A transparência dos Conselhos Judiciais na América do Sul: uma 

abordagem aninhada. In: VIII Congresso Latino Americano de Ciência Política, 2015. 

Disponìvel em: http://files.pucp.edu.pe/sistema-ponencias/wp-content/uploads/2014/12 /Tra 

balho-para-submiss%C3%A3o-do-evento-no-Peru_Jos%C3%A9-Vinicius_UFPEIFMT.pdf. 

Acesso em: 17 jul. 2018. 

CRESWELL, John W. Mapeando a paisagem em desenvolvimento de pesquisa de métodos 

mistos. Manual SAGE de Métodos Mistos em Pesquisa Social e Comportamental , v. 2, 

p. 45-68, 2010. 

CRESWELL, John W.; CLARK, Vicki L. Plano. Pesquisa de Métodos Mistos: Série 

Métodos de Pesquisa. Penso Editora, 2015. 

CRUZ, Cláudia Ferreira et al. Transparência da gestão pública municipal: um estudo a partir 

dos portais eletrônicos dos maiores municìpios brasileiros. Revista de Administração 

Pública, v. 46, n. 1, p. 153-176, 2012. Disponìvel em: http://bibliotecadigital. 

fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7080. Acesso em: 17 jul. 2018. 

DA COSTA BAIRRAL, Maria Amália; COUTINHO, Adolfo Henrique; ALVES, Francisco 

José dos Santos. Transparência no setor público: uma análise dos relatórios de gestão anuais 

de entidades públicas federais no ano de 2010. Revista de Administração Pública, v. 49, n. 

3, p. 642-675, 2015. Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ 

rap/article/view/49087. Acesso em: 10 mai. 2019. 

DA CRUZ, N. F., TAVARES, A. F., MARQUES, R. C., JORGE, S., & DE SOUSA, L. (2016). 

Measuring local governmenttransparency. Public Management Review, 18(6), 866-

893.Disponìvel em: https://core.ac.uk/download/pdf/35435622.pdf. Acesso em: 04 de jun. 

2019. 

DA SILVA, Daniela Santos Gomes; JANNUZZI, Paulo De Martino. O uso da Análise 

Multicritério na construção de um indicador de Condições de Vida: Estudo para a Baixada 

Fluminense. Sistemas & Gestão, v. 4, n. 2, p. 122-135, 2009. Disponìvel em: 

http://www.revistasg.uff.br/index.php/ sg/article/view/79. Acesso em: 11 maio de 2019. 

DA SILVA, Rosane Leal; HOCH, Patrìcia Adriani; RIGHI, Lucas Martins. Transparência 

pública e a atuação normativa do CNJ. Revista direito GV, v. 9, n. 2, p. 489-514, 2013. 

Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/21440. 

Acesso em: 04 de jun. 2019. 

DE ANDRADE, Rodrigo Gondin; RAUPP, Fabiano Maury. Transparência do Legislativo 

local à luz da Lei de Acesso à Informação: evidências empìricas a partir dos maiores 

municìpios brasileiros. Desenvolvimento em Questão, v. 15, n. 41, p. 85-130, 2017. 

Disponìvel em: https://revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/ 

view/4213. Acesso em: 30 set. 2018. 

DE ANGELIS, Cristiano Trindade. Uma proposta de um modelo de inovação e inteligência 

governamental. RAI Revista de Administração e Inovação, v. 10, n. 3, p. 296-324, 2013. 

Disponìvel em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916302704. 

Acesso em: 07 jan. 2019. 



104 

 

 
 

DE OLIVEIRA LEITE, Leonardo; REZENDE, Denis Alcides. E-gov estratégico: governo 

eletrônico para gestão do desempenho da administração pública. Appris Editora e 

Livraria Eireli-ME, 2015. 

DE OLIVEIRA REIS, Anderson; SEDIYAMA, Gislaine Aparecida Santana; DE CASTRO, 

Elizangela Lourdes. Abordagens sobre a transparência em estudos de administração pública 

no Brasil. Nucleus, v. 14, n. 2, p. 35-46, 2017. Disponìvel em: 

http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/1781. Acesso em: 08 mar. 

2019. 

DE PAULA, Ana Paula Paes. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a 

gestão social. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 45, n. 1, p. 36-49, 2005. 

Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/37088. Acesso 

em: 11 maio 2019. 

DIAS, Carla Manuela Carvalho. O conceito de transparência empresarial: reflexões a 

partir de uma meta-análise. Tese de Doutorado. Universidade Católica Portuguesa. 2016. 

Disponìvel em: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/21653. Acesso em: 15 mai. 2019. 

Dicionário Infopédia da Lìngua Portuguesa (online). Porto: Porto Editora, 2003-2019. 

Disponìvel na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/referenciar. 

Acesso em: 08 mai. 2018. 

DINIZ, Eduardo Henrique; BARBOSA, Alexandre Fernandes; JUNQUEIRA, Alvaro Ribeiro 

Botelho; PRADO, Otávio. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um 

modelo estruturado de análise. Revista de Administração Pública, v. 43, n. 1, p. 23-48, 

2009. Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6678. 

Acesso em: 17 jul. 2018. 

DRUMOND, Alexandre Matos; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; SILVA, Edson Arlindo. 

Predominância ou coexistência? Modelos de administração pública brasileira na Polìtica 

Nacional de Habitação. Revista de Administração Pública, v. 48, n. 1, p. 3-26, 2014. 

Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/16042. Acesso 

em: 30 set. 2018. 

ELENA, Sandra. Open data for open justice: A casestudyofthejudiciariesof Argentina, Brazil, 

Chile, Costa Rica, Mexico, Peru andUruguay. In: Center for the Implementation of Public 

Policies Promoting Equity and Growth, Open Data Research Symposium, Ottawa, 

Canada: The Open Data Research Network. 2015. Disponìvel em: 

http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper10.pdf. Acesso em: 10 

jul. 2018. 

EUROPE AN COMMISSION. Portal institucional. 2018. Disponìvel em: http://europa.eu/ 

rapid/press-release_IP-17-890_pt.htm. Acesso em: 30 set. 2018. 

FIGUEIREDO, Vanuza da Silva; DOS SANTOS, Waldir Jorge Ladeira. Transparência e 

controle social na administração pública. Temas de Administração Pública, v. 8, n. 1, 

2013.https://periodicos.fclar.unesp.br/temasadm/article/view/6327. Acesso em 08 jan. 2019. 

FILGUEIRAS, Fernando. Além da transparência: accountability e polìtica da 

publicidade. Lua Nova, n. 84, 2011. Disponìvel em: http://cedec.org.br/files_pdf/luanova/ 



105 

 

 
 

LN-84.pdf#page=65. Acesso em: 29 de abr. 2019.  

FILGUEIRAS, Fernando. Burocracias do controle, controle da burocracia e accountability no 

Brasil. In: PIRES, Roberto; LOTTA, Gabriela; OLIVEIRA, Vanessa Elias de (Orgs.). 

Burocracia e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas. Brasìlia: Ipea; Enap, 

2018. Disponìvel em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8617. Acesso em: 18 maio 

2019. 

FONTANA, Odisséia Aparecida Paludo; MEZZAROBA, Orides. Accountability como 

mecanismo para o exercìcio da democracia inclusiva através das atribuiçoes do conselho 

nacional de justiça. In: Direito, Governança e tecnologia: princípios, políticas e normas do 

Brasil e da Espanha. Conceito Editorial, 2014. p. 329-349. Disponìvel em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5993516. Acesso em: 07 jan. 2019. 

FREITAS, André Luìs Policani; MARINS, Cristiano Souza; DE OLIVEIRA SOUZA, 

Daniela. A metodologia de multicritério como ferramenta para a tomada de decisões 

gerenciais: um estudo de caso. Revista GEPROS, n. 2, p. 51, 2006. Disponìvel em: 

https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/viewFile/116/66. Acesso em: 08 mai. 

2019. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Relatório ICJ Brasil 2º semestre/2015. São Paulo: 

FGV, Escola de Direito de São Paulo, 2015. Disponìvel em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/RelatorioICJBrasil_1_se

m_2017.pdf. Acesso em: 15 mai. 2019. 

GALINDO, Fernando. MARCO Francisco Javier Garcìa; CALLEJA, Pilar Lasala. Electronic 

Government. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. Disponìvel em: 

http://zaguan.unizar.es/record/4286/files/BOOK--2009-009.pdf. Acesso em: 20 maio 2019. 

GIFFHORN, Edilson et al. Modelo multicritério para apoiar o uso de avaliações de 

desempenho com foco nos indicadores. 2012. Tese - Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 2011. Disponìvel em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/95937. Acesso em: 10 mai. 2019. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed.Editora Atlas SA, 2008. 

GOMES, Adalmir de Oliveira; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Desempenho no Judiciário. 

Conceituação, estado da arte e agenda de pesquisa. Revista de Administração Pública, v. 47, 

n. 2, p. 379-402, 2013. Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/ article 

/view/8063. Acesso em: 29 set. 2018. 

GOMES, Helton Simões. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz IBGE. 

G1, 21 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-

conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 28 dez. 2018. 

GOMES, Luiz Antonio Autran Monteiro; GOMES, Carlos Francisco Simões. Tomada de 

Decisão Gerencial. 5. ed. São Paulo: Atlas S.a, 2014. 

GOMES, Maria Lucineide Serpa; OLIVEIRA, Francisco Correia de. Modelos organizacionais 

de administração pública: um estudo dos aspectos da realidade cearense na estrutura de 



106 

 

 
 

referência das reformas do Estado. Revista de Ciências da Administração, v. 12, n. 28, p. 

105-126, 2010. Disponìvel em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article /view/17475. 

Acesso em: 18 jul. 2018. 

GOMES, Wilson; AMORIM, Paula Karini Dias Ferreira; ALMADA, Maria Paula. Novos 

desafios para a ideia de transparência pública. In: E-Compós. 2018. Disponìvel em: http://e-

compos.org.br/e-compos/article/view/1446. Acesso em: 08 mai. 2019. 

GUIMARÃES, T. A. A nova administração pública e a abordagem da competência. Revista 

de Administração Pública, v. 34, n. 3, p. 125-140, 2000. Disponìvel em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/ 

index.php/rap/article/view/6284.http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-poder-judiciari 

oe-a-sua-funcao-constitucional-algumas-reflexoes,49027.html Acesso em: 29 set. 2018. 

INFANTE, Carlos Eduardo Durange de Carvalho. Estruturação de Modelos de Decisão em 

Grupo Multicritério para Tomada de Decisão Estratégica. Tese de Doutorado (Programa 

de Pós-graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Disponìvel em: http://www.producao.ufrj.br/index.php/br/teses-e-dissertacoes/teses-e-

dissertacoes/doutorado/2015-1/133--123/file. Acesso em: 15 maio 2019. 

JANNUZZI, P. de M.; MIRANDA, WL de; SILVA, DSG da. Análise multicritério e tomada 

de decisão em polìticas públicas: aspectos metodológicos, aplicativo operacional e 

aplicações. Informática Pública, v. 11, n. 1, p. 69-87, 2009. Disponìvel em: 

http://www.ip.pbh.gov.br/ANO11_N1_PDF/analise_multicriterio_e_tomada_de_decisao_em_

Politicas_Publicas.pdf. Acesso em: 10 maio de 2019. 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Análise Multicritério e a Decisão em Polìticas Públicas: 

Implementação da Técnica no Aplicativo PRADIN e Aplicações. Rio de Janeiro : Escola 

Nacional de Ciências Estatísticas, 2010. 35 p. Disponìvel em: 

https://www.researchgate.net/publication/312630393. Acesso em: 09 mai. 2019. 

JANNUZZI, Paulo de Martino; MIRANDA, Wilmer Lázaro de; DA SILVA, Daniela Santos 

Gomes. Análise Multicritério e Tomada de Decisão em Polìticas Públicas: Aspectos 

Metodológicos, Aplicativo Operacional e Aplicações. Informática Pública, v. 11, n. 1, p. 69 

– 87, 2009. Disponìvel em: 

http://www.ip.pbh.gov.br/ANO11_N1_PDF/analise_multicriterio_e_ 

tomada_de_decisao_em_Politicas_Publicas.pdf. Acesso em: 09 mai. 2019. 

JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018: ano-base 2017. Conselho Nacional de Justiça - Brasìlia: 

CNJ, 2018. Disponìvel em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368 

ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf. Acesso em: 27 dez. 2018. 

LAVIERI, Carlos Amorim; CORRÊA, Hamilton Luiz; DA CUNHA, Julio Araújo Carneiro. 

Controle e desempenho de franquias: um estudo sobre as atividades de avaliação de 

desempenho organizacional realizadas por franqueadores. REGE-Revista de Gestão, v. 22, 

n. 3, p. 337-355, 2015. Disponìvel em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 

S1809227616301242. Acesso em: 20 dez. 2018. 

LEITE FILHO, Geraldo Alemandro; COLARES, André Felipe Vieira; ANDRADE, Izabela 

Cristina Fonseca. Transparência da Gestão Fiscal Pública: um estudo a partir dos portais 

eletrônicos dos maiores municìpios do estado de Minas Gerais. Contabilidade Vista & 



107 

 

 
 

Revista, v. 26, n. 2, p. 114-136, 2015. Disponìvel em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php 

/contabilidadevistaerevista/article/view/2647. Acesso em: 09 jan. 2019. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

LOPES, Kemily Beatriz Rodrigues da Cruz Lopes; PAIS, Larissa Sakate. Modelo de 

avaliação multicritério para priorização em manutenção com base em indicadores de 

desempenho de uma indústria automotiva. TCC. Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Curitiba, 2018. Disponìvel em: https://repositorio.ufpe.br/ 

bitstream/123456789/5992/1/arquivo9761.pdf. Acesso em: 10 jul. 2018. 

LOPES, Kemily Beatriz Rodrigues da Cruz; PAIS, Larissa Sakate. Modelo de Avaliação 

Multicritério para priorização em manutenção com base em indicadores de desempenho 

de uma indústria automotiva. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

de Controle e Automação)- Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 

Disponìvel em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/5992/1/arquivo976_1.pdf. 

Acesso em: 11 maio 2019. 

MATIAS-PEREIRA, José. Governança no Setor Público. São Paulo: Atlas, 2010. 

MEDEIROS, Anny Karine de; CRANTSCHANINOV, Tamara Ilinsky; SILVA, Fernanda 

Cristina da. Estudos sobre accountability no Brasil: meta-análise de periódicos brasileiros das 

áreas de administração, administração pública, ciência polìtica e ciências sociais. Revista de 

Administração Pública, v. 47, n. 3, p. 745-775, 2013. Disponìvel em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122013000300010&script=sciarttext&tlng=pt. 

Acesso em: 09 mai. 2019. 

MEDEIROS, Anny Karine De; CRANTSCHANINOV, Tamara Ilinsky; SILVA, Fernanda 

Cristina da. Estudos sobre accountability no Brasil: meta-análise de periódicos brasileiros 

das áreas de administração, administração pública, ciência polìtica e ciências sociais. 2013. 

Disponìvel em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/21166. Acesso em: 09 jan. 

2019. 

MEZZAROBA, Mariana Pessini et al. Requisitos para avaliação de portais de governo 

eletrônico do poder judiciário a partir das resoluções e metas do CNJ. 2015. Tese de 

Doutorado-Universidade Federal de Santa Catarina. Disponìvel em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/135660. Acesso em: 10 jul. 2018. 

MONCAU, Luiz Fernando; MICHENER, Gregory; BARROS, Marina; VELASCO, Rafael 

Braem. Avaliação de transparência do Ministério Público. Rio de Janeiro: Escola de Direito 

do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 2015. 76 p, 2015. Disponìvel em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16447/Avalia%c3%a7%c3%a3

o%20de%20Transpar%c3%aancia%20do%20Minist%c3%a9rio%20P%c3%bablico.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 jan. 2019. 

MORAIS, L. da S.; TEIXEIRA, M. G. C. Interfaces da Accountability na Administração 

Pública Brasileira: Análise de uma Experiência da Auditoria Geral do Estado do Rio De 

Janeiro. REAd - Revista Eletrônica de Administração, v. 22, n. 1, p. 77-105, 2016. 

Disponìvel em: https://www.redalyc.org/pdf/4011/401145837004.pdf. Acesso em: 08 jan. 

2019. 



108 

 

 
 

MORIGI, Valdir Jose; PAVAN, Cleusa. Tecnologias de informação e comunicação: novas 

sociabilidades nas bibliotecas universitárias. Ciência da informação. Brasília. Vol. 33, n. 1 

(jan./abr. 2004), p. 117-125, 2004. Disponìvel em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n1/ 

v33n1a14.pdf/. Acesso em: 15 maio 2019. 

MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é burocracia. São Paulo: Brasiliense, 2017. 

MOTTA, Paulo Roberto de Mendonça. O estado da arte da gestão pública. Revista de 

Administração de Empresas, v. 53, n. 1, p. 82-90, 2013. Disponìvel em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902013000100008&script=sci_arttext. Acesso 

em: 27 dez. 2018. 

NERY, Carlos Rafael de Aguiar. Indicadores de transparência na administração pública: 

metodologias de avaliação da transparência e estudo de caso da área de recursos humanos do 

Senado Federal. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação lato sensu em 

Administração Legislativa) - Instituto Legislativo Brasileiro. Brasìlia, 2014. Disponìvel em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/513259/TCC%20-

%20Carlos%20Rafael %20de%20Aguiar%20Nery.pdf?sequence=1. Acesso em: 29 abr. 2019. 

NEVES, Glaucio; GUIMARÃES, Aluìsio; JÚNIOR, Avilton. As bases para um novo modelo 

de administração pública orientada para resultados: evolução dos paradigmas, novos 

princìpios e dimensões operacionais de funcionamento. X Congresso CONSAD de Gestão 

Pública. 2017. Disponìvel em: http://consad.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Painel-

15_01.pdf. Acesso em: 28 abr. 2019. 

NOGUEIRA, José Marcelo Maia et al. Estudo exploratório da eficiência dos Tribunais de 

Justiça estaduais brasileiros usando a Análise Envoltória de Dados (DEA). Revista de 

Administração Pública, v. 46, n. 5, p. 1317-1340, 2012. Disponìvel em: 

http://www.scielo.br/ pdf/rap/v46n5/a07v46n5. Acesso em: 30 set. 2018. 

NOGUEIRA, José Marcelo Maia. A gestão do poder judiciário uma análise do sistema de 

mensuração de desempenho do judiciário brasileiro. 2010. Tese de Doutorado (Mestre em 

Administração Pública e Governo) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas. Disponìvel em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/ 

10438/8218. Acesso em: 15 maio 2019. 

OLIVEIRA, Leonel Gois Lima. Dez anos de CNJ: reflexões do envolvimento com a melhoria 

da eficiência do Judiciário brasileiro. Revista do Serviço Público, v. 68, n. 3, p. 631-656, 

2017. Disponìvel em:https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1364. Acesos em: 

03 mar. 2019. Acesso em: 18 jul. 2018. 

PEDERIVA, João Henrique. Accountability, constituição e contabilidade. Brasìlia a. 35 n. 

140 out./dez. 1998. 

PEREIRA, Carmem Letìcia Da Maia. Da necessidade de accountability do poder judiciário 

para fortalecimento da democracia brasileira. Meritum, revista de Direito da Universidade 

FUMEC, v. 11, n. 2, 2016. Disponìvel em: http://www.fumec.br/revistas/meritum/ 

article/view/4910. Acesso em: 30 set. 2018. 

PEREIRA, Gilson Gomes. Avaliação de desempenho das empresas estatais federais: 

indicadores para as Companhias Docas. Artigo apresentado ao Instituto Serzedello Corrêa–



109 

 

 
 

ISC/TCU, como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em orçamento público. 

Brasìlia. Disponìvel: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/avaliacao-de-desempenho-das-

empresas-estatais-federais-indicadores-para-as-companhias-docas.htm. Acesso em: 09 mai. 

2019. 

PIMENTA, Carlos César. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das grandes 

tendências mundiais. Revista de Administração Pública, v. 32, n. 5, p. 173-199, 1998. 

Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/7762/6355. 

Acesso em: 30 set. 2018. 

PINHO, José́ António Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já 

podemos traduzi-la para o português? Revista de Administração Pública, v. 43, n. 6, p. 

1342-1368, 2009. Disponìvel em: http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n6/06.pdf. Acesso em: 02 

jun. 2018. 

PORTO, Rita Roberta Maria Barbosa Ferreira. A situação da "Accountability" em 

Tribunais Superiores e de Segunda Infância do Poder Judiciário Brasileiro. 2012. Tese de 

Doutorado. Universidade do Minho. Disponìvel em: https://repositorium.sdum.uminho. 

pt/handle/1822/20550. Acesso em: 1 jun. 2018.  

QUIVY, Raymond; VAN CAMPENHOUDT, Luc. Manual de investigação em ciências 

sociais. 1998. 

RAUPP, Fabiano Maury. Prestação de contas de executivos municipais de Santa Catarina: 

uma investigação nos portais eletrônicos. Administração Pública e Gestão Social, v. 6, n. 3, 

p. 151-158, 2014. Disponìvel em: https://periodicos.ufv.br/ojs/apgs/article/view/4561. Acesso 

em: 27 dez. 2018. 

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da Pesquisa Aplicável às 

Ciências. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Metodologia da Pesquisa Aplicável às 

Ciências. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

RAUPP, Fabiano Maury; DE PINHO, José Antonio Gomes. Construindo a accountability em 

portais eletrônicos de câmaras municipais: um estudo de caso em Santa Catarina. Cadernos 

Ebape. Br, v. 9, n. 1, p. 117-139, 2011. Disponìvel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/ 

index.php/cadernosebape/article/view/5194/0. Acesso em: 18 jul. 2018. 

REDE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO. Relatório InovaGov. Estudo sobre Governo 

eletrônico da Organização das Nações Unida 2018. Nova Iorque, 2018. Disponìvel em: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_Portuguese.pdf. Acesso em: 15 mai. 2019. 

REIS. Sérgio Roberto Guedes. Desenho de uma polìtica de governo digital com base no 

paradigma de governo aberto: uma proposta a partir do modelo de integração de agendas. 

Planejamento e Políticas Públicas, n. 51, 2018. Disponìvel em: 

http://desafios2.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/829. Acesso em: 10 mar. 2019. 



110 

 

 
 

RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. A reforma do Poder Judiciário sob a ótica do governo 

federal. Revista do Serviço Público, Brasìlia, v.58, n.2, abril/jun 2005. Disponìvel em: 

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1498. Acesso em: 28 set. 2018. 

ROCHA, Arlindo Carvalho. Accountability na administração pública: modelos teóricos e 

abordagens. Revista Contabilidade, Gestão e Governança, v. 14, n. 2, 2011. Disponìvel em: 

https://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/314. Acesso em: 18 jul. 2018. 

RODRIGUES, João Gaspar. Publicidade, transparência e abertura na administração 

pública. Revista de Direito Administrativo, v. 266, p. 89-123, 2014. Disponìvel em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/32142/30937. Acesso em: 08 

mar. 2019. 

SALM, José Francisco; MENEGASSO, Maria Ester. Os modelos de administração pública 

como estratégias complementares para a coprodução do bem público. Revista de Ciências da 

Administração, v. 11, n. 25, p. 83-104, 2009. Disponìvel em: https://periodicos.ufsc.br 

/index.php/adm/article/view/13078. Acesso em: 18 jul. 2018. 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLADO, C. F.; LUCIO, Pilar Baptista. Definição de 

pesquisa a ser realizada: Exploratória, descritiva, correlacional ou explicativa.  Metodologia 

de Pesquisa, p. 98-117, 2006. 

SANTISO, Carlos. Economicreformand judicial governance in Brazil: 

balancingindependencewithaccountability. Democratization, v. 10, n. 4, p. 161-180, 2003. 

Disponìvel em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340312331294077. 

Acesso em: 12 nov. 2018. 

SANTOS, Luiz Alberto dos e CARDOSO, Regina Luna dos Santos. Avaliação de 

Desempenho da Ação Governamental no Brasil: Problemas e Perspectivas, Trabalho 

apresentado e vencedor do 1º Lugar no XV Concurso de Ensayosdel CLAD "Control y 

EvaluacióndelDesempeñoGubernamental", Caracas, 2001. Disponìvel em: 

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/recursos-humanos/txt_apoio_avaliacao_desempenho 

acao.pdf.Acesso em: 11 maio 2019. 

SANTOS, Paloma Maria; BERNARDES, Marciele Berger; ROVER, Aires José. Teoria e 

prática de governo aberto: lei de acesso à informação nos executivos municipais da região 

sul. Florianópolis: Fundação Boiteux, p. 19, 2012. Disponpivel em: 

http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/publica%C3%A7%C3%A3o-teoria-e-pr%C3%A1tica-de-

governo-aberto-lei-do-acesso-%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o-nos-executivos-mun. 

Acesso em: 10 jan. 2019. 

SANTOS, Paloma Maria; SELIG, Paulo Maurìcio. Indicadores para o novo serviço público: 

uma análise bibliométrica e sistêmica. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 19, n. 3, 

p. 82-97, 2014. Disponìvel em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/ 

view/1818. Acesso em: 10 maio 2019. 

SILVA, Daniela Santos Gomes da Silva; JANNUZZI, Paulo de Martino. O uso da Análise 

Multicritério na construção de um indicador de Condições de Vida: Estudo para a Baixada 

Fluminense. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão, v. 4, n. 2, p. 122-135, 2009. Disponìvel 

em: http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/view/V4N2A3/V4N2A3. Acesso em: 10 

mai. 2019. 



111 

 

 
 

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de 

dissertação. 2005. 

SOLIGO, Valdecir. Indicadores: conceito e complexidade do mensurar em estudos de 

fenômenos sociais. Estudos em avaliação educacional, v. 23, n. 52, p. 12-25, 2012. 

SORTO, Fredys Orlando. Montesquieu: o espìrito geral das leis e o mito da separação dos 

poderes. VERBA JURIS-Anuário da Pós-Graduação em Direito, v. 3, n. 3, 2004. 

Disponìvel em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2015043. Acesso em: 10 

mai. 2019. 

TASHAKKORI, Abbas; CRESWELL, John W. A nova era dos métodos mistos. 2007. 

TOMIO, Fabrìcio Ricardo de Limas; FILHO, Ilton Norberto Robl. Accountability e 

independência judiciais: uma análise da competência do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Revista de Sociologia e Política, v. 21, n. 45, 2013. Disponìvel 

em:https://revistas.ufpr.br/rsp/article/download/34439/21357. Acesso em: 19 jul. 2018. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Portal institucional. 2019. 

Disponìvel em: http://www.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/sobre.html. Acesso em: 11 mai. 

2019. 

VELOSO, Maria Ireni dos Santos; DE MOURA, Maysa Mayanne Morais; BEZERRA, 

Douglas Moraes. Modelo de Administração Pública Societal sob a Perspectiva dos 

Movimentos Sociais: o Caso da AGESPISA no Estado do Piauí. Artigo cientìfico de 

graduação em Administração – Universidade Federal do Piauì. 2013. Disponìvel em: 

https://docplayer.com.br/4698179-Modelo-de-administracao-publica-societal-sob-a-perspecti 

va-dos-movimentos-sociais-o-caso-da-agespisa-no-estado-do-piaui.html. Acesso em: 21 jul. 

2018. 

WARMLING, Natália Nicoski; BERNARDES, Marciele Berger; SANTOS, Paloma Maria. A 

lei de acesso à informação e o dever de transparência: uma análise do exercìcio da 

transparência passiva no âmbito dos Tribunais de Justiça brasileiros. Eletrônico e Incusão 

Digital, p. 63. 2014. Disponìvel em: 

https://www.researchgate.net/profile/ValerioTurnes/publication/330360495.pdf #page=63. 

Acesso em: 08 mar. 2019. 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos . Editora Bookman, 2015. 

ZAIDAN, Alexandre Douglas. Montesquieu e a releitura da separação de poderes no Estado 

contemporâneo: elementos para uma abordagem crìtica. Publicações da Escola da AGU, n. 

09, 2011. Disponìvel em: https://seer.agu.gov.br/index.php/EAGU/article/view/1739. Acesso 

em: 12 mai. 2019. 

ZORZAL, Luzia; RODRIGUES, GeorgeteMedleg. Disclosure e transparência no setor 

público: uma análise da convergência dos princìpios de governança. Informação & 

Informação, v. 20, n. 3, p. 113-146, 2015. Disponìvel: http://www.uel.br/revistas/uel/ 

index.php/informacao/article/view/19470. Acesso em: 11 mai. 2019. 

ZUCCOLOTTO, Robson; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho; RICCIO, Edson Luiz. 

Transparência: reposicionando o debate. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 12, 



112 

 

 
 

n. 25, p. 137-158, 2015. Disponìvel em: https://www.redalyc.org/pdf/762/76238832007.pdf. 

Acesso em: 20 jul. 2018. 


