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RESUMO 

 

Esta tese pretende abordar a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) por parte de órgãos da Administração Pública 

brasileira, especificamente no Poder Judiciário e seus Tribunais de Justiça 

estaduais, associada a conceitos de Gestão do Conhecimento (GC) e de 

Governo Eletrônico (e-Gov).  O e-Gov é uma forma de gestão de 

informações e serviços realizada por instituições e órgãos governamentais 

fomentada pelas TIC, que necessita de monitoramento nas formas de 

implantação e em seu aprimoramento. Uma das formas de entrega é a 

disponibilização de portais na internet que oferecem informações e 

serviços específicos por instituição. A Gestão do Conhecimento apresenta 

mecanismos e práticas elencadas às tecnologias que podem colaborar para 

a disponibilização de portais baseado em GC e assim, contribuir na 

ampliação do conhecimento de seus usuários. Este trabalho tem como 

objetivo elaborar um framework que servirá para verificar de que forma 

os portais do Poder Judiciário brasileiro estão contribuindo para a 

ampliação do conhecimento de seus usuários (neste caso, os cidadãos) a 

partir da análise de recursos associados a três mecanismos de Gestão do 

Conhecimento: Acesso, Criação e Transferência de Conhecimento. 

Através de Revisão Sistemática de Literatura, de estudo exploratório, 

descritivo, qualitativo e aplicado elaborou-se um framework para avaliar 

os portais do Judiciário a partir de mecanismos de GC. Para a elaboração 

do framework foram levantados uma série de itens, além disso, foi 

realizada uma associação de conceitos entre os mecanismos de GC e os 

estágios evolutivos de e-Gov visando identificar quais estágios são 

suportados por estes mecanismos. Esta etapa contou com a análise de 

especialistas para verificação. Após, foi realizada a aplicação do 

framework nos portais dos 27 Tribunais de Justiça estaduais, incluindo o 

do Distrito Federal e Territórios para avaliar os mecanismos de GC 

presentes nestes portais por meio de uma análise quantitativa simples. Os 

resultados apontam que alguns portais são falhos em mecanismos que 

propiciem Acesso ao Conhecimento (pelo usuário), principalmente por 

não disponibilizar ferramentas de acessibilidade e busca. A Criação de 

Conhecimento (que ocorre por parte das organizações) é realizada 

adquirindo informações de contato e recebendo, por canais próprios, 
dúvidas, elogios, críticas ou sugestões sendo utilizada por grande parte 

dos portais analisados, porém, através desta pesquisa não se pôde avaliar 

como estes comentários são recebidos e trabalhados pela equipe 

responsável pelos portais. A Transferência de Conhecimento (da 

organização para o usuário e entre os usuários) ocorre de forma muito 



 

 

primitiva nos portais analisados, que ainda precisam investir em 

ferramentas de compartilhamento e interação entre a organização e seus 

usuários, bem como de interação e colaboração entre os usuários. 

 

Palavras-chave: Governo Eletrônico. Avaliação de Portais. Mecanismos 

de Gestão do Conhecimento. Poder Judiciário brasileiro.  

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis aims to address the use of Information and Communication 

Technologies (ICT) by Brazilian Public Administration bodies, 

specifically in the Judiciary Branch and its State Courts of Justice, 

associated to Knowledge Management (GC) and Electronic Government 

(e-Gov). E-Gov is a form of information and service management carried 

out by institutions and government agencies fostered by ICTs, which 

needs monitoring in the ways of implementation and its improvement. 

One of the forms of delivery is the provision of portals on the Internet that 

offer specific information and services by the institution. The Knowledge 

Management presents mechanisms and practices related to the 

technologies that can collaborate to the availability of portals based on 

GC and, thus, to contribute to the expansion of the knowledge of its users. 

This paper aims to elaborate a framework that will serve to verify how 

the portals of the Brazilian Judiciary are contributing to the expansion of 

the knowledge of its users (in this case, citizens) from the analysis of 

resources associated with three mechanisms of Management of 

Knowledge: Access, Creation and Knowledge Transfer. Through a 

Systematic Review of Literature, an exploratory, descriptive, qualitative 

and applied study was elaborated a framework to evaluate the portals of 

the Judiciary from GC mechanisms. For the elaboration of the framework 

a series of items were collected, in addition, an association of concepts 

between the GC mechanisms and the evolutionary stages of e-Gov was 

performed to identify which stages are supported by these mechanisms. 

This stage counted on the analysis of specialists for verification. 

Afterwards, the application of the framework was carried out in the 

portals of the 27 state Courts of Justice, including that of the Federal 

District and Territories to evaluate the GC mechanisms present in these 

portals through a simple quantitative analysis. The results point out that 

some portals are flawed in mechanisms that provide Access to Knowledge 

(by the user), mainly because they do not provide accessibility and search 

tools. Knowledge Creation, which takes place on the part of 

organizations, is performed by acquiring contact information, and 

receiving, through its own channels, doubts, compliments, criticisms or 

suggestions, and is used by most of the analyzed portals; however, it was 
possible to evaluate how these comments are received and worked by the 

team responsible for the portals. Knowledge transfer (from the 

organization to the user and between the users) occurs very primitively in 

the analyzed portals, that still need to invest in tools of sharing and 



 

 

interaction between the organization and its users, as well as interaction 

and collaboration between users. 

 

Keywords: Electronic Government. Evaluation of Portals. Mechanisms 

of Knowledge Management. Brazilian Judicial Power. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As ações de governo eletrônico são realidade na administração 

pública brasileira e têm como propósito utilizar as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para garantir maior visibilidade, 

eficiência e transparência dos governos. A prestação de serviços 

governamentais que utilizam as novas tecnologias emerge com a 

utilização da internet, que se revela como um grande fator de 

comunicação, integração social e local de informações que fomentam a 

criação, o armazenamento e o compartilhamento de conhecimento em 

diversos domínios. Na esfera governamental, a disponibilização de 

portais web tem por objetivo despertar o interesse do cidadão em buscar 

informações e serviços em meios eletrônicos, como também em 

acompanhar e monitorar a execução de políticas públicas de interesse da 

população.  

Segundo Rover (2008), levando em consideração as mudanças na 

forma de organização do Estado e do Direito, atualmente se pode contar 

com formas mais globalizadas e dinâmicas de administração através da 

chamada rede de informação, a internet. Essa pode assumir um papel 

fundamental para controlar e fiscalizar a administração pública, como 

também desburocratizar a relação entre Estado e cidadãos. Atualmente, 

se pode contar com iniciativas do governo dispostas de forma on-line para 

o cidadão. Por isso, com o aumento da utilização das (TIC) começaram a 

surgir os programas de governo eletrônico “através do ideal de governo 

democrático, sem limites espacial e temporal, ou seja, o Governo para 

todos, a qualquer hora, de qualquer lugar” (CARVALHO e ROVER, 

2011, p. 75).  

Para Dias (2005, p. 101), o governo eletrônico acaba criando novos 

desafios, pois ele tem a tarefa de “transformar as relações internas e 

externas do setor público por meio de operações possibilitadas pela 

internet e pela Tecnologia de Informação e Comunicação para otimizar a 

prestação de serviços governamentais”. Neste sentindo, o governo 

eletrônico surgiu para redesenhar e transformar as relações entre governos 

e empresas (G2B), governos e cidadãos (G2C) e diferentes agências 

governamentais (G2G) visando redução de custos, melhoria da eficiência 

e eficácia, melhor prestação de serviços governamentais aos cidadãos, 
melhoria das interações com empresas e indústria e capacitação de 

cidadãos por meio do acesso à informação (BEHZADI et al., 2012). 

Segundo Nah et al. (2005) muitos governos lançaram projetos de 

Gestão do Conhecimento para atender as necessidades do público, cada 

vez mais exigente, em que os países onde as iniciativas de governo 
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eletrônico são implementadas normalmente empregam portais web como 

porta de entrada para o governo e seus serviços. Neste caso os portais 

podem coletar, organizar e distribuir conhecimento, fornecendo aos seus 

usuários muitos recursos, como e-mail, salas de bate-papo, notícias 

personalizadas e um mecanismo de busca, todos os quais beneficiam e 

fomentam a troca de informações e conhecimento (BEHZADI et al., 

2012). 

Ferretti e Alvares (2015) salientam que, na era do conhecimento, 

as organizações, principalmente as públicas, são carentes de uma melhor 

utilização da informação e do conhecimento para aprimorar seus fluxos 

de trabalho. Em seu trabalho, os autores, buscam fazer reflexões para um 

novo Judiciário discutindo questões sobre o melhor atendimento às 

necessidades de informação e do conhecimento para os juízes, operadores 

de Direito em geral e para os cidadãos. Portanto, os autores frisam a 

importância em se propor um ambiente de geração e disseminação de 

conhecimento, pois, no que diz respeito a espaços geográficos, a 

sociedade da informação aponta para a maior conectividade entre pessoas 

e organizações. 

Para Freitas et al. (2016) a Gestão do Conhecimento no setor 

público significa uma gestão orientada para o cidadão, com o intuito de 

ser mais transparente e eficaz. Conforme relatam os autores, muitas 

organizações utilizam a internet como meio de compartilhar informações 

com seus públicos, o caso dos portais institucionais, que podem utilizar o 

compartilhamento de conhecimento da estrutura interna para a externa, 

por meio de informações e serviços. Assim, a GC no setor público pode 

ser um instrumento eficiente para melhorar a governança e podendo, 

dentro outros benefícios internos, melhor a qualidade nos serviços 

prestados ao cidadão – entrega externa. 

Vanzini (2014) relata a escassez de pesquisas voltadas ao exame 

de iniciativas de governo eletrônico do Poder Judiciário. Sewald, Silva e 

Da Silva (2011) afirmam que o Poder Judiciário tem como objetivo 

garantir que o direito dos cidadãos seja respeitado. Tais garantias 

dependem da eficiência e eficácia deste Poder, que pode utilizar 

ferramentas e técnicas da Engenharia e da Gestão do Conhecimento, 

advindas da administração privada, para a administração pública, e ainda 

na administração judiciária.  
Goh et al. (2008) e Lee et al. (2010) utilizam mecanismos de GC 

para verificar de que forma os portais disponíveis na rede estão 

contribuindo para a ampliação das diversas informações e conhecimentos 

a qual são destinados. Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) avaliam 

portais de governo eletrônico a partir dos estágios evolutivos de e-Gov, e, 



33 

 

Mezzaroba (2015) faz um levantamento de requisitos, em sua dissertação, 

para avaliar portais estaduais da Justiça brasileira estudando as Metas e 

Resoluções disponibilizadas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) no 

que concerne a disponibilização de informações e serviços nos portais 

deste Poder.  

Diante do contexto elencando, acredita-se que avaliar portais do 

Poder Judiciário, mais precisamente os portais do Poder Judiciário 

brasileiro por meio de mecanismos de Gestão do Conhecimento, é uma 

alternativa para apresentar considerações relevantes sobre como o 

judiciário está tratando os direitos dos cidadãos através de seus portais na 

internet. Ademais, é prática necessária identificar se estas plataformas 

estão proporcionando aos usuários (cidadãos) o acesso, aos serviços e 

informações e sua integração, bem como criando novos conhecimentos 

por meio da participação cidadã, e ainda, transferindo conhecimentos pela 

interação e disponibilização de recursos transacionais, baseados nos 

estágios evolutivos de e-Gov. Sendo assim, e diante das colocações 

proferidas neste tópico, surge e desenvolve-se o problema de pesquisa 

desta Tese relatado no tópico que segue. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A evolução do e-governo brasileiro está norteada pela criação de 

portais únicos que deem acesso a um menu dos serviços governamentais. 

Utilizar os e–serviços, ou seja, o serviço público que conta com uma etapa 

eletrônica e dispensa o cidadão de ter que se dirigir até um órgão ou 

instituição para realizar qualquer tarefa, é um desafio que necessita ser 

aprimorado a cada dia. O incremento dos e-serviços pode ser 

acompanhado pelo desenvolvimento dos portais governamentais, que 

precisam simplificar o acesso e a utilização das oportunidades eletrônicas 

criadas pelo e-governo.  

Pesquisas vêm sendo realizadas no âmbito dos Poderes Executivo 

e Legislativo focadas na avaliação de seus portais por Vaz (2003), Villela 

(2003), Simão e Rodrigues (2005), Biz (2009), Pereira et al. (2010) e 

Santos (2014) e o estudo do tema se faz necessário também no âmbito do 

Poder Judiciário, visto que, segundo Gómez (2014), a justiça tem aspectos 

característicos distintos de outras administrações em que os portais dos 
Tribunais oferecem informações e serviços tanto para o cidadão quanto 

para servidores, advogados e juízes, e no campo da administração pública 

os elementos centrais são a orientação ao cidadão, eficácia, transparência 

e, em certa medida a eficiência. A partir de uma revisão sistemática da 

literatura, detalhada posteriormente, não foram encontradas pesquisas 
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relativas a este tema, específicas do Poder Judiciário e da Justiça estadual, 

sendo assim, também se justifica o estudo e o ineditismo da Tese 

proposta.  

O emprego das TIC visa facilitar o acesso público à informação e 

possibilita ao usuário o conhecimento do serviço governamental e, desta 

maneira, o governo tende a se tornar um prestador de contas. Na área do 

Poder Judiciário, conforme explica Ruschel et al. (2010. p. 30) “a 

qualificação da gestão com o uso das TIC permite disponibilizar melhores 

serviços do Judiciário ao cidadão e, com isso, aumentar a possibilidade 

de acesso à justiça”. Ainda, segundo Ruschel et al. (2010), é preciso 

identificar a qualidade dos serviços prestados para observar se as ações 

tomadas pelo Poder Judiciário irão representar efetivamente mais justiça 

para os cidadãos. Conforme frisam Ruschel et al. (2010, p. 41) o cidadão 

precisa opinar e interagir, “somando-se ao esforço de técnicos que 

utilizem a engenharia e a gestão do conhecimento para qualificar de forma 

técnica e inteligente os sistemas informatizados e suas interfaces com o 

grande sistema que é o judiciário”.  

Portais governamentais são exemplo de entrega de serviços e 

informações ao público. Lee et al. (2010) enfatizam a necessidade em se 

relacionar mecanismos de Gestão do Conhecimento com estudo sobre 

portais já que estes são considerados ferramentas que revolucionam o 

acesso à informação e ao conhecimento.  

Com o intuito de identificar mecanismos de Gestão do 

Conhecimento em portais e como eles podem contribuir para a ampliação 

do conhecimento, instigando o seu uso e consequentemente a melhoria 

das informações e serviços prestados aos cidadãos, observa-se relevância 

no estudo do tema apresentado. Sendo assim, diante do problema pode-

se levantar a seguinte pergunta de pesquisa: “Como avaliar os portais do 

Poder Judiciário brasileiro a partir de mecanismos de Gestão do 

Conhecimento?”. 

 

 

1.2 PREMISSAS  

 

1.2.1 Premissa principal 

 
Como avaliar os portais do Poder Judiciário brasileiro a partir de 

mecanismos de Gestão do Conhecimento. 
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1.2.2 Premissas secundárias 

 

[P1] Existem princípios de Gestão do Conhecimento que podem ser 

aplicados em portais de governo eletrônico. 

[P2] Existe necessidade de utilização da Gestão do Conhecimento em 

portais do Poder Judiciário brasileiro.   

[P3] Um framework com mecanismos de Gestão do Conhecimento 

conectados aos estágios evolutivos de governo eletrônico e com uma série 

de itens pode ser elaborado para avaliar portais. 

[P4] É possível aplicar o framework para avaliar os portais dos 27 

Tribunais de Justiça estaduais e assim validá-lo.  

[P5] É possível entregar um framework para avaliar portais do Poder 

Judiciário brasileiro e assim sugerir melhorias nas plataformas analisadas.  

 

1.3OBJETIVOS 

 

1.3.1Objetivo geral 

 

Elaborar um framework para avaliar os portais do Poder Judiciário 

brasileiro a partir de mecanismos de Gestão do Conhecimento. 

 

1.3.2Objetivos específicos 

 

1. Identificar metodologias para avaliar portais de governo a partir da 

Gestão do Conhecimento;  

2. Analisar modelos para avaliar portais do judiciário;  

3. Identificar mecanismos de GC para avaliar os portais do Poder 

Judiciário brasileiro conectado aos estágios evolutivos de e-Gov;  

4. Identificar quais mecanismos de Gestão do Conhecimento e os estágios 

evolutivos de e-Gov se apresentam nos portais dos Tribunais de Justiça 

estaduais do Brasil;  

5. Verificar o framework.  

 

1.4JUSTIFICATIVA 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação exercem benefícios 
a entidades, instituições públicas e privadas e à sociedade em geral. 

Dentro da problemática apresentada cabe ressaltar que as tecnologias não 

são o fim, mas o meio para que mudanças significativas ocorram nas 

diversas esferas da sociedade. O movimento do Governo Eletrônico gerou 

mudanças no papel do Estado e tem causado impactos também na gestão 
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do conhecimento desta esfera. Velicogna e Ng (2006) pesquisam a 

literatura no campo de tribunais e TIC e descobrem uma falta de pesquisas 

significativas que abriria um debate sobre o uso de sites para o judiciário. 

Neste viés, com o intuito de estudar portais do Poder Judiciário, 

justificando que eles são importantes e exigem mais pesquisas do que 

atualmente existem, bem como, visando melhorar o serviço prestado ao 

cidadão, dentre outros apontamentos que serão explicitados no correr 

deste trabalho, observa-se relevância no estudo do tema demandado.  

O perfil das organizações da Justiça está mudando em função das 

novas tecnologias e nesta nova fase o conhecimento constitui um ativo 

estrategicamente relevante. O conhecimento pode ser amplamente 

utilizado e compartilhado dentro de uma organização e fora dela, como é 

o caso de portais institucionais existentes na rede mundial de 

computadores que contam com gama de informações e serviços para 

utilização de seus usuários. Desta maneira, acessar, gerenciar e 

disseminar tais conhecimentos estão entre os maiores desafios de 

organizações públicas e privadas. Assim, para Berce, Lanfranco e 

Vehovar (2008) a velocidade da mudança tecnológica e o ritmo acelerado 

de desenvolvimento de novos serviços e produtos podem elevar a Gestão 

do Conhecimento a um papel crucial no e-Governo. Ainda, para Modro 

(2005) os conceitos da Gestão do Conhecimento e do Governo Eletrônico 

são elementos básicos para garantir uma melhor administração pública e 

atingir a democracia digital. 

De acordo com o Centro de Documentação Judicial, do Conselho 

Superior da Magistratura da Espanha1, órgão responsável pelos serviços 

de Gestão do Conhecimento do Judiciário Espanhol, a Gestão do 

Conhecimento deve integrar a estratégia das organizações, já que a 

produção de conhecimento é o motor da nova Economia do 

Conhecimento. No Brasil, o Poder Judiciário, através do CNJ, também 

busca investir em fundamentos de Gestão do Conhecimento para seus 

processos internos e a entrega aos cidadãos visando a disseminação dos 

conhecimentos provenientes das pesquisas para subsidiar a adoção de 

melhores práticas nas instituições do Judiciário (CNJ, 2016). Ainda neste 

contexto, para Rotta (2018), no cenário do e-Gov, o conhecimento é um 

dos elementos geradores de valor. 

                                                        
1GESTIÓN del conocimiento judicial. Site Poder Judicial España. Temas. 

Disponível em: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Documentacion_Judicial/Gestion_d

el_conocimiento_judicial?perfil=3.  Acesso em 9 abr. 2017. 
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Portanto, estudos relacionados com a Gestão do Conhecimento 

podem proporcionar a disseminação de boas práticas e contribuir para que 

os esforços empreendidos pelas instituições da Justiça sejam 

compreendidos pela sociedade e tragam benefícios diretos aos cidadãos. 

Um dos objetivos do gerenciamento do conhecimento é o de torná-lo mais 

visível e contribuir para maior transparência das organizações públicas. 

Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013) afirmam que estudos sobre portais 

podem trazer recomendações práticas importantes para planejadores, 

estrategistas, administradores e nas políticas de governo eletrônico 

visando ajudar a melhorar a oferta de serviços governamentais 

fomentando a melhor utilização do portal, garantindo qualidade nos 

serviços e nas transações governamentais disponíveis, a fim de garantir 

um alto padrão para a satisfação dos usuários. 

Nesse sentido, alguns trabalhos foram elaborados com foco na 

avaliação de portais, dentre os quais os estudos de Vaz (2003), Villela 

(2003), Simão e Rodrigues (2005), Biz (2009), Pereira et al. (2010) e 

Santos (2014), porém, nem todos abarcam portais de governo eletrônico 

com vistas da Gestão do Conhecimento, e principalmente, nenhum 

trabalho encontrado em nível brasileiro foca a sua avaliação em portais 

do Poder Judiciário, bem como se utiliza da Gestão do Conhecimento e 

dos estágios evolutivos de e-Gov para avaliar. Para Cano et al. (2015) a 

justiça deve ser mais acessível e um serviço mais próximo, em primeiro 

lugar, não só como um Poder (de Estado), onde eficácia, eficiência e 

cidadania devem ser elementos-chave. Além disso, Velicogna e Ng 

(2006) ressaltam que para avaliar portais é necessário levar em 

consideração as peculiaridades da organização judicial.  

Desta forma, a pesquisa se justifica pelo seu nível de complexidade 

e relevância dentro da sociedade em que está inserida, a sociedade do 

conhecimento. Neste sentido a sociedade do conhecimento foi "adotada" 

no campo da justiça, também aproveitando todas as capacidades das 

atuais tecnologias para atingir seus objetivos e aproveitando das 

habilidades a nível individual e organizacional para gerenciar os recursos 

da melhor maneira usando as TIC como novas vantagens e desafios 

(CANO et al., 2015). Avaliar a Gestão do Conhecimento através de seus 

mecanismos presentes e sua provável conexão com os estágios evolutivos 

de e-Gov (já bastante utilizados para avaliar portais governamentais) é 
uma forma de apresentar como as informações e serviços estão sendo 

prestados ao público interessado, incentivando seu uso, aprimorando essa 

prestação por parte das instituições que terão seus portais avaliados e por 

fim, fomentando a justiça e consequentemente a democracia.  
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1.5ESCOPO 

Este trabalho visa elaborar um framework para avaliar os portais 

do Poder Judiciário brasileiro estaduais a partir de mecanismos de Gestão 

do Conhecimento conectando-os com os estágios evolutivos de governo 

eletrônico. O framework elaborado servirá para avaliar portais do Poder 

Judiciário brasileiro e, neste trabalho, não poderá ser aplicado em outros 

níveis de Poder, como Tribunais Regionais Federais, Justiça Eleitoral, do 

Trabalho, Militar, ou no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal. Um novo estudo necessita ser realizado para adequar 

informações e serviços que necessitam estar presentes nos portais de cada 

esfera da Justiça citada, porém, realizando a exclusão dos itens relativos 

exclusivamente aos Tribunais de Justiça estaduais, o framework poderá 

sim ser aplicado nas demais esferas do Poder Judiciário com o objetivo 

de verificar se os portais estão contribuindo para a ampliação do 

conhecimento de seus usuários por meio da GC e do e-Gov. Também cabe 

ressaltar que o framework elaborado tem foco no usuário cidadão (G2C), 

podendo excluir as informações e serviços que são exclusivos para os 

demais usuários dos portais como, servidores, advogados e magistrados, 

por exemplo. 

Ao levantar os mecanismos, estágios e itens que serão empregados 

para a avaliação dos portais, o pesquisador pode limitar-se somente ao 

universo dos trabalhos encontrados pelo mesmo. Cabe ressaltar que para 

minimizar este efeito será feita uma verificação do framework por 

especialistas na tentativa de encontrar inconsistências e novas visões 

diante da abordagem sugerida.  

Também, no que diz respeito ao método de pesquisa escolhido, a 

seleção implica, consequentemente, na renúncia de outros métodos que 

poderiam agregar contribuições ao trabalho. Ainda, cabe salientar a 

limitação relativa à temporalidade da pesquisa, por não apresentar um 

caráter longitudinal. Outra limitação diz respeito à seleção do escopo 

desta pesquisa, ou seja, os portais selecionados para a validação do 

framework, em que se optou por avaliar portais da esfera estadual do 

Judiciário, abdicando das demais jurisdições que poderão ser avaliadas 

em pesquisas futuras, conforme citado neste parágrafo.  

 

1.6ADERÊNCIA AO EGC 
 

O desenvolvimento da investigação desta Tese parte de uma 

abordagem interdisciplinar proporcionada pela área de Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, tendo um aporte teórico de maior concentração 
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na área de Engenharia do Conhecimento, sendo que a integração do tema 

a ser estudado se estabelece com todas as áreas do programa.  

Conceituando os objetivos do Programa de Pós Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) salienta-se a 

necessidade de se investir em estudos relacionados às novas formas de 

interação entre governantes e cidadãos fomentadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) que representam um grande avanço, 

mas sozinhas não conseguem proporcionar uma estrutura geradora, não 

só de informação, como também de conhecimento aos seus usuários, 

sendo assim, se faz necessário evoluir em pesquisas relacionadas a este 

campo da ciência. Conforme cita Dalkir (2005) a Gestão do 

Conhecimento, tem caráter multidisciplinar e relaciona-se com diversos 

campos de estudo como: Educação, antropologia, sociologia, linguística, 

ciências da computação, administração e outras. Para Wiig (2002) a 

implementação da Gestão do Conhecimento deve levar em consideração 

também preceitos da Engenharia do Conhecimento (EC), Inteligência 

Artificial (IA), Biblioteconomia, Linguística e outras ciências sociais. 

Ainda, para o autor, com o advento do governo eletrônico há a junção a 

esse escopo de outras disciplinas como as engenharias, ciências da 

computação, automação, biblioteconomia e ciências da informação. 

Neste contexto, este trabalho se insere na linha de Engenharia do 

Conhecimento aplicada ao Governo Eletrônico, visando resolver 

demandas criadas pela Gestão do Conhecimento, neste caso aplicado a 

instituições governamentais e, mais especificamente, nos Tribunais de 

Justiça estaduais. A presente pesquisa se caracteriza como 

interdisciplinar, pois, trabalha no sentido de elaborar um framework para 

avaliar os portais do Poder Judiciário brasileiro a partir de mecanismos de 

Gestão do Conhecimento e sua conexão com os estágios evolutivos de 

governo eletrônico, proporcionando assim, a interação em diversas áreas 

como Engenharia, Direito, Administração e Comunicação. 

A pesquisa se interliga com outras já realizadas no Programa de 

Pós-Graduação, que trabalham com palavras-chave correlatas, conforme 

especificado no Quadro 1 elaborado a partir de uma pesquisa realizada no 

Banco de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento. 
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Quadro 1 - Teses e Dissertações sobre trabalhos correlatos do PPGEGC 

Título Autor Ano Nível 

Gestão do Conhecimento em 

Portais Virtuais de Turismo: 
Uma Abordagem 

Empreendedora 

Mariana 
Quevedo 

2007 Mestrado 

Avaliação dos Portais Turísticos 

Governamentais Quanto ao 
Suporte a Gestão do 

Conhecimento 

Alexandre 
Augusto Biz 

2009 Doutorado 

Método para Inclusão de 

Conhecimento Presente em 
Mídias Sociais no 

Aprimoramento de Plataformas 
de Governo Eletrônico 

Gisele 
Vasconcelos 

Dziekaniak 

2012 Doutorado 

Framework Conceitual para 

Ambiente Virtual Colaborativo 
das Comunidades Virtuais de 

Prática nas Universidades no 
Contexto de e-Gov 

Marisa Araújo 

Carvalho 
2013 Doutorado 

Framework de Apoio à 
Democracia Eletrônica em 

Portais de Governo com Base 
nas Práticas de Gestão do 

Conhecimento 

Paloma Maria 
Santos 

2014 Doutorado 

Avaliação da maturidade da 

gestão do conhecimento na 
administração pública 

Angela Regina 

Heinzen Amin 
Helou 

2015 Doutorado  

Requisitos para a Avaliação de 
Portais de Governo Eletrônico 

do Poder Judiciário a partir das 

Resoluções de Metas do CNJ 

Mariana 
Pessini 

Mezzaroba 

2015 Mestrado 

O compartilhamento do 

conhecimento em portais de e-
participação legislativa  

Thábata Clezar 
de Almeida 

2017 Mestrado 

Um framework para o e-
Judiciário estadual baseado na 

Governança e Gestão do 
Conhecimento 

Thiago de 

Souza Araujo 
2017 Doutorado 

Identificação de ferramentas e 

técnicas da gestão do 
conhecimento para a promoção 

Pablo Procópio 

Martins 
2018 Mestrado 
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do sucesso de projetos de 
governo eletrônico 

Análise dos Princípios dos 
Commons em Plataformas de 

Governo Eletrônico dos 
Municípios Brasileiros 

Maurício José 

Ribeiro Rotta 
2018 Doutorado 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do BTD do PPGEGC. 

 

Desta forma justifica-se a aderência às Diretrizes do Programa, 

bem como a   interdisciplinaridade deste estudo, e o seu alinhamento com 

as linhas de pesquisa estabelecidas pelo PPGEGC. Outras publicações, 

como artigos correlatos com a pesquisa e desenvolvidos no âmbito do 

Programa foram encontrados e utilizados para embasamento teórico desta 

Tese.  

 

1.7ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

A tradição das pesquisas feitas por um conjunto de pressupostos 

gerais, que são investigações empreendidas por cientistas, estimula a 

criação de uma série de teorias. Essas teorias pretendem explicar o 

comportamento de certos fenômenos dentro de um determinado domínio, 

que podem e devem, no decorrer do tempo justificar novas teorias com 

base em estudos passados. Assim, grande parte da ciência é formulada no 

crescimento, mas também no declínio de tradições consideradas 

complementares de pesquisa onde o cientista pode refinar conhecimentos 

existentes e produzir outros tantos novos (KNELLER, 1980). Burrell e 

Morgan (1979) abordam os paradigmas como visões da realidade e 

apresentam quatro paradigmas distintos para a ciência: o humanismo 

radical, o estruturalismo radical, interpretativo e o funcionalista. 

Os paradigmas, segundo Vasconcellos (2003, p. 30), “funcionam 

como filtros que selecionam o que percebemos e reconhecemos, e que nos 

levam a recusar e distorcer os dados que não combinam com as 

expectativas por eles criadas”. 
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Figura 1 - Paradigmas tradicionais expressos em diferentes áreas. 

 

 
Fonte: Morgan (2005).  

 

Conforme os ideais deste trabalho, acredita-se que os paradigmas 

mecanicistas abordados por Burrell e Morgan (1979) não representam 

sozinhos a visão de mundo que se pretende abarcar com esta pesquisa. O 

mundo tem-se tornado cada vez mais complexo e as inferências que 

precisam ser feitas através dos estudos científicos também. Partindo deste 

pressuposto, para fins deste trabalho, optou-se por trabalhar com um novo 

paradigma que a priori consegue abordar as relações e interações, 

principalmente instigadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação: o pensamento sistêmico.  

Viver em sociedade é uma forma de aceitar diferenças e estar 

aberto para transformações e novos conhecimentos. Maturana e Varela 

(1995) investigam a biologia do ser humano, sua natureza sistêmica e 

afirmam que todo fazer gera um novo conhecer, transforma a sociedade 

em que se vive e cria novas formas de interação e participação, hoje, 

principalmente instigadas pelo uso da tecnologia. Para os autores, 
enxergar o mundo através de ciclos e sistemas é ter a certeza de que se 

vive em um mundo de constantes transformações, de inícios e fins, de 

fazer, conhecer. Um mundo cada vez mais interativo e complexo. 

Investigar fenômenos tecnológicos, como é o caso de portais na 

internet vêm ao encontro desta visão de Maturana e Varela (1995), pois o 
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objeto do estudo é considerado uma ferramenta ampla de acesso, criação 

e transferência de conhecimentos na medida que pode proporcionar a 

infinitos usuários informação, interação, transação, integração e 

colaboração, tendo como resultado fim a inclusão digital e o fomento da 

democracia digital. Portanto, neste viés, justifica-se a escolha pelo 

pensamento sistêmico na abordagem desta pesquisa, considerado por 

Vasconcellos (2003) como o novo paradigma da ciência.  

É importante contextualizar que o pensamento sistêmico é uma 

forma de abordagem da realidade que surgiu no século XX, e que não 

escapa da racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece 

parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e para descrição 

do universo material. É visto como componente do paradigma emergente, 

que lida com a interdisciplinaridade, ao qual esta pesquisa está inserida, 

por isso, justifica-se a escolha dessa visão de mundo. Este novo 

paradigma da realidade é decorrente e pode estar inserido dentro dos 

paradigmas tradicionais, fundamentado pelo positivismo clássico, que 

busca explicação dos fenômenos através das relações dos mesmos e da 

observação dos fatos (MORGAN, 2005). Ainda, quanto a esta escolha 

paradigmática, cabe ressaltar que a complexidade do pensamento 

sistêmico não será escopo deste trabalho. A visão de mundo sistêmica 

somente irá se alinhar como pano de fundo para a interdisciplinaridade do 

tema e do Programa de Pós-Graduação ao qual esta pesquisa está inserida.  

Nesse ínterim científico, o conhecimento, base do Programa de 

Pós-Graduação do EGC, está envolvido no entendimento do que é 

ciência. Segundo Appolinário (2012, p. 03) “compreender a ciência 

significa compreender um pouco de nosso mundo contemporâneo – 

incluindo aí sua subjetividade inerente”.  

Para elaboração e execução de uma pesquisa é fundamental a 

escolha de um método científico apropriado a fim de chegar a resultados 

relevantes para aceitação pela comunidade científica. Gil (2010) define 

método científico como sendo um conjunto de procedimentos técnicos e 

intelectuais utilizados visando chegar ao conhecimento, pois, para um 

conhecimento ser considerado científico é necessário identificar 

operações mentais e técnicas que permitam a sua verificação e 

consequentemente validação. 

Para colocar o leitor a par do que será produzido neste trabalho 
optou-se por sintetizar a classificação da pesquisa neste capítulo inicial. 

Portanto, no Quadro 2, elaborou-se a classificação resumida da pesquisa. 
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Quadro 2 - Classificação da pesquisa. 

Classificação 

Finalidade e objetivos Pesquisa aplicada; descritiva e 
exploratória; Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) e pesquisa bibliográfica. 

Abordagem do problema Qualitativa  

Método de abordagem Dedutivo (na elaboração do framework)  

Indutivo (na análise dos resultados da 
aplicação) 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

Além disso, o Quadro 3 apresenta de forma sintetizada os objetivos 

específicos da pesquisa e os procedimentos e técnicas que serão utilizados 

para tal.  
 

Quadro 3 - Objetivos da pesquisa e seus procedimentos e técnicas. 

Objetivos Procedimento Técnica 

O1 Estudo da literatura Revisão da literatura 

O2 Validação pelos 

especialistas 

Questionário aberto 

O3 Levantamento de dados Questionário 
estruturado 

O4 Análise de dados  Estudo estatístico 

simples 

O5 Elaboração do framework RSL e Quadro 
esquemático 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se classificar esta pesquisa como aplicada, pois busca-se 

encontrar a solução de um problema específico, relacionado à avaliação 

de portais do Judiciário levando-se em consideração mecanismos de 

Gestão do Conhecimento e estágios evolutivos de e-Gov. Conforme 

descrição de (GIL, 2010), esta pesquisa pode ser classificada como 

pesquisa descritiva, visto que busca reconhecer e interpretar a realidade 

sem interferir ou modificá-la, descrevendo as características de 
determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

questionário e observação sistemática, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los. Além de que, é considerada, como toda 
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pesquisa científica, uma pesquisa exploratória, uma vez que se pretende 

avaliar um fenômeno desconhecido (MARCONI e LAKATOS, 2009), 

aqui principalmente na fase inicial do levantamento de literatura, em que 

se busca maior familiaridade e proximidade do problema em estudo (GIL, 

2010). 

Neste trabalho, para elaboração do framework, será feita uma 

Revisão Sistemática de Literatura afim de encontrar publicações que 

possam contribuir teoricamente, além de colaborar para a confirmação 

proposta nas premissas da Tese. Além de que, uma pesquisa bibliográfica 

será realizada, principalmente através de estudos específicos de livros, 

artigos científicos, documentos publicados em anais, revistas científicas 

nacionais e internacionais, relacionados com o tema de interesse tendo 

como objetivo colocar o autor a par do que foi escrito sobre determinado 

assunto (MARCONI e LAKATOS, 2009).  

No que se refere à abordagem do problema; à Revisão Sistemática 

da Literatura; a escolha dos mecanismos de GC; dos estágios evolutivos 

de e-Gov; dos Itens do questionário; da validação pelos especialistas 

através da aplicação de um questionário aberto, bem como da elaboração 

do framework propriamente dita esta pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa (MARCONI e LAKATOS, 2003; CRESWELL, 2010).  

Como método de abordagem, inicialmente, é adotado o dedutivo 

que tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas partindo das 

teorias para descrever a ocorrência de fenômenos particulares 

(MARCONI e LAKATOS, 2003), já que serão estudados os mecanismos 

de Gestão do Conhecimento e os estágios evolutivos de e-Gov e a sua 

utilização num contexto específico, que são os portais do Poder Judiciário 

brasileiro, para o desenvolvimento de um framework e sua posterior 

aplicação e verificação. Para análise dos resultados obtidos após a 

aplicação do framework, será utilizado o método indutivo, uma vez que, 

após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui-se 

uma verdade geral (MARCONI e LAKATOS, 2003) ou seja, após a 

análise dos portais se poderá chegar a conclusões sobre seu desempenho.  

 

1.8ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A estrutura da pesquisa consiste na seguinte ordem: 
Capítulo 1: Composto pela Introdução; Problema de pesquisa; 

Premissa principal; Premissas secundárias; Objetivo geral e objetivos 

específicos; Justificativa; Escopo; Aderência ao EGC; Abordagem 

metodológica da pesquisa e pôr fim a descrição da pesquisa, neste tópico. 
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Capítulo 2: A Engenharia e a Gestão do Conhecimento serão 

trabalhadas neste capítulo observando o estudo do conhecimento, da 

Gestão e da Engenharia do Conhecimento, dos processos e práticas de 

Gestão do Conhecimento, das práticas de Gestão do Conhecimento 

associadas às tecnologias, assim como irá ser abordada a Gestão do 

Conhecimento na administração pública e a Gestão do Conhecimento e o 

Governo Eletrônico. Além disso, neste mesmo capítulo serão detalhados 

o Governo Eletrônico e o Poder Judiciário, o Poder Judiciário brasileiro e 

a sua virtualização, o Conselho Nacional de Justiça, os portais de Governo 

Eletrônico, a Gestão do Conhecimento em portais de governo, e os portais 

do Poder Judiciário. O último tópico deste capítulo, consiste nos modelos 

de avaliação de portais governamentais, como o modelo K-ACT (baseado 

na Gestão do Conhecimento), modelo de avaliação para portais do Poder 

Judiciário (baseado nos estágios evolutivos) e nos requisitos para 

avaliação de portais do Poder Judiciário a partir das Resoluções e Metas 

do CNJ (baseado nos estágios evolutivos). 

Capítulo 3: Consiste na realização de uma Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) a fim de levantar o estado da arte do tema da pesquisa, 

justificar o ineditismo da proposta e ter acesso às pesquisas base que irão 

compor o framework proposto. Este capítulo faz a apresentação e a 

fundamentação da proposta, descrevendo a metodologia para a 

elaboração do framework, os mecanismos de Gestão do Conhecimento, 

os estágios evolutivos de governo eletrônico, os itens (que serão as 

perguntas para a avaliação) e finalmente a elaboração do framework, 

através da etapa 1 – Conexão dos mecanismos de GC com os estágios 

evolutivos de governo eletrônico; etapa 2 – Aplicação aos especialistas e 

etapa 3 – Aplicação dos itens nos portais dos Tribunais de Justiça 

estaduais. 

Capítulo 4: Consiste na análise dos resultados da aplicação, 

discussão e verificação da proposta, apresentação do framework 

elaborado e lista de boas práticas para portais dos Tribunais de Justiça 

estaduais.  

Capítulo 5: O último capítulo é composto pela conclusão e pela 

indicação de trabalhos futuros advindas do desenvolvimento da tese. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

2.1.1O conhecimento 

 

Não se pode viver sem conhecer. O conhecimento advém das 

relações do ser humano com o meio e a forma de entender e explicar, e 

pode ser descrito pelo conhecimento empírico, religioso, filosófico e 

científico. O conhecimento pode ser identificado como a crença 

produzida (sustentada) pela informação e pode proporcionar um novo 

ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, o que torna 

visíveis significados antes invisíveis ou lança luz sobre conexões 

inesperadas. Por isso, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) a informação é 

um meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento. 

Neste contexto cabe apresentar a distinção entre dado, 

informação e conhecimento. Para Setzer (1999) o dado pode ser definido 

como uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Desta 

forma, um texto é um dado, pois as letras são símbolos quantificados, já 

que o alfabeto, sendo um conjunto finito, pode por si só pode constituir 

uma base numérica. Também são dados fotos, figuras, sons gravados e 

animação, pois todos podem ser quantificados ao serem introduzidos em 

um computador, a ponto de se ter eventualmente dificuldade de distinguir 

a sua reprodução com o original. Com essa definição, um dado é 

necessariamente uma entidade matemática e, desta forma, é puramente 

sintático. Isto significa que os dados podem ser totalmente descritos 

através de representações formais e estruturais, sendo ainda quantificados 

ou quantificáveis, eles podem obviamente ser armazenados em um 

computador e processados por ele.  

Seguindo este raciocínio, Setzer (1999) afirma que uma distinção 

fundamental entre dado e informação é que o primeiro é puramente 

sintático e o segundo contém necessariamente semântica (implícita nas 

palavras "significativo" e "significação" usada em sua caracterização).  A 

representação em si, por exemplo, de um texto, consiste exclusivamente 

de dados. Ao ler um texto, uma pessoa pode absorvê-lo como informação, 

desde que o compreenda. Pode-se associar a recepção de informação por 
meio de dados à recepção de uma mensagem. Porém, informação pode 

também ser recebida sem que seja representada por meio de mensagens.  

Quanto ao conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (2003) 

podemos distinguir dois tipos, o tácito e o explícito. Modelos mentais, 

premissas, habilidade e capacidades, dos quais não temos muito 
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consciência fazem parte do conhecimento tácito, que é individual e está 

nas ações e experiências, bem como em valores, ideias e emoções. Este 

tipo de conhecimento é difícil de formalizar, comunicar e compartilhar. 

Já o conhecimento explícito é dito em linguagem e números, pode ser 

codificado e transmitido, por ter sido analisado e separado em partes.  

Nonaka (1991) explica que o conhecimento tácito é aquele que 

temos em nossas mentes. Ele é muito menos "concreto", é uma 

“compreensão tácita" sobre algo, e muitas vezes não é conhecido pelos 

outros. Na verdade, a maioria das pessoas não está ciente do 

conhecimento que possuem, ou de seu valor para os outros. O 

conhecimento tácito é considerado mais valioso porque fornece contexto 

para pessoas, lugares, ideias e experiências, ou seja, é altamente pessoal 

e difícil de formalizar e comunicar aos outros. 

O conhecimento explícito pode ser capturado e escrito em 

documentos ou bancos de dados. O conhecimento explícito é formal e 

sistemático, e pode ser facilmente comunicado e compartilhado. Esse tipo 

de conhecimento inclui patentes, manuais, procedimentos escritos, 

melhores práticas, lições aprendidas e resultados de pesquisas. Ainda o 

conhecimento explícito pode ser categorizado como estruturado ou não 

estruturado. Conhecimentos estruturados são os dados ou informações em 

uma maneira particular para a recuperação futura e inclui documentos, 

bancos de dados e planilhas, etc. Em contraste, e-mails, imagens, cursos 

de treinamento, áudio e vídeo são exemplos de conhecimento não 

estruturado, pois essas informações não são referenciadas para 

recuperação (Nonaka 1991). 

A aquisição de conhecimento, ou seja, a transformação do 

conhecimento tácito para o explícito, assim como o armazenamento e o 

compartilhamento do conhecimento podem ser consideradas como uma 

das grandes motivações das pesquisas em Gestão do Conhecimento. 

Desta forma, a Gestão do Conhecimento refere-se a todas as atividades 

necessárias para a gestão da criação, aquisição, armazenamento, 

compartilhamento, estruturação, representação e distribuição dos ativos 

de conhecimentos, internamente e entre organizações e indivíduos 

(CARVALHO, 2013). 

 

2.1.2Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

O mundo está caminhando para uma sociedade integrada, porém 

diferenciada e complexa e o conhecimento é um novo fator social e 

econômico de produtividade (EVERS, 2001).  A Gestão do 

Conhecimento (GC) envolve abordagens sistemáticas para encontrar, 
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compreender e usar o conhecimento para objetivos individuais e 

organizacionais. No nível organizacional, a GC pode fornecer os 

seguintes benefícios: 

1. Melhorar o desempenho da organização através de maior 

eficiência, produtividade, qualidade e inovação. 

2. Organizações que gerem o conhecimento possuem taxas de 

produtividade mais elevadas, pois agilizam processos, reduzem o 

retrabalho, aumentam a inovação e tem maior colaboração. Para o setor 

público a gestão do conhecimento pode reduzir o custo das operações e 

melhorar o atendimento ao cliente.  

3. Aumenta o valor financeiro da organização através do 

tratamento do conhecimento como um ativo. 

4. Uma vez que a transferência de conhecimentos é reconhecida 

como fonte de criação de valor, as organizações identificam as iniciativas 

de GC como facilitadores estratégicos de vantagens competitivas (CONG 

e PADYA, 2003). 

Davenport e Prusak (1998) definiram conhecimento como uma 

mistura fluida de experiência, valores, informações contextuais e insights 

originária e aplicada nas mentes dos conhecedores. Nas organizações, o 

conhecimento pode estar presente em documentos ou repositórios, como 

também em rotinas organizacionais, processos, práticas e normas. 

Segundo Karl (1997) muitas empresas seguem a Gestão do 

Conhecimento tendo cinco estratégias centrais de conhecimento que são 

o conhecimento estratégico e negócio estratégico; estratégia intelectual 

ativa de conhecimento; estratégia de responsabilidade pessoal ativa de 

conhecimento; estratégia de criação do conhecimento; estratégia de 

transferência do conhecimento.  

Gestão do Conhecimento é um termo novo usado na gestão das 

organizações e tem sido tópico de estudo nas Universidades e instituições 

privadas e públicas. Um dos objetivos da Gestão do Conhecimento é fazer 

com que as empresas ajam de forma inteligente viabilizando o sucesso. 

Para isso, o conhecimento é baseado em uma economia de ideias onde 

pessoas com conhecimento realizam inovações, desenvolvendo produtos 

e serviços com alto grau de qualidade. Nonaka e Takeuchi (1997) 

corroboram essa visão, relacionando a criação do conhecimento com a 

inovação contínua e a vantagem competitiva. 
Conforme relata Carvalho (2013) a GC pretende ser um 

instrumento para identificar, medir, gerenciar e socializar os fenômenos 

intangíveis. As organizações têm a sua disposição praticamente a mesma 

tecnologia: computadores, internet, entre outros, mas o que fará diferença 

serão os indivíduos e, principalmente, o conhecimento que elas têm. Uma 
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das propostas da GC é mapear o conhecimento e transmiti-lo a todos, 

assim como compartilhar conhecimentos estratégicos que podem servir 

para gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão como 

produtor de conhecimento coletivo.  

Dentro do contexto encontrado hoje nas esferas empresariais e 

governamentais é necessário trazer à tona conceitos antes pouco 

trabalhados, mas que nos dias de hoje fazem a diferença nessas 

repartições em que, se tratando de uma Sociedade do Conhecimento é 

praticamente impossível não relacionar o conhecimento como fator 

essencial. Essa informação é baseada no agregado valor competitivo de 

produtos e serviços nas empresas – o conhecimento (KARL, 1997).  

Conforme salienta Carvalho (2013) o desenvolvimento do 

conhecimento é um pré-requisito para o desenvolvimento de tecnologia, 

pois novos conhecimentos levam a novas tecnologias, gerando mudança 

na economia, mudança social e, consequentemente, mudança política e 

de paradigma, conduzindo um processo de transformação como um todo. 

Neste contexto, a Gestão do Conhecimento através da sua visão de 

organização como uma estrutura de conhecimento, permite novas 

abordagens de bases cognitivas para concepção e desenvolvimento de 

pesquisas em diversas áreas de conhecimento. Metaxiotis e Psarras (2005) 

especificam funções públicas intensivas em conhecimento que podem ser 

encontradas em departamentos ministeriais, no judiciário e nas agências 

reguladoras. Nesta pesquisa, a Gestão do Conhecimento terá enfoque na 

esfera governamental, sendo detalhada suas implicações, conceitos, 

benefícios e dificuldades, mais precisamente aplicada ao Poder Judiciário 

brasileiro.  

Seguindo a correlação entre Conhecimento e Gestão, neste 

momento cabe fazer considerações também sobre a Engenharia do 

Conhecimento, suas definições e aplicações. A Engenharia do 

Conhecimento é uma área de concentração do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina e assim como a Gestão e a Mídia do 

Conhecimento busca resolver problemas teóricos e práticos em uma 

sociedade que está cada vez mais complexa.  

A Engenharia do Conhecimento (EC) surgiu nos anos 80, 

derivada da Inteligência Artificial e com o intuito de fornecer métodos e 
ferramentas para a construção de sistemas baseados em conhecimento de 

forma sistemática e controlada. Um dos objetivos da Engenharia do 

Conhecimento foi tornar o processo de construção de sistemas baseados 

em conhecimento uma disciplina de engenharia (STUDER et al., 2000).  
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O objetivo da Engenharia do Conhecimento está na criação de 

sistemas que atendam as demandas propostas pela Gestão de 

Conhecimento, criando sistemas inteligentes que auxiliem e/ou 

substituam agentes especialistas. A EC é apontada como evolução da 

Inteligência Artificial, visto que se preocupa com o contexto de aplicação. 

Dentre as tarefas que podem ser realizadas neste viés estão, por exemplo: 

previsões, reconhecimento de padrões, classificação, diagnóstico, 

capacidade de aprender com novos fatos, realização de inferências, 

realização de análises, tomadas de decisões, etc. 

Sendo assim, métodos e conceitos para Engenharia do 

Conhecimento podem auxiliar no desenvolvimento de soluções capazes 

de atender as demandas estabelecidas pelo crescimento da Word Wide 

Web (WWW). A sobrecarga de informações existentes neste meio gera a 

necessidade do desenvolvimento da computação para o apoio à Gestão do 

Conhecimento já que, os recursos computacionais objetivam utilizar o 

conhecimento organizacional para a tomada de decisão, como a 

comunicação via Internet ou Intranet e Extranet (STUDER et al., 2000).  

Para se ter uma Gestão do Conhecimento é preciso de uma 

abordagem interdisciplinar, incluído técnicas de suporte tecnológicas, 

mas também recurso de gestão humana para conservar, distribuir e reusar 

o conhecimento.  Métodos e conceitos para Engenharia do Conhecimento 

são certamente uma abordagem promissora para o desenvolvimento de 

soluções que são capazes de atender essas demandas (STUDER; 

BENJAMINS; FENSEL, 1998). 

Araujo (2017) elaborou um quadro (Quadro 4) que apresenta 

ferramentas auxiliares para a Engenharia do Conhecimento utilizada nas 

organizações bem como sua relação com a Gestão do Conhecimento 

através de práticas e suas ferramentas.  

 
Quadro 4 - Práticas e ferramentas de Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Instrumentos e 

ferramentas de 

Engenharia do 

conhecimento 

Explicação/conceito 

Planilhas e Documentos  Ferramentas de pacote office como Microsoft 

Office, Open Office, etc. 

Banco de dados  Qualquer Sistema que possua a possibilidade 

de armazenar e recuperar dados 
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Web Logs (Blogs) 

 
 

 
  

Web Site que permite dentro de modelos pré-

existentes disponibilizar informações por meio 
de publicação por datas 

 

Wiki  Wiki é uma plataforma que permite que 

usuários cadastrados possam editar e adicionar 
conceitos e informações a respeito de áreas 

temáticas de forma a ficar disponível em rede 
(rede interna – intranet – ou Internet)  

Redes Sociais  Exemplos: Twitter, Facebook, Instagram, 
WhatsApp 

Ontologias  Estruturação de palavras por significado e 

relação com demais termos.  

Sistemas Especialistas 
(Raciocínio Baseado 

em Casos)  

Sistema que apresenta diagnósticos baseado em 
casos anteriores  

Processos e práticas de engenharia e Gestão do Conhecimento 

Armazenamento da 

informação e 
conhecimento  

A prática de armazenar informações quanto a 

execução de processos que documentem o 
máximo possível os processos necessários para 

a consecução de uma atividade 

Compartilhamento do 
conhecimento  

Ato de compartilhar o conhecimento inerente à 
uma tarefa ou processo 

Aquisição da 

informação e 
conhecimento  

A aquisição de informação pode se dar de 

diversas formas. A busca pelo conhecimento 
de forma estruturada  

Reutilização da 

informação e 
conhecimento  

A reutilização do conhecimento tem por pré-

requisito o armazenamento do conhecimento 
por meio de outras práticas e ferramentas e 

então é necessário haver a cultura de busca 
pelo conhecimento já adquirido 

Criação do 
conhecimento  

A criação do conhecimento é uma prática de 
gestão do conhecimento relacionado a busca 

por soluções e documentação das soluções 
encontradas  

Distribuição informação 

e do conhecimento  

Disponibilização estruturada do conhecimento  

Práticas de Gestão do Conhecimento 
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Relatórios de gestão  A documentação por meio de relatórios de 

gestão é uma prática que contribui para a 
gestão do conhecimento na organização 

Banco de melhores 

práticas  

Repositório de casos de sucesso em termos de 

práticas realizadas pela organização 

Memória 
Organizacional  

Documentação das atividades realizadas para 
criar uma história organizacional quanto a 

estratégias, planos, táticas adotadas no sentido 
de proporcionar referência para evitar repetição 

de erros futuramente 

Listas de discussão  As listas de discussão favorecem o debate, que 

por sua vez auxilia na explicitação de 
conhecimento tácito 

Comunidades de prática  Comunidades de prática consiste na reunião de 

pessoas em torno de um tema de interesse em 
comum 

Sistema de gestão por 

competências  

Sistema de gestão por competência ajuda a 

obter o melhor aproveitamento do 
conhecimento, habilidades e atitudes 

Banco de competências  O Banco de competências permite a 
disponibilização da informação relativa as 

competências disponíveis na organização 

Banco de lições 
aprendidas  

O Banco de lições aprendidas é um repositório 
eletrônico que permite que em cada 

experiência seja documentada para 
aproveitamento futuro 

Banco de conhecimento  Repositório que provê informações 

contextualizadas como referência para 
membros da organização que queiram realizar 

alguma tarefa 

Knowledge Creation and Capture Phase - Criação e Captura de 

Conhecimento 

Templates  Formulários pré-estruturados para coleta de 
informações 

Content management  Portal de Gerenciamento de conteúdo, permite 

a criação de conteúdo a ser disponibilizado na 
rede interna ou até mesmo na Internet  

Metadata tagging  Marcação de dados, de forma a relacionar 

diversos termos correlacionados  
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Compartilhamento e 

disseminação do 
conhecimento 

(Knowledge Sharing 
and Dissemination)  

Significa o ato de realizar o compartilhamento 

do conhecimento, utilizando as diversas 
ferramentas e outras práticas mencionadas 

nesta tabela; realização de comunidades de 
prática, seminários, palestras internas dentre 

outros 

Videoconferência  A teleconferência é um instrumento que 
proporciona a participação remota em reuniões, 

comunidades de prática, seminários, palestras e 
outras formas de disseminação do 

conhecimento 

Chat rooms / Instant 

messaging  

Mensagens instantâneas auxiliam a difusão do 

conhecimento, pessoas podem se ajudar 

E-mail  A troca de e-mails faz o conhecimento circular 
na organização  

Discussion forums  Os fóruns de discussão permitem divulgar uma 

questão em aberto para que haja cooperação na 
solução 

Workflow  Gestão do fluxo de processos organizacionais 

contribui para a gestão do conhecimento 

Knowledge repository  Os repositórios de conhecimento são fontes de 

informações contextualizadas 

Portal institucional  O portal institucional geralmente contém 
informações que são úteis, como por exemplo a 

estrutura institucional, bem como indica quem 
exerce cada tipo de  

Universidade 

corporativa  

A universidade corporativa é um instrumento 

de criação e disseminação de conhecimento na 
organização.  

Knowledge Acquisition and Application Phase 

E-learning technologies  Tecnologias de ensino por meio de sistemas 
online 

Web-based training - 

WBT  

Treinamentos online 

Decision Support 
System - DSS  

Sistemas computacionais que trazem 
informações e auxiliam no processo de decisão  

Knowledge maps  Mapas de conhecimento  

Groupware and Collaboration Tools 
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Scheduling meetings 

and allocating 
resources  

Sistema computacional que realiza 

agendamento de reuniões 

Password protection for 
documents  

Proteção de documentos por senha, para evitar 
acesso indevido a conhecimento sensível 

Electronic newsletters  Newsletter auxilia na comunicação 

organizacional, disseminando conhecimento 

After Action Reviews 
(AARs)  

Feedback e documentação de processos 
executados  

Communities of 
Practice (COPs)  

Comunidade de prática é um grupo de troca de 
experiências a respeito de determinado tema 

Auditoria de 

conhecimento 
(Knowledge Audit)  

Processo sistemático de identificação de 

necessidade de conhecimento 

Knowledge Plan  Plano de gestão do conhecimento, baseado na 

estratégia de gestão do Conhecimento  

Knowledge Harvesting  Captura de conhecimento de experts e 

disponibilizando por meio de uma das 
ferramentas disponíveis (Wikis, repositórios 

etc.)  

Peer Assists  Aprender a partir da experiência dos outros.  

Fonte: Adaptado de ARAUJO (2017), com base em DALKIR (2005), 

RUGGLES (2009), MISRA (2007). 
 

A Engenharia e a Gestão do Conhecimento trabalham de forma 

sinérgica na tentativa de resolver problemas organizacionais, 

proporcionando uma entrega efetiva de informações e serviços à 

sociedade. Esta Tese fará uso das duas disciplinas para propor solução no 

campo do Poder Judiciário, por meio da utilização das TIC, elaborando 

um framework, que deverá ser aplicado para avaliar portais dos Tribunais 

de Justiça estaduais.   
 

2.1.3Processos e práticas de Gestão do Conhecimento 

 

Os processos de Gestão do Conhecimento estão intrinsicamente 

ligados à interpretação do ciclo de vida do conhecimento. O Comité 
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Européen De Normalisation (CEN, 2004), por meio do European KM 

Framework, apresenta o entendimento comum das nações europeias 

sobre GC, divulgando benefícios e prestando auxílio na implementação 

em empresas. O framework é uma referência para todos os tipos de 

organizações, com o objetivo de melhorar seu desempenho ao lidar com 

o conhecimento e baseia-se em pesquisas empíricas e experiência sobre 

GC realizadas na Europa e no resto do mundo, abordando os cinco 

elementos mais relevantes da GC, conforme a Figura 2. 

Figura 2 - Processos de Gestão do Conhecimento. 

 
Fonte: Adaptado de CEN (2004).  

 

Neste sentido, identificar o conhecimento diz respeito a uma 

análise dos conhecimentos disponíveis e das lacunas existentes numa 

organização, que necessita ser realizada. Métodos e ferramentas que 

podem apoiar a identificação desta etapa incluem estratégias sistemáticas 

de pesquisa, brainstorming, técnicas de mapeamento e feedback (CEN, 

2004). 

Criar o conhecimento, ou seja, gerar novos conhecimentos, sejam 

eles através da interação social – por meio do aprender fazendo, da 

resolução conjunto de problemas ou do brainstorming também é um 

processo de GC. Em uma organização, a criação de novos conhecimentos 

ocorre por meio dos processos de inovação (de produtos, serviços ou 

processos) e de comunidades de práticas (CEN, 2004). 

Armazenar o conhecimento faz com que se facilite a sua 

recuperação por meio de procedimentos de coleta e de preservação do 
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conhecimento existente. As aplicações que dão suporte ao 

armazenamento de conhecimento são as bases de dados de documentos, 

sistemas de perguntas e respostas, e localizadores de narrativas e 

experiências (CEN, 2004). 

Compartilhar o conhecimento das pessoas, grupos ou 

organizações de acordo com a sua necessidade e através da aprendizagem 

contínua é outro processo de GC. Os métodos e ferramentas que dão 

suporte ao compartilhamento de conhecimento incluem: intranets, 

portais, bancos de dados, colaboração, comunidades de práticas, rodízio 

de funções, coaching, seminários e treinamento (CEN, 2004). 

Utilizar o conhecimento determina as necessidades de 

conhecimento e é um ponto de referência para o conhecimento a ser 

criado, armazenado e compartilhado. Ao aplicar o conhecimento, são 

descobertas novas lacunas e necessidades, e adquiridas experiências que 

podem representar novos conhecimentos para as organizações (CEN, 

2004). 

As práticas de Gestão do Conhecimento são conhecidas como 

rotinas envolvidas na condução dos processos inerentes ao ciclo de vida 

do conhecimento e devem estar alinhadas à missão, à visão de futuro e às 

estratégias organizacionais podendo ter as seguintes características 

(BATISTA, 2004): são executadas com regularidade; sua finalidade é 

apoiar a gestão organizacional; baseiam-se em padrões de trabalho; são 

voltadas para a criação, armazenamento, disseminação, 

compartilhamento ou utilização do conhecimento dentro das 

organizações, e na relação destas com o mundo exterior.  

As práticas de Gestão do Conhecimento demonstram como as 

organizações gerenciam o conhecimento. São consideradas práticas de 

Gestão do Conhecimento as atividades que reúnam as seguintes 

características (BATISTA, 2004) execução regular; finalidade de gestão 

da organização; base em padrões de trabalho; preocupação com a 

produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação do 

conhecimento dentro das organizações e na relação destas com o mundo 

exterior. 

Para o Comité Européen de Normalisation (CEN, 2004), as 

práticas de Gestão do Conhecimento suportam e constituem um elo entre 

os processos do ciclo de GC e os objetivos estratégicos de uma 
organização. Além disso, pesquisas desenvolvidas pela Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) indicam que a 

adoção e implantação de práticas de GC são uma fase crítica na mudança 

e integração das organizações para uma economia baseada em 

conhecimento. O Quadro 5 apresenta detalhadamente estas práticas. 
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Quadro 5 - Práticas de Gestão de Conhecimento segundo a OECD. 

Liderança. 

Práticas de GC são responsabilidade de gerentes. 

Práticas de GC são um critério chave e explícito para avaliar o desempenho do 
colaborador. 

Práticas de GC são uma responsabilidade de todos os colaboradores. 

Práticas de GC são uma responsabilidade de uma unidade ou pessoa. 

Captura e aquisição do conhecimento. 

Usa conhecimento obtido em outras fontes do setor. 

Usa conhecimento obtido de instituições públicas de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Aloca recursos e usa internet para obter conhecimento externo e transferir esse 
conhecimento para dentro da organização. 

Motiva os trabalhadores a participar em equipes de projeto com especialistas 
externos. Treinamento e tutoria. 

Proporciona treinamento formal sobre práticas de gestão de conhecimento. 

Proporciona treinamento informal sobre gestão do conhecimento. 

Utiliza ferramentas formais de tutoria, inclusive de aprendizagem. 

Colaboradores experientes são incentivados para transferir seu conhecimento 
para os novos (ou menos experientes) colaboradores. 

Incentiva os colaboradores a continuar a sua educação através do reembolso 
de despesas para os cursos concluídos com êxito relacionados ao trabalho. 

Oferece treinamento fora do local para os colaboradores, a fim de manter as 
competências atualizadas. 

Políticas e estratégias. 

Tem uma política e estratégia de gestão de conhecimento escrita. 

Tem uma cultura ou sistema de valores que promove o compartilhamento de 

conhecimento. 

Usa parcerias ou alianças estratégicas para adquirir conhecimento. Tem 

políticas e programas para melhorar a retenção de colaboradores. 

Usa parcerias ou alianças estratégicas para adquirir conhecimento. 

Tem políticas e programas para melhorar a retenção de colaboradores. 

Comunicações. 

São utilizadas bases de dados de boas práticas, lições aprendidas ou mapa de 

especialistas, regularmente atualizadas. 

Preparando documentos escritos, tais como lições aprendidas, manuais de 

treinamento, boas práticas, outros documentos (memória organizacional). 

Facilitando o trabalho colaborativo em equipes de projeto que estão 

fisicamente separados (equipes virtuais). 

Incentivos. 

O compartilhamento de conhecimento é recompensado com incentivos 

monetários. 
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O compartilhamento de conhecimento é recompensado com incentivos não 
monetários 

Fonte: OECD (2003). 
 

A Gestão do Conhecimento se tornou uma disciplina e, como 

novos processos, métodos, ferramentas e técnicas estão emergindo 

rapidamente, YOUNG (2010) elabora um manual para auxiliar grandes e 

pequenas instituições a implementar a Gestão do Conhecimento. Para o 

autor o processo de GC, assim como corrobora CEN (2004) pode ser 

entendido em cinco etapas, que nesta pesquisa serão designadas como 

processos: 

 

1. Identificando o conhecimento 

2. Criando o conhecimento 

3. Armazenando o conhecimento 

4. Compartilhando o conhecimento 

5. Aplicando o conhecimento 

 

Em cada umas dessas fases são propostos métodos e ferramentas 

para sua realização. O Quadro 6 apresenta as relações entre os processos 

de GC e seus métodos e ferramentas.  

 
Quadro 6 - Fases e métodos e ferramentas de GC. 

Fases Métodos e Ferramentas de GC 

considerados  

1 Identificando o 

conhecimento 

Ferramentas de avaliação da Gestão do 

Conhecimento 

Encontros informais 

Comunidades de Prática 

Ferramentas de pesquisa avançada 

Clusters de conhecimento 

Localizador de especialistas 

Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

Mapeamento de Conhecimento 

Modelos de maturidade de Gestão do 

Conhecimento 
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Mestre / Aprendiz 

Estudo de Caso de Visões Étnicas 

2 Criando o conhecimento Brainstorming 

Aprendizagem e Captura de Ideias 

Revisão da Aprendizagem 

Análise pós-ação 

Espaços de trabalho físico colaborativos 

Encontros informais 

Comunidades de Prática 

Bases de conhecimento (Wikis, etc.) 

Blogs 

Protocolo de Voz e Voz sobre Internet 
(VOIP) 

Pesquisa avançada 

Clusters de conhecimento 

Localizador de especialistas 

Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

Mestre / Aprendiz 

Portal de conhecimento 

Compartilhamento de vídeo 

Estudo de Caso de Visões Étnicas 

3 Armazenando 

conhecimento 

Revisão da Aprendizagem 

Análise pós-ação 

Cafés de conhecimento 

Comunidades de Prática 

Taxonomia 

Bibliotecas de Documentos 

Bases de conhecimento (Wikis, etc.) 
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Blogs 

Voz e VOIP 

Clusters de conhecimento 

Localizador de especialistas 

Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

Portal de conhecimento 

Compartilhamento de vídeo 

Estudo de Caso de Visões Étnicas 

4 Compartilhando 

conhecimento 

Assistência entre pares 

Revisão da Aprendizagem 

Análise pós-ação 

Narrativas 

Comunidades de Prática 

Espaços de trabalho físico colaborativos 

Encontros informais 

Comunidades de Prática 

Taxonomia 

Bibliotecas de Documentos 

Bases de conhecimento (Wikis, etc.) 

Blogs 

Serviços de redes sociais 

Voz e VOIP 

Clusters de conhecimento 

Localizador de especialistas 

Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

Portal de conhecimento 

Compartilhamento de vídeo 

Mestre / Aprendiz 

Estudo de Caso de Visões Étnicas 
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5 Aplicação do 

conhecimento 

Assistência entre pares 

Espaços de trabalho físico colaborativos 

Encontros informais 

Comunidades de Prática 

Taxonomia 

Bibliotecas de Documentos 

Bases de conhecimento (Wikis, etc.) 

Blogs 

Pesquisa avançada 

Clusters de conhecimento 

Localizador de especialistas 

Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

Plano de Competências do Trabalhador do 
Conhecimento 

Mestre / Aprendiz 

Portal de conhecimento 

Estudo de Caso de Visões Étnicas 

Fonte: Traduzido e adaptado de Young (2010). 
 

Young (2010) propõe 20 métodos e ferramentas essenciais para 

iniciativas iniciais de Gestão do Conhecimento nas instituições. O Quadro 

7 apresenta a descrição do que significa cada método e a ferramenta 

proposta.  

 
Quadro 7 - Descrição das práticas de Gestão do Conhecimento. 

Práticas de Gestão do 

Conhecimento 

Definição 

1. Análise pós-ação  Técnica para avaliar e captar as 
lições aprendidas após a 

conclusão de um projeto  

2. Assistência entre pares  Técnica utilizada para solicitar 

ajuda de colegas e especialistas 
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em uma questão importante que 

se está enfrentando  

3. Bases de conhecimento  Bases que mantêm os registros 
dos conhecimentos explícitos 

importantes  

4. Biblioteca de documentos  
(Gestão de documentos)  

Repositório de documentos cuja 
categorização permita encontrar 

a informação certa quando for 
preciso  

5. Blogs  Site cuja estrutura permite 
rápida atualização, podendo ser 

escrito por várias pessoas  

6. Brainstorming  Dinâmica para geração de ideias 
novas e incomuns  

7. Captura de ideias e 

aprendizados  

Captura contínua, coletiva e 

sistemática de ideias e 
aprendizados em formatos 

simples baseados ou não em 
tecnologias  

8. Cluster de conhecimento  Grupos que, como resultado da 
sua reunião, colaboram, criam, 

inovam e compartilham novos 
conhecimentos  

9. Comunidades de prática  Comunidades formadas 

intencionalmente ou 
espontaneamente para criar e 

compartilhar habilidades 
comuns, conhecimentos e 

experiências  

10. Encontros informais  Encontros para discutir sobre 
um assunto informalmente, 

suspendendo todos os 
julgamentos (knowledge café)  

11. Espaços físicos 

colaborativos  

Onde as interações face a face 

ocorrem  

12. Espaços virtuais 

colaborativos  

Espaços que permitem que as 

pessoas interajam ainda que não 
estejam fisicamente juntas  

13. Ferramentas de avaliação da 

Gestão do Conhecimento  

Utilização de questionários para 

conduzir uma rápida avaliação 
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sobre o preparo da organização 

para a Gestão do Conhecimento  

14. Ferramentas de busca 
avançada  

Utilização de comandos 
avançados para pesquisa nos 

mecanismos de busca  

15. Localizador de especialista  Ferramenta que permite o 
compartilhamento e o uso eficaz 

do conhecimento por meio da 
conexão entre as pessoas que 

possuem o conhecimento e as 

que precisam dele  

16. Revisão da aprendizagem Técnica utilizada para ajudar a 
aprendizagem individual e 

coletiva durante o processo de 
trabalho 

17. Serviços de redes sociais Serviços que suportam redes 

sociais, formadas por grupos de 
pessoas conectadas que 

compartilham interesses 
comuns 

18. Storytelling (narrativas) Relatos de experiência pessoal 

feitos por quem participou da 
ação 

19. Taxonomia Técnica que provê uma estrutura 
para organizar a informação, 

documentos e bibliotecas de 
forma consistente (sistema de 

classificação) 

20. Voz sobre IP (VOIP) Chamadas via internet 
utilizando sinais de áudio e 

vídeo 

Fonte: Traduzido de YOUNG (2010). 
 

Além destas 20 iniciativas iniciais também são propostos outros 

seis métodos e ferramentas que devem ser considerados após a 

implementação de GC. Os métodos e ferramentas não são listados em 

nenhuma ordem específica de hierarquia, pois todos são considerados 

importantes. O Quadro 8 traz as demais práticas.  
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Quadro 8 - Práticas adotadas após a implementação inicial de GC. 

Práticas de Gestão do 

Conhecimento 

Definição 

1. Plano de competências 

para o trabalhador do 

conhecimento 

Plano de competência pessoal para os 

indivíduos desenvolverem as 

habilidades críticas necessárias para 
se tornarem trabalhadores do 

conhecimento  

2. Mapeamento de 
conhecimento  

Processo pelo qual as organizações 
podem identificar e categorizar os 

ativos de conhecimento dentro da 
organização  

3. Modelos de maturidade 

de Gestão do 
Conhecimento  

Uma ajuda à organização para avaliar 

o seu progresso relativo na 
implementação da Gestão do 

Conhecimento em um nível mais 
detalhado  

4. Mestre/Aprendiz  Relação de trabalho entre um 

membro organizacional sênior e um 

júnior, com uma agenda intencional 
projetada para compartilhamento de 

conhecimento  

5. Portal de conhecimento Um portal que contém informação 
estruturada, redes de conhecimento e 

comunidades, fóruns de discussão e 
espaços de colaboração para 

incentivar o compartilhamento 
espontâneo de conhecimento tácito 

6. Compartilhamento de 

vídeo  

Capacidade de publicar conteúdo de 

vídeo e, se possível, permitir 
discussão  

Fonte: Traduzido de YOUNG (2010). 

 

Dentre as práticas existentes, destacam-se, no setor público, os 

portais. Segundo Vaz (2007), os portais podem ser vistos como um 

fenômeno multidimensional, com uma dimensão organizacional e de 

prestação de serviços que envolve a tecnologia da informação, 
organização dos serviços públicos e da política de atendimento ao 

cidadão, além de reforçar o relacionamento e interação entre governo e 

cidadão.  
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O uso das tecnologias Web são claramente uma transformação 

importante em como os governos podem operar e aprimorar seu trabalho 

intra-organizacional existente nas práticas, mas devem ser tratadas da 

mesma maneira que qualquer outra TIC. Para Nazem e Madankar (2013) 

um conceito emergente de tecnologia da informação é o Governo 

Eletrônico, e a Gestão do Conhecimento é uma consideração importante 

nos portais de governo.  

Percebe-se que a utilização de um portal de conhecimento faz parte 

de uma prática adotada após a implementação inicial da GC em uma 

organização, porém, conforme ressalta Young (2010), como cada 

organização tem suas próprias necessidades e preferências há que se 

considerar o uso das 26 práticas em um mesmo momento. Para o 

desenvolvimento deste trabalho não foi realizada uma pesquisa prévia 

afim de identificar o uso da Gestão do Conhecimento nas organizações 

do Poder Judiciário brasileiro, apenas sabe-se que, segundo o Conselho 

Nacional de Justiça, o judiciário busca investir em fundamentos de Gestão 

do Conhecimento para seus processos internos e entrega aos cidadãos 

(CNJ, 2016), portanto, mais uma vez, justifica-se a conexão entre Gestão 

do Conhecimento, governo eletrônico e Poder Judiciário levantada nesta 

pesquisa.  

 

2.1.4Práticas de Gestão do Conhecimento associadas às tecnologias 

 

Seguindo a análise das práticas de Gestão do Conhecimento, 

Young (2010) classifica ainda as 26 práticas (iniciais e de implementação) 

em relação a sua associação com as tecnologias. O Quadro 9 apresenta tal 

dimensionamento.  
 

Quadro 9 - Práticas de Gestão do Conhecimento associadas às tecnologias. 

Práticas de Gestão do 

Conhecimento  

Associadas às tecnologias  

Bases de conhecimentos  

Biblioteca de documentos  
Blogs  

Captura de ideias e aprendizados* 
Compartilhamento de vídeo  

Comunidades de prática* 
Clusters de conhecimento  

Espaços virtuais colaborativos  
Ferramentas de busca avançada  

Localizador de especialista  

SIM  



67 

 

Portal de conhecimento  

Serviços de redes sociais  
Voz sobre IP (VOIP)  

Análise pós-ação  
Assistência entre pares  

Brainstorming  
Captura de ideias e aprendizados * 

Comunidades de prática * 
Encontros informais  

Espaços físicos colaborativos  
Ferramentas de avaliação da Gestão 

do Conhecimento  
Mapeamento de conhecimento  

Mestre/Aprendiz 
Modelos de maturidade de Gestão do 

Conhecimento 
Plano de competências para o 

trabalhador do conhecimento 
Revisão da aprendizagem  

Storytelling  
Taxonomia 

NÃO  

*Para Young (2010), a captura de ideias e aprendizados e as comunidades de 

prática podem ou não precisar de suporte das tecnologias, sendo assim elas 

aparecem nas duas classificações.  
Fonte: Traduzido e adaptado de Young (2010).  

 

As práticas associadas à tecnologia são explicadas de forma mais 

ampliada nos parágrafos abaixo, todas descritas, se baseiam em Young 

(2010).  

 

1. Bases de conhecimento (Wikis) 

No contexto do gerenciamento de conhecimento organizacional 

(GC), deve-se externalizar o conhecimento importante ou crítico que 

precisa ser acessado, compartilhado e aplicado. Criar bases de 

conhecimentos explícitas pode fazer a diferença em uma organização, em 

que, identificar as principais áreas de conhecimento que podem ser 

melhor gerenciadas poderia fazer a diferença para o desempenho da 

instituição. Para Young (2010) seria uma boa prática de GC desenvolver 
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uma base de conhecimento (para manter o conhecimento explícito) e 

também uma comunidade de prática / interesse ou conhecimento.  

Com o desenvolvimento de ferramentas de trabalho em equipe 

colaborativa, tornou-se possível criar bancos de dados com mais 

colaboração em equipe e a centralização deu lugar a um 

"desenvolvimento participativo". Além disso, aprendeu-se como melhor 

capturar e armazenar novas aprendizagens e ideias dentro desses espaços, 

para que o conhecimento tenha uma base de aprendizagem e inovação 

contínua. 

• As bases de conhecimento agora permitem que muitas outras 

pessoas da organização criem, colaborem, desenvolvam e acessem novos 

conhecimentos, mais frequentemente e rapidamente como participantes, 

criando e editando novos conhecimentos, quando apropriado. 

• Fornecem um contexto completo para um tópico de 

conhecimento, estruturando o "quê, por que, quem, onde, quando, como”.  

• Especialmente as wikis, normalmente não exigem o 

envolvimento da TI, embora o seu apoio seja bem-vindo. Isso significa 

que as bases de conhecimento podem ser criadas rapidamente pelos 

próprios usuários.  

 

2. Bibliotecas de documentos que lidam com um sistema de 

gerenciamento de documentos 

Eficiente e efetivo o acesso a documentos pode ser considerado um 

antídoto para a "sobrecarga de informações". Manter um documento num 

repositório com boa categorização e/ou taxonomia e metadados é 

primordial para o arquivamento e, posterior, procura e encontro das 

informações certas. Neste sentido a GC se preocupa com o 

desenvolvimento de novos ativos de conhecimento, sendo necessário 

identificar quais são os principais recursos de conhecimento, e então 

desenvolver recursos de informações para apoiá-los. Uma biblioteca de 

documentos bem planejada, liderada por um sistema de gerenciamento de 

documentos será útil em qualquer portal de conhecimento ou sistema de 

Gestão de conhecimento. Podendo conter os seguintes itens: 

• Documentos de texto, 

• Planilhas, 

• Calendários, 
• Imagens incorporadas e vídeo, 

• Apresentação do modelo PowerPoint (PPT), 

• Links e indexação cruzada, e 

• Mecanismo de busca. 
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Esses exemplos podem auxiliar a disponibilizar uma boa biblioteca 

de documentos para suportar o desenvolvimento de uma base de 

conhecimento significativa que demonstrará, ensinará e dará exemplos de 

modelos de criação, compartilhamento e aplicação de conhecimentos 

(YONG, 2010). 

 

3.  Blog 

Um blog é um site muito simples com estilo de revista que contém 

uma lista de entradas, que são normalmente artigos ou histórias curtas, 

muitas vezes relacionadas a eventos. No entanto, as entradas não precisam 

ser apenas texto simples. Podem também ser fotografias, vídeos, 

gravações de áudio ou uma mistura de todos os tipos. 

O conteúdo de um blog pode ser criado por um único autor ou, no 

caso de alguns dos mais blogs populares, uma coleção inteira de 

escritores. Embora qualquer site possa se chamar de blog, existem 

recursos peculiares nestes locais: 

• O conteúdo é essencialmente linear. Histórias e itens são adicionados 

a uma lista crescente, e os leitores podem percorrer a lista para ver 

como os pensamentos dos autores se desenvolveram. 

• O blog tem um foco. Isso é interpretado de forma muito liberal - os 

blogs das pessoas atravessam toda uma gama de tópicos - mas, mesmo 

quando esticados até o limite, geralmente há algum tema específico.  

• O blog tem um mecanismo através do qual os leitores podem comentar 

itens. A discussão é definitivamente um dos aspectos mais úteis dos 

blogs. Estes comentários podem ser "moderados" pelos autores. 

• O blog publica um índice eletrônico que permite que as pessoas 

estejam automaticamente conscientes quando algo novo foi 

adicionado.  

• O software usado para hospedar sites de blogs geralmente é muito fácil 

de usar. Isso significa que as pessoas podem criar sites simples em 

apenas alguns minutos. 

• O processo de escrever entradas de blog é uma das maneiras mais 

fáceis de se envolver em captura e compartilhamento de 

conhecimento. 

• A simplicidade do blog, juntamente com a capacidade de os leitores 

serem automaticamente notificados de novas entradas, torna o 

processo de distribuição do conhecimento muito simples. 

Essencialmente, os blogs oferecem uma maneira fácil para 

indivíduos, equipes e organizações inteiras capturar e publicar 

informações sobre tópicos específicos e disponibilizar esta informação, 
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automaticamente, para uma audiência tão ampla quanto querem 

(YOUNG, 2010). 

 

4. Captura de ideias e aprendizado 

Um aspecto chave do gerenciamento de conhecimento (GC), nos 

níveis, pessoal e de equipe, é coletivamente e sistematicamente capturar 

a aprendizagem e as ideias que estão ocorrendo.  Muitas organizações 

gostariam de ser mais criativas, gerar mais ideias, aprender mais rápido 

melhorando o conhecimento para compartilhar, aplicar e explorar. 

Os indivíduos e equipes na maioria das organizações estão 

continuamente fazendo novos aprendizados e novas ideias na maior parte 

do tempo, especialmente em conversas em equipe e trabalho colaborativo. 

O problema não é uma falta de novas aprendizagens e ideias, mas capturar 

efetivamente estas ideias. É necessário encontrar melhores métodos, 

ferramentas e técnicas para fazer isso coletivamente e sistematicamente. 

Há muitas maneiras de capturar novas aprendizagens, ideias e 

insights. Como novas tecnologias emergem, ainda existirão mais 

possibilidades. Por exemplo, algumas ferramentas de captura pessoal são: 

• Memória própria (vulnerável como o único método); 

• Bloco de notas (útil, mas pode ser fragmentado); 

• Organizadores pessoais baseados em papel (adicionando 

mais estrutura); 

• Notas de assistente digital pessoal (PDA) - (mais estrutura e 

eletrônica armazenamento e disseminação); 

• Computador pessoal (PC) - e-mail, notas, documentos, 

bancos de dados (mais estrutura e armazenamento e disseminação 

eletrônicos); 

• Blogs e K-logs (Blogging de Conhecimento) - uma maneira 

muito poderosa de capturar aprendizagem e ideias espontâneas e 

estruturadas; 

• Câmera (imagens para adicionar mais informações e 

contexto);  

• Gravador de voz (para capturar a fala); 

• Scanner (para capturar documentos no computador); 

• Ferramentas de captura coletiva;  

• Comunidades corporativas de prática, fóruns da rede e fóruns 
de discussão; 

• Salas de chat eletrônicas;  

• Intranet corporativa(s); 

• Internet e Websites;  
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• K-logs da equipe (coletiva) (blogs da equipe); 

• Wikis; 

• Redes sociais (Facebook, LinkedIn, etc.); 

• Sistema telefônico corporativo; 

• Conferência de áudio; 

• Videoconferência (e videoconferência baseada em PC); 

Idealmente, as ferramentas de captura pessoal devem ser 

integradas com ferramentas de captura corporativa (YOUNG, 2010). 

 

 

5. Compartilhamento de vídeo 

Na sua forma mais simples, o compartilhamento de vídeos é a 

capacidade de publicar conteúdo de vídeo, seja para um público ou o 

mundo inteiro. Além de compartilhar o conteúdo, a maioria dos sites de 

hospedagem também deve permitir algum nível de discussão. 

O vídeo é um meio incrivelmente poderoso para capturar, 

compartilhar e consumir conhecimento. A disponibilidade recente de 

câmeras de vídeo baratas e softwares de edição baseado em PC significou 

que agora é prático para quase qualquer pessoa criar vídeos que vão desde 

simples instruções até a gravação de apresentações de conferências 

completas. Como usar o compartilhamento de vídeo: 

• Estabeleça quem é sua audiência; 

• Faça o que deseja comunicar. Por exemplo, é um "know-how" 

técnico ou conceitos amplos? 

• Encontre exemplos de pessoas que estão comunicando esse tipo de 

conteúdo. Idealmente, encontre um estilo que você gosta, e tente 

adaptá-lo para o seu conteúdo; 

• Embora os vídeos não tenham que ser padrão, ensaiar o que quer 

dizer, ou o fluxo de trabalho que deseja capturar, faz uma grande 

diferença; 

• Use uma ferramenta simples de captura de vídeo; 

• Crie os seus primeiros vídeos; publique-os adequadamente, ou seja, 

na sua rede interna se é apenas para seus colegas, ou em um serviço, 

como o YouTube, se for destinado ao mundo mais amplo; 

• Solicite comentários e revise seu conteúdo (YOUNG, 2010). 

 

6. Comunidades de prática. 

As Comunidades de Prática (COPs) desempenham um papel 

importante no contexto da Gestão do Conhecimento especialmente por 

compartilhar conhecimento comum além das divisões/departamentos 
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formais e servem como uma ferramenta para quebrar as barreiras do fluxo 

de conhecimento entre as organizações. 

As COPs são grupos de pessoas que compartilham uma 

preocupação ou uma paixão por algo sabendo como fazê-lo melhor, pois 

eles interagem regularmente. No contexto da GC, as COPs são formadas 

- intencionalmente ou espontaneamente - para compartilhar e criar 

habilidades comuns, conhecimento e experiência entre os funcionários. 

As COPs podem existir em uma divisão ou departamento em uma 

organização, através de departamentos em uma organização, ou além de 

limites de múltiplas organizações, dependendo do seu objetivo. São 

geralmente para compartilhar e desenvolver habilidades comuns. Três 

elementos a seguir são cruciais quando se criam COPs: 

• O domínio: uma COP não é apenas um clube de amigos ou uma 

rede de conexões entre pessoas. Tem uma identidade definida por um 

domínio compartilhado de interesse. Portanto, implica um compromisso 

com o domínio e, portanto, uma competência compartilhada que distingue 

membros de outras pessoas. O domínio não é necessariamente algo 

reconhecido como "expertise" fora da comunidade. Eles valorizam sua 

competência coletiva e aprendem uns com os outros, mesmo que poucas 

pessoas fora do grupo possam valorizar ou mesmo reconheçam seus 

conhecimentos. 

• A Comunidade: ao prosseguir o seu interesse no domínio, os 

membros se envolvem em atividades conjuntas e discussões, se ajudam e 

compartilham informações. Uma plataforma que permite que tais 

atividades sejam essenciais para uma COP baseia-se em uma relação de 

confiança entre membros que incentivam interações frequentes para 

compartilhar e desenvolver conhecimentos comuns. 

• A prática: as COPs não são apenas uma comunidade de interesse 

- pessoas que gostam de certos tipos de filmes, por exemplo. Membros de 

uma COP são praticantes. Eles desenvolvem um repertório compartilhado 

de recursos: experiências, histórias, ferramentas, formas de abordar 

recorrentes, problemas - em suma, uma prática compartilhada. Isso leva 

tempo e uma interação sustentada. 

É a combinação destes três elementos que constituem uma COP. E 

é através do desenvolvimento desses três elementos em paralelo que se 

cultiva essa comunidade. As COPs podem ser sustentadas pelas 
Tecnologias da Informação, ou não, isso varia de acordo com as 

considerações geográficas dos membros. 
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7. Construindo Clusters de Conhecimento 

Ao longo da história, as organizações se agruparam em vários tipos 

de cluster para serem eficazes. Sociedades, associações, redes, continuam 

a ajudar, apoiar e desenvolver seus membros. No entanto, desde o 

nascimento da "Economia do Conhecimento", tem havido muita ênfase 

sobre o conhecimento contido, desenvolvido e aplicado dentro das 

organizações. Há muito interesse nos diferentes tipos de Rede de 

Conhecimento. A Economia do Conhecimento e os processos de 

gerenciamento de conhecimento primário (GC), por sua vez, foram 

ativados recentemente, em formas fundamentalmente novas, por 

comunicação, informação e trabalho colaborativo através das tecnologias 

baseadas na internet e na World Wide Web. 

O termo "Cluster de conhecimento" é um termo dado a um grupo 

que, como resultado de se juntar nessa nova maneira cria, inova e divulga 

novos conhecimentos. Em outras palavras, indivíduos, equipes e 

organizações agora podem se juntar, virtualmente, na internet, para 

melhor se comunicar, colaborar, aprender e compartilhar conhecimento 

através do cluster, que é um termo usado para representar um grupo de 

empresas no mesmo setor industrial, por exemplo, cluster de 

conhecimento de alta tecnologia, cluster de conhecimento de 

biotecnologia, etc. 

Existem grupos regionais de conhecimento onde as organizações 

se reúnem, independentemente do tamanho, em torno de tópicos 

específicos. Muitas vezes, há uma alta incidência de inovação em locais 

ligados às Universidades. No centro do cluster, geralmente há um tópico 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e instituições centrais de pesquisa 

pública com alto potencial de pesquisa. O sistema também pode envolver 

participação de organizações e outros grupos tanto dentro como fora da 

localidade ou região. 

Um cluster de conhecimento pode ser visto como um tipo de 

Comunidade de Prática (COP) mais focada, normalmente com o objetivo 

de combinar recursos de conhecimento para criar novos produtos e 

serviços inovadores e/ou organizar e competir de novas formas YOUNG 

(2010). 

 

8. Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

A essência de um espaço de trabalho virtual colaborativo é que ele 

permite que as pessoas trabalhem juntas, independentemente de onde eles 

estão localizados fisicamente. Em termos práticos, isso significa que ele 

deve envolver uma combinação de compartilhamento de documentos, 
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edição colaborativa e áudio/vídeo conferência. Embora os fornecedores 

ofereçam pacotes de software que contenham todos esses elementos, 

muitos usuários montam sua própria coleção de ferramentas que atendem 

às suas necessidades específicas. Existem muitas razões para usar um 

espaço de trabalho virtual: permite que as organizações acessem as 

melhores habilidades em qualquer lugar do mundo; pode reduzir 

drasticamente os custos de viagem; e permite que as pessoas trabalhem 

quando e onde é mais eficaz para elas, além de proporcionar acesso às 

informações quando precisam. 

Dada a gama de ferramentas em constante evolução do mercado, é 

difícil recomendar qualquer site particular. No entanto, é possível falar 

sobre os princípios gerais que devem guiar o desenvolvimento de um 

espaço de trabalho como: 

• Comece com pessoas. As ferramentas tendem a amplificar as 

práticas de trabalho existentes. Assim sendo, antes de introduzir 

ferramentas virtuais, qualquer grupo de trabalho ou equipe precisa 

rever sua prática de trabalho e refletir sobre como funcionaria de 

forma ideal. 

• Certifique-se de que a tecnologia atenda ao trabalho. Equipamentos 

de má qualidade, por exemplo, internet lenta, links ou áudio/vídeo 

de má qualidade, criará uma experiência negativa para os usuários e 

irá desencorajá-los do uso futuro. 

• Treine os usuários no momento apropriado. O treinamento é 

importante para a implementação bem-sucedida. No entanto, deve 

ser fornecido o mais próximo possível do uso pretendido das 

ferramentas. 

• Comece com ferramentas centradas no ser humano. Áudio e 

videoconferência podem oferecer benefícios imediatos que - se a 

qualidade for boa o suficiente – salvam o tempo de pessoas e o 

estresse. 

• Introduza a criação de conteúdo colaborativo em associação com a 

conferência de áudio/vídeo de modo que se baseie na experiência 

existente e permita que os mais experientes usuários possam oferecer 

assistência imediata aos seus colegas. 

 
9. Ferramentas de pesquisa avançada 

Quase todos que usam a World Wide Web, em algum momento, 

usaram um motor de pesquisa. No entanto, poucos usuários aproveitam 

as ferramentas de pesquisa avançada que são oferecidas pela maioria dos 
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motores de busca. Compreender essas ferramentas pode resultar em uma 

melhoria na qualidade dos resultados de pesquisa. 

Obter a informação certa pode ser um caso de sucesso. Sabendo 

como usar as ferramentas de pesquisa restringindo as opções é uma 

habilidade importante para qualquer trabalhador do conhecimento. Os 

comandos avançados serão diferentes entre os motores de busca. No 

entanto, os princípios básicos são comuns. Por simplicidade, usa-se o 

Google para demonstrar as principais ferramentas recomendadas: 

• Para procurar a frase exata, coloque o texto entre aspas. Por 

exemplo, “Associação Das Nações do Sudeste Asiático” só 

encontrarão documentos com essa frase exata. 

• Para limitar sua pesquisa a um site específico, use a palavra site.  

• Para excluir determinadas palavras de uma pesquisa, coloque um 

sinal de menos na frente da palavra. Por exemplo, se você quiser 

procurar Lotus, mas não carros de lótus, você entraria em lótus – 

carros.  

• Você pode procurar frases que contenham algumas palavras sobre 

as quais você não está preocupado, substituindo-os pelo símbolo *. 

O * então irá igualar qualquer palavra. Por exemplo, procure como 

* um carro irá produzir informações sobre como dirigir, lavar, 

vender, fazer, ou doar um carro. 

 

10. Localizador de especialista 

O localizador de especialistas se encaixa em problemas típicos que 

grandes corporações com milhares de pessoas enfrentaram: não é possível 

encontrar o conhecimento certo que deveria existir em algum lugar da 

organização ou na cabeça de alguém. Muitas vezes, essa situação leva a 

organização a reinventar a roda para resolver o problema. 

Localizador de especialistas (Expert Locator, Who's Who) é uma 

ferramenta de tecnologia da informação (TI) para habilitar o uso efetivo 

e eficiente e/ou compartilhamento de conhecimentos existentes, 

conectando pessoas que precisam de conhecimentos específicos e pessoas 

que possuem o conhecimento. Às vezes, o sistema ajuda criando novas 

equipes/projetos, encontrando vários conhecimentos necessários. O 

localizador de especialistas pode ser simples páginas amarelas 
eletrônicas, sistemas mais sofisticados para busca automática de 

experiência, ou mesmo uma mistura de TI e pessoas que apoiam 

encontram e conectam as pessoas que querem o conhecimento e a pessoa 

que possui o conhecimento. 



76 

 

Como todas as outras ferramentas de TI para a GC, o localizador 

de especialistas precisa de uma interface de usuário fácil e amigável para 

permitir que as pessoas utilizem o sistema. Deve-se manter a flexibilidade 

para mudar os índices e a interface com base nos comentários do usuário, 

porque não se pode criar um sistema perfeito a partir do primeiro dia. 

Registrar a experiência do usuário seria a parte mais difícil de 

construir e utilizar localizador de especialistas; há muitas experiências 

bem construídas que não conseguem atrair usuários para registrar suas 

habilidades. Podem-se fornecer incentivos para o registro, em que o 

melhor, provavelmente, são as histórias reais de benefícios de quem usa 

o sistema, deixando os usuários espalhar voluntariamente suas 

experiências com o uso do sistema (YOUNG, 2010). 

 

11. Portal de conhecimento 

Muitas vezes, há confusão entre os termos 'portal de informação' e 

'portal de conhecimento'. Um portal de informações é descrito como um 

gateway para informações codificadas e digitais, normalmente realizado 

em documentos e bancos de dados, para permitir que o usuário tenha mais 

uma simplificação na maneira de navegar em direção à informação 

desejada. Normalmente, a informação está estruturada e planejada. No 

entanto, um "portal de conhecimento" é muito mais do que um portal de 

informações. Um portal de conhecimento constrói um portal de 

informações. Se a informação representa o conhecimento dos provedores 

explícito para comunicar aos outros de forma estruturada, permanece 

como informação que o pesquisador/leitor o processe (o processo de 

aprendizagem) e o integra no conhecimento do tácito (dentro da cabeça). 

O portal de conhecimento acelera esse processo de aprendizagem 

e facilita uma transferência mais efetiva entre formas de conhecimento 

tácitas e explícitas. Um portal de conhecimento, com informações 

estruturadas, contém redes e comunidades de conhecimento, fóruns de 

discussão, e espaços de trabalho colaborativos para encorajar, projetar e 

transferir mais "espontaneamente" a troca de conhecimento tácito. 

Também contém normalmente um "localizador especialista" - uma 

espécie de diretório para ajudar as pessoas a encontrar e se conectar com 

especialistas. 

Um portal de bons conhecimentos é "conhecimento centrado em 
ativos". Ou seja, é projetado para trabalhadores do conhecimento para 

localizar e trabalhar facilmente sobre os principais ativos de 

conhecimento chave dentro das áreas do conhecimento da organização 

(YOUNG, 2010). 
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12. Serviços de redes sociais 

Uma rede social é um grupo de pessoas que compartilham uma 

área comum de interesse. Os principais serviços são sistemas on-line que 

oferecem geralmente: 

• Encontrar pessoas que tenham interesses ou necessidades 

semelhantes; 

• Agrupar pessoas em grupos, ou subgrupos, e poder se comunicar 

com esses grupos; e 

• Compartilhar conteúdo, como documentos links para sites 

relevantes, ou mesmo transmissão de vídeo. 

As redes sociais podem ser ferramentas de compartilhamento de 

conhecimento muito poderosas. Uma rede bem-orientada pode fornecer 

aos seus membros acesso a conhecimentos, conexões e conselhos 

altamente relevantes. Em uma configuração de negócios, o 

compartilhamento de conhecimento permite que as empresas tenham um 

relacionamento muito mais próximo com clientes e potenciais clientes. 

As redes sociais baseadas na internet abriram uma nova maneira de 

gerenciar relacionamentos com clientes. 

Há diversos sites de redes sociais. Na verdade, qualquer site que 

permita as pessoas a se registrarem e manter discussões com outros 

membros pode se qualificar como uma rede social. Na sua forma mais 

simples, até uma lista de distribuição de e-mail pode ser uma ferramenta 

de rede bastante eficiente. O primeiro desafio para quem deseja obter os 

benefícios de pertencer a uma rede é decidir em qual rede participar. As 

etapas para se envolver em uma rede social seriam: 

• Identificar os tópicos da rede desejada; 

• Procurar as principais redes sociais para ver os grupos existentes. 

Recomenda-se explorar o Facebook e o LinkedIn como pontos de 

partida. Se você quiser usar redes sociais como parte de sua 

estratégia para atender seus clientes de forma mais eficaz, é provável 

que ambos se juntem a redes relevantes existentes para começar um 

novo tópico dedicado especificamente ao seu negócio; 

• Junte-se a uma rede e leia algumas das discussões anteriores, a fim 

de entender o tom e o nível. Muitos sites de redes sociais têm 

discussão diferente e áreas dependentes, por exemplo, do nível de 

conhecimento das pessoas; 

• Uma vez que você se sinta confortável em uma rede, participe das 

discussões e comece a fazer conexões; 
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• Se você quiser iniciar sua própria rede porque suas áreas específicas 

de interesse não estão sendo atendidas, muitas vezes é mais fácil 

simplesmente propor a nova rede dentro das áreas de discussão da 

sua rede existente. Se suficientes pessoas compartilham seu 

interesse, é muito simples criar um novo espaço; 

• O conteúdo é rei. Sua nova rede precisa ser valiosa para seus 

membros. Isto significa que você e seus colegas precisam trabalhar 

duro para encontrar conteúdo relevante, encorajando discussões e 

recebendo novos membros, (YOUNG, 2010). 

 

13. VoIP 

Em termos muito simples, a internet agora é capaz de enviar sinais 

de áudio e vídeo entre computadores, usando nada além de uma conexão 

de banda larga e alguns equipamentos de baixo custo, como uma webcam 

e um fone de ouvido. Esta capacidade é muitas vezes referida como 

Voice-over-Protocolo de internet (VoIP). 

A adoção de banda larga levou à criação de uma série de empresas 

que oferecem vários serviços VoIP. Em geral, todos oferecem mensagens 

instantâneas e transmissão de voz; muitos também oferecem chamadas de 

vídeo. O custo do serviço varia de empresa para empresa, no entanto, 

quase todos os provedores oferecem áudio gratuito de computador para 

computador; muitos deles fornecem chamadas de vídeo gratuitas para 

um-para-um. 

O VoIP oferece um meio livre ou de baixo custo para chamar 

pessoas em qualquer lugar do mundo - desde que tenham uma conexão 

adequada à internet. Quando combinado com chamadas de vídeo, o 

serviço oferece uma forma de comunicação significativamente mais rica. 

A adição do compartilhamento de tela permite que as pessoas 

disponibilizem apresentações e e-learning a um custo muito baixo e com 

níveis surpreendentemente elevados de interação (YOUNG, 2010). 

Os tópicos acima pretenderam apresentar os conceitos de Gestão 

do Conhecimento, seus processos e suas práticas elencados por (CEN, 

2004; OECD, 2004 e YOUNG, 2010). Percebe-se que alguns destes 

processos e práticas de GC estão ligadas à procedimentos internos de uma 

organização. Como o objetivo desta tese é avaliar uma entrega, algo 

externo à organização, ou seja, os portais, é necessário investigar e estudar 

quais destes procedimentos podem estar presentes na rede mundial de 

computadores para serem avaliados. Esta etapa será feita no tópico de 

apresentação e fundamentação da proposta, no Capítulo 3.  
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2.1.5Gestão do Conhecimento na administração pública 

 

Vive-se em uma era na qual o conhecimento é o ativo mais 

relevante para indivíduos e organizações. Neste viés, tanto no setor 

público quanto no privado, muitas vezes as práticas tradicionais de 

trabalho tendem a ser tornar inadequadas ou até mesmo ineficientes. No 

setor privado, práticas inadequadas podem levar à perda de espaço no 

mercado e até mesma a falência. No caso do setor público, ir à falência 

significa deixar de atender às demandas da população e 

consequentemente perder legitimidade e autoridade (DIAS e 

REINHARD, 2008). 

 Neste sentido, segundo Dias e Reinhard (2008) o setor público, 

em todo o mundo, e em especial no Brasil, enfrenta dois desafios 

simultâneos: o de lidar com orçamentos restritos e, ao mesmo tempo 

atender demandas crescentes da população. Este aumento do nível de 

exigência é reforçado pelo maior acesso dos cidadãos à informação, 

propiciado pela evolução tecnológica, especialmente a dos 

microcomputadores, a da internet e por uma maior oferta de serviços de 

telecomunicações que aproximaram a tecnologia da população em geral, 

fazendo com que os cidadãos estejam mais informados sobre os seus 

direitos. Desta forma, o governo encontra-se em uma situação 

complicada: é pressionado por oferta de serviços de qualidade ao mesmo 

tempo em que há um maior controle sobre os gastos. Sendo assim, as 

práticas da administração pública tradicionais já não são mais suficientes 

para lidar com esta realidade, e então surge a inovação das práticas 

governamentais ou a chamada “Nova Gestão Pública” para fomentar as 

adaptações necessárias diante da modernização do setor público.  

Dias e Reinhard (2008) citam os objetivos fundamentais para que 

isso ocorra: 

- Otimização do uso dos recursos; 

- Responsabilização (accountability) e transparência (quantidade, 

profundidade e custo de acesso à informação); 

- Serviço ao cidadão – serviços que facilitem o acesso do cidadão 

a seus direitos e que minimizem o custo de cumprir com seus deveres, 

ofertados pelo Estado. 

É a partir dos últimos dois objetivos que esta pesquisa visa inferir, 
analisando e propondo melhorias às informações e aos serviços 

disponibilizados pelo governo aos cidadãos. Cabe ressaltar o papel 

importante e quase que essencial das Tecnologias da Informação e 

Comunicação para que estes objetivos saiam do papel e sejam executados 

devidamente pelos governos. Dentre as tendências fundamentais para 
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uma mudança na utilização da tecnologia no apoio às atividades do 

governo estão o barateamento e a disseminação de computadores na 

sociedade e a consequente disseminação do acesso e uso da internet 

(DIAS e REINHARD, 2008). 

Tratado como um setor burocrático e moroso, a administração 

pública brasileira procura se modernizar utilizando as TIC e inserindo 

novas rotinas administrativas. A Gestão do Conhecimento está, há algum 

tempo, no centro destas novas estratégias governamentais como um 

importante subterfúgio de formulação de políticas e prestação de serviços 

(CONG e PANDYA, 2003). Neste viés, os novos avanços tecnológicos 

devem ser acessíveis ao cidadão, alcançando esse objetivo através do 

desenvolvimento de ferramentas informáticas que acelerem os serviços 

prestados pelas administrações, levando em consideração, dentre outros 

os aspectos de segurança nessas comunicações (DIEZ e PRENAFETA, 

2002).  

Enquanto a literatura sobre GC tem abordado questões, desafios e 

oportunidades para o setor privado, há ainda muitos desafios para que ela 

seja aprofundada no setor público. Iniciativas como a Nova Gestão 

Pública sugerem que as organizações públicas devem importar os 

processos gerenciais do setor privado, aprimorando suas técnicas. 

(CONG e PANDYA, 2003). O desenvolvimento do Novo Serviço 

Público tanto de forma teórica como prática e sua tendência de se espalhar 

por países em desenvolvimento abriu caminho e lançou uma base sólida 

para as iniciativas de implementação no setor público, oferecendo novas 

ideias para a administração deste setor.  

Pessoas, processos e tecnologia são três elementos-chave de um 

ambiente em que a Gestão do Conhecimento se centra nas pessoas e na 

cultura organizacional para estimular e nutrir o compartilhamento e a 

utilização de conhecimento. Os processos ou métodos são necessários 

para localizar, criar, capturar e compartilhar conhecimento e a tecnologia 

para armazenar e fazer o conhecimento acessível, permitindo que as 

pessoas trabalhem juntas sem estar juntas. Sobre a tecnologia, é 

necessário ressaltar que ela é apenas um meio facilitador que pode ajudar 

a conectar pessoas com informação, e as pessoas umas com as outras, mas 

não é a solução. Cong e Pandya (2003) apresentam ações que visam 

implementar a GC no setor público:  
1. Identificar o hardware e software para conduzir GC e ter certeza 

de que qualquer tecnologia utilizada deve incluir pessoas e processos da 

organização. 

2. Construir uma infraestrutura tecnológica identificada pelas 

necessidades dos recursos de conhecimento e direito aos processos. 
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3. Estabelecer uma intranet de toda organização com ampla 

comunicação e capacidades de colaboração para compartilhar 

conhecimento. 

4. Construir um portal de conhecimento, plataforma virtual de 

conhecimento acessível através de intranet da organização para 

compartilhar conhecimento tácito sem estar face a face através de meios 

como e-mail, discussão grupos, salas de bate-papo, áudio e 

videoconferência. 

5. Organizar e armazenar os ativos de conhecimento em um meio 

eletrônico de modo a permitir eficiente e mais rápido acesso e 

recuperação. 

6. Fornecer acesso personalizado ao conhecimento com recursos 

de tecnologia pull ou push para facilitar a interação com os cidadãos, 

clientes, fornecedores, parceiros e outros. 

Além de aumentar a efetividade da ação pública no tratamento de 

temas relevantes para a sociedade de maneira competente, com o mínimo 

de recursos e o máximo de tempestividade, as organizações públicas 

devem gerir o conhecimento para: (i) tratar de maneira adequada e com 

rapidez desafios inesperados e desastres; (ii) preparar cidadãos, 

organizações não governamentais e outros atores sociais para atuar como 

parceiros do Estado na elaboração e implementação de políticas públicas; 

(iii) promover a inserção social, a redução das desigualdades sociais e um 

nível aceitável de qualidade de vida para a população, por meio da 

construção, manutenção e ampliação do capital social e intelectual das 

empresas; e (iv) criar uma sociedade competitiva na economia regional e 

global, por meio da educação dos cidadãos, para que estes se tornem 

trabalhadores competentes do conhecimento, e por meio do 

desenvolvimento das organizações, para que estas se tornem competitivas 

em todas as áreas do conhecimento (Batista, 2004). 

Então, em um contexto, as ações de GC não devem ser somente 

internas. Elas podem e devem refletir externamente a missão de uma 

organização trazendo ao público interessado informações e serviços com 

conhecimento agregado.  Neste sentido, e no contexto da administração 

pública, entende-se que à medida que os cidadãos têm acesso à 

informação e ao conhecimento e atingem certo nível de maturidade 

cívica, acabam por se interessar pelas questões públicas e se engajar, 
colaborando e participando nos processos democráticos que lhes são de 

direito. (SANTOS e ROVER, 2016). Mishra e Mishra (2011) salientam 

que há um pensamento crescente entre os governos mundiais sobre a 

necessidade de revitalizar a administração pública, com o intuito de 

facilitar a entrega de serviços passando seu foco para o usuário, com 
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alternativas eficientes no que diz respeito aos custos, e amigáveis para 

cidadãos e empresas, melhorando a qualidade das funções 

governamentais. 

 

 

2.1.6Gestão do Conhecimento e Governo Eletrônico 

 

As revoluções tanto políticas quanto econômicas sempre tiveram 

sua importância ao longo da história e marcaram períodos a partir do 

desenvolvimento da imprensa, da revolução agrícola, industrial e pós-

industrial e, mais recentemente, com a chegada das Tecnologias da 

Informação e Comunicação que interferiram nos meios de produção e 

trouxeram novos hábitos de vida em sociedade. Para Castells (1999) a 

emergência de um novo sistema tecnológico na década de 70 foi uma base 

para o processo de reestruturação socioeconômica dos anos 80 e 

condicionou a utilização dessas tecnologias na década de 90. A definição 

de “Sociedade em rede” proposta por Castells (1999), só foi possível 

através da Revolução da Tecnologia da Informação que alterou a 

dinâmica econômica, social e cultural no mundo contemporâneo 

caracterizado, hoje, pelo fluxo e trocas instantâneas de informação 

propiciadas pela internet.  

A utilização da internet e suas peculiaridades tornaram-se uma 

fonte de produtividade e competitividade nos negócios da sociedade atual 

e estão cada vez mais ligados também ao trabalho, à família e à vida 

cotidiana. “Por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da 

internet, a interação social on-line desempenha crescente papel na 

organização social como um todo” (Castells, 2003, p.109).  Ou seja, a 

sociedade em rede pode ser caracterizada como uma nova forma de 

organização social.  

Para Rover (2009), a sociedade está mais complexa, sendo 

denominada sociedade da informação ou do conhecimento, onde a 

informação passa a ser o motor das transformações e o insumo mais 

importante nos sistemas modernos de produção. Desta forma, o uso 

intensivo da tecnologia da informação em forma digital proporciona a 

superação das estruturas administrativas hierarquizadas e verticalizadas 

em direção a relações de poder horizontalizadas, transformando em uma 
sociedade em rede.  

Se tratando de internet como meio de comunicação no século 

XXI, sabe-se que mesmo que uma pessoa não tenha um computador 

próprio, o acesso a esta ferramenta pode ser realizado por computadores 

nas escolas, no trabalho, e em postos específicos para esta finalidade. As 



83 

 

empresas, privadas e públicas, com intuito de diminuir custos de gráfica 

e informatizar os processos de comunicação optam por disponibilizar 

informações e oferecer serviços pela rede. Desta forma, é possível afirmar 

que, cada vez mais, os movimentos sociais e o processo político usam a 

internet como um instrumento de extrema valia para atuar, informar, 

recrutar, organizar, dominar e contra dominar (CASTELLS, 2003).  

O desenvolvimento da comunicação assistida por computador e 

das redes digitais planetárias cria uma constituição mais democrática e 

flexível, baseada na inteligência coletiva, na reciprocidade e no respeito 

das singularidades. Tudo isso torna a internet interessante, onde existe um 

objeto comum, dinâmico, construído e alimentado por pessoas que 

utilizam o ciberespaço e compartilham memórias, ou hipertextos 

comunitários no desejo de constituir coletivos inteligentes (CASTELLS, 

2003).  

O ciberespaço, portanto, apresenta propriedades novas que criam 

um poderoso “instrumento de coordenação não hierárquica, de 

sinergização rápida das inteligências, de troca de conhecimentos, da 

navegação nos saberes e da autocriação deliberada de coletivos 

inteligentes” (LÉVY, 1996, p. 115). Como já adiantou Lévy (1996), o 

espaço na rede propiciado pelo uso da internet é transformador e contribui 

na troca de conhecimentos fomentando a passagem de uma sociedade da 

informação, para uma sociedade em rede e ainda para uma sociedade do 

conhecimento. 

Então, a tecnologia da internet emerge como um instrumento 

ideal para promover e expandir cada vez mais a democracia, dentro da 

sociedade do conhecimento, tendo em vista o fácil acesso à informação 

política através do seu uso, permitindo que qualquer cidadão tenha acesso 

às informações governamentais e às informações de interesse particular, 

tornando-se bem informado acerca de tudo o que julgar interessante no 

seu cotidiano, inclusive na busca de informações que anteriormente 

poderiam ser acessadas somente através de um endereço físico e, hoje 

podem ser acessadas em um portal Web através de computadores, tablets 

e smartphones com acesso à rede.  

Castells (2003) afirma que a interatividade entre os cidadãos e o 

governo por meio da rede torna possível a todo cidadão solicitar 

informação, expressar opiniões e pedir respostas pessoais a seus 
representantes. O governo brasileiro já utiliza a internet para divulgar 

ações, fornecendo serviços de informação e outros tipos de políticas 

públicas que visam o bem-estar da população e a aproximação cidadã na 

realização dessas atividades. O que poderá ser acompanhado nesta 

pesquisa são os portais de governo, neste caso, exclusivamente do Poder 



84 

 

Judiciário brasileiro na garantia de acesso a informações, serviços e à 

tecnologia por parte dos usuários. 

Neste contexto, Dzienkaniak e Rover (2011) ressaltam a 

importância do desenvolvimento de modelos e projetos no âmbito do 

Governo Eletrônico, já que a sociedade que pretende progredir, evoluir e 

se desenvolver em todos seus setores, necessita saber utilizar, comunicar-

se e projetar através das tecnologias, porque a inclusão digital, inclusive 

no âmbito do governo, não pode ser uma opção, é preciso ser uma 

realidade para que o desenvolvimento social e econômico aconteça para 

todos. 

De acordo com Diretrizes propostas pelo Governo Federal 

Brasileiro a Gestão do Conhecimento é considerada um instrumento 

estratégico de articulação e gestão das políticas públicas do Governo 

Eletrônico sendo um conjunto de processos sistematizados, articulados e 

de forma intencional. Essas ações seriam capazes de assegurar a 

habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, 

gestão de políticas públicas e inclusão do cidadão como produtor de 

conhecimento coletivo (DZIENKANIAK, ROVER, 2011).  

O Quadro 10 enumera os principais aspectos a serem considerados 

na análise da estrutura estabelecida pelas administrações públicas para 

gerenciamento e implementação de programas de Governo Eletrônico. 

Quadro 10 - Aspectos de estruturação dos programas de Governo Eletrônico. 

 Estrutura organizacional 

 Formação de recursos humanos para o e-Gov 

 Gestão da infraestrutura de e-Gov (redes, serviços de rede, 
desenvolvimento, etc.) 

 Gestão do portal e demais canais de entrega de serviços 
eletrônicos 

 Integração com outras instâncias de governo 

 Marco legal, legislação de e-Gov 

 Papéis e responsabilidades na definição de prioridade de 
desenvolvimento de serviços e processos eletrônicos 

 Papel da estrutura de informática (companhias de 
processamento estatais) e dos outros agentes na política de e-
Gov, como comitês e secretaria executiva 
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 Planejamento de recursos organizacionais, tecnológicos e 
financeiros para e-Gov 

 Política formal de inclusão digital ou de universalização de 
acesso 

 Suporte gerencial e tecnológico ao projeto de e-Gov. 

Fonte: Dias e Reinhard (2008).  
 

As organizações governamentais em várias partes do mundo estão 

enfrentando desafios à medida que os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judicial estão evoluindo para um ambiente de trabalho em meio 

eletrônico, pressionados pelo excesso de papel, a necessidade de reduzir 

custos e prestar serviços de forma mais efetiva e o rápido surgimento de 

novos canais de comunicação eletrônico para uso dos cidadãos. Desta 

maneira, os governos necessitam adotar novas abordagens para o 

gerenciamento de informações eletrônicas (TALISAYON, 2013). 

Segundo o autor, a GC pode gerar uma série de benefícios para o setor 

público como: a) aumento da produtividade e melhoria da qualidade das 

tarefas ou serviços públicos; b) aceleração da inovação nas organizações 

públicas; c) desenvolver a cultura de colaboração; d) superar burocracias 

(TALISAYON, 2013).  

Sendo assim, o uso apropriado das tecnologias e da Gestão do 

Conhecimento, mais especificamente dos conhecimentos tácitos e 

explícitos, é uma capacidade chave para a transformação das 

organizações públicas. Na elaboração de um projeto de e-Gov, em que a 

ênfase se dá na captura, no compartilhamento e no reforço do contexto, 

existe muito para ser derivado da interatividade entre as pessoas. Os 

gestores de e-Gov estão cada vez mais comprometidos com o suporte 

contínuo e consistente que a Gestão do Conhecimento pode oferecer nos 

projetos de implementação de tecnologia de e-Gov (MOHAMED, 2009).  

Segundo, Al Rawajbeh e Raboush (2011) o conhecimento do 

governo pode ser definido como a coleta de informações, dados e 

procedimentos usados pelo governo para fornecer serviços aos clientes, 

gerenciando seus sistemas internos e relações externas. No contexto do 

Governo Eletrônico o conhecimento passa a existir como ativo de 
conhecimento, tais como documentos, referências e outros tipos de 

recursos de informação, e também pode existir como conhecimento tácito 

nas mentes dos funcionários, como experiências e conhecimentos 

adquiridos durante o seu trabalho nas organizações governamentais. Para 

tanto, o governo deve armar-se de todas as ferramentas e instalações que 
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lidam com a enorme quantidade de conhecimento que costumava fornecer 

aos clientes e cidadãos ajustando suas posições no mercado, e alcançando 

a eficiente integração com o ambiente externo. 

Fresneda e Gonçalves (2007) ressaltam que a utilização da Gestão 

do Conhecimento no setor público é uma estratégia e um novo caminho 

para melhorar o desempenho e o relacionamento interno e externo das 

organizações deste setor. Os autores afirmam ainda que, implantar Gestão 

do Conhecimento não significa apenas colocar os serviços públicos on-

line e melhorar a sua forma de acesso, mas consiste em implementar um 

conjunto de processos, mediados pela tecnologia que podem modificar as 

interações em uma escala maior, entre os cidadãos e o governo, e entre as 

instituições das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. 

Por parte do governo, ações buscam assumir formalmente que a 

Gestão do Conhecimento é um instrumento estratégico de governo e de 

e-Gov. Sabendo que a Gestão do Conhecimento pode contribuir para 

aumentar a eficiência dos processos de trabalho na administração pública 

e a sua capacidade de reagir rapidamente às mudanças da sociedade, o 

governo federal, formalizou, em 29 de outubro de 2003, por meio de 

decreto da Presidência da República, a criação de Comitê Técnico de 

Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica (CT-GCIE), no 

âmbito do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), com a 

missão de promover a Gestão do Conhecimento na Administração 

Pública Federal e definiu como uma de suas diretrizes que ela deve ser 

objeto de política específica no âmbito das políticas do governo federal 

(BRASIL, 2004). 

O CT-GCIE acredita nas premissas da Gestão do Conhecimento 

como um instrumento estratégico do governo, e que a política pública de 

conhecimento irá se tornar um instrumento estratégico fundamental para 

o desenvolvimento da nação brasileira, em particular, para a criação do 

novo perfil da função pública baseada em pressupostos éticos, com vistas 

à produção compartilhada e colaborativa da informação e do 

conhecimento (BRASIL, 2004). 

A modernização administrativa transformou a administração 

pública brasileira em uma nova cultura – denominada gerencial - com a 

implantação de processos e ferramentas que estimularam a mudança de 

comportamentos, estruturas e forma de gestão, em face das exigências de 
adequação às expectativas e necessidades atuais. Para tanto, houve 

avanços notáveis na área de Tecnologia da Informação (TI) no setor 

público, propiciando ao cidadão acesso direto a um leque de serviços 

(RIBEIRO et al., 2011).  
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Estes serviços elencados por Ribeiro et al. (2011) se apresentam 

hoje, principalmente, através de portais na web, onde segundo Ravandi et 

al. (2014) os portais são considerados como uma das notáveis 

necessidades organizacionais e podem auxiliar a implementar sistemas de 

gerenciamento de conhecimento nas organizações, ressaltando assim, a 

importância dos mecanismos de Gestão do Conhecimento nas 

organizações que criam, transferem e fornecem acesso ao conhecimento. 

Pois, as instituições governamentais produzem muitas informações de 

interesse público, mas nem sempre as organizam, disponibilizam e 

disseminam adequadamente de modo a facilitar a criação do 

conhecimento. Neste contexto para Ribeiro et al. (2011) é necessário que 

se estabeleça um conjunto de políticas coerentes que possibilitem o 

fornecimento de informação relevante, com qualidade suficiente e 

precisa, transmitida para o local certo, no tempo correto, com um custo 

apropriado e facilidade de acesso aos usuários.  

Ainda, para Ribeiro et al. (2011),  a revolução da informação e da 

Gestão do Conhecimento na atualidade vem trazendo transformações 

significativas jamais vistas em tempos anteriores, porém uma pesquisa 

realizada em portais municipais mostra que o acesso à informação não se 

dá de forma fácil, compreensível e rápida, contribuindo para o aumento 

da assimetria informacional entre governo e cidadão, e neste sentido, nos 

dias atuais, mais do que nunca se faz necessário e essencial auxiliar na 

implementação de portais de governo que cumpram com suas obrigações 

destinando aos usuários um local com serviços e informações adequadas, 

objetivando abarcar os preceitos de Gestão do Conhecimento que se 

fazem presentes internamente em muitas instituições públicas.  

Ferramentas de colaboração - como portais ou outros sistemas 

informatizados que capturam e difundem conhecimento e experiências - 

fazem parte das práticas com foco na base tecnológica e funcional. A 

adoção de meios eletrônicos para a prestação dos serviços 

governamentais exige que sítios e portais desenvolvidos e mantidos pela 

administração pública sejam fáceis de utilizar, relevantes e efetivos. 

Porque, somente por meio da eficiência é possível aumentar a satisfação 

dos usuários de serviços eletrônicos e conquistar gradativamente uma 

parcela cada vez maior da população. É, portanto, responsabilidade da 

administração pública oferecer ao cidadão a melhor experiência possível 
de acesso ao Governo Eletrônico, respeitando as particularidades da 

população atingida. A adoção de padrões traz muitas vantagens na gestão 

de sítios, como a garantia do nível de qualidade, pois possibilita a 

mensuração de resultados e fornece requisitos para a correta contratação 

da equipe ou empresa que desenvolve e/ou mantém o sítio. Além disso, a 
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padronização dos ambientes acelera o processo de adaptação e migração 

para tecnologias mais modernas (RIBEIRO et al., 2011). 

No tópico que segue será relatado a contextualização do Governo 

Eletrônico e o Poder Judiciário. 

 

2.2GOVERNO ELETRÔNICO E O PODER JUDICIÁRIO 

 

2.2.1Governo Eletrônico 

 

O Governo Eletrônico no Brasil surgiu no ano 2000, com a criação 

de um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de examinar 

e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas 

eletrônicas de interação. As ações deste Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação (GTTI) foram formalizadas por Portaria 

(BRASIL, 2000b) e incorporadas às metas do programa Sociedade da 

Informação, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

O trabalho do GTTI concentrou esforços na universalização de 

serviços, no governo ao alcance de todos e na infraestrutura avançada. 

Tentando avançar neste tema, o GTTI propôs uma nova política de 

interação eletrônica do Governo com a sociedade, a partir do lançamento 

da publicação “Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde”, 

focando no capítulo 6 - Governo ao Alcance de Todos – às atribuições do 

Governo Eletrônico.  O Decreto de 18 de outubro de 2000 (BRASIL, 

2000a) que criou o Comitê Executivo do Governo Eletrônico foi revogado 

pelo Decreto nº 8.638 de 20162, que instituiu a Política de Governança 

Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2016).  

Em 2004 o Governo criou o Departamento de Governo Eletrônico, 

pelo Decreto nº 5.134, de 07 de julho, encarregado de coordenar e 

articular a implantação de ações unificadas e integradas de governo 

eletrônico, as atividades relacionadas à prestação de serviços públicos por 

meios eletrônicos, além de normatizar e disseminar o desenvolvimento de 

ações e informações de governo eletrônico na administração federal. 

Dessas ações surge a publicação de Guias e Cartilhas regulamentadores 

deste novo tipo de serviço, entre elas Padrões de Interoperabilidade em 

Governo Eletrônico (e-PING) e o Modelo de Acessibilidade de Governo 
Eletrônico (e-MAG). 

                                                        
2http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2016/Decreto/D8638.htm
#art15  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2016/Decreto/D8638.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2016/Decreto/D8638.htm#art15
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Já as iniciativas de avaliação dos serviços de e-Gov são recentes. 

Em 2006 foi realizada pelo governo a primeira pesquisa considerando os 

parâmetros da Metodologia de Indicadores e Métricas de Serviços de 

Governo Eletrônico que buscou avaliar a qualidade dos serviços 

eletrônicos prestados pelos governos nas esferas federal, estadual e 

municipal - de acordo com a conveniência para o cidadão. 

No ano de 2008, os Padrões Brasil e-Gov (BRASIL, 2008) surgem 

como recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas, 

com o objetivo de: Estabelecer padrões de qualidade de uso, desenho, 

arquitetura de informação e navegação; Estabelecer um fluxo de criação, 

desenvolvimento e manutenção na gestão dos sítios governamentais; 

Consolidar a acessibilidade e criar artefatos de acordo com os padrões 

estabelecidos pelo W3C. As Cartilhas têm um papel importante e servem 

como guia de orientação para os desenvolvedores de interfaces e portais 

de governo e abordam os seguintes temas: 

• Cartilha de Codificação: detalha boas práticas em codificação 

para o desenvolvimento de sítios, portais e serviços de governo 

eletrônico com o propósito de torná-los identificáveis, portáveis, 

relevantes, acessíveis e efetivos à população. A codificação é a 

estrutura que dá suporte aos aspectos da página relacionados a 

apresentação, organização, navegação e usabilidade.  

• Guia de Administração: oferece subsídios para a concepção, 

desenvolvimento, administração e manutenção de sítios de 

Governo Eletrônico na esfera federal em termos de evolução, 

comunicação e divulgação, monitoramento e efetividade do sítio, 

entre outros. 

• Cartilha de Usabilidade: detalha recomendações de boas 

práticas que envolvem a usabilidade a partir dos critérios de 

acessibilidade, navegabilidade e padronização visual. A 

usabilidade, considerada uma facilidade de uso, deve ser 

observada em todas as interfaces do governo com o cidadão. 

• Cartilha de Redação Web: oferece subsídios para elaboração 

de informação clara, estruturada e eficaz no meio digital.  

A regulamentação governamental mais recente sobre Governo 

Eletrônico diz respeito ao Decreto que institui a Política de Governança 

Digital de 2016 que tem como finalidade: I - gerar benefícios para a 
sociedade mediante o uso da informação e dos recursos de tecnologia da 

informação e comunicação na prestação de serviços públicos; II - 

estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, 

no monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços 
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públicos disponibilizados em meio digital; e III - assegurar a obtenção de 

informações pela sociedade, observadas as restrições legalmente 

previstas. O Decreto ainda institui: 

I - Autosserviço - serviço público disponibilizado em meio digital 

que pode ser utilizado pelo próprio cidadão, sem auxílio do órgão ou da 

entidade ofertante do serviço; 

II - Dados em formato aberto - dados representados em meio digital 

em um formato sobre o qual nenhuma organização tenha controle 

exclusivo, passíveis de utilização por qualquer pessoa; 

III - Governança digital - a utilização pelo setor público de recursos 

de tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de melhorar 

a disponibilização de informação e a prestação de serviços públicos, 

incentivar a participação da sociedade no processo de tomada de decisão 

e aprimorar os níveis de responsabilidade, transparência e efetividade do 

governo; 

IV - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 

processos de tecnologia da informação e comunicação, com o objetivo de 

atender às necessidades finalísticas e de informação de órgão ou entidade 

para determinado período; 

V - Rede de conhecimento - associação de indivíduos constituída 

para permitir a interação, o debate, a criação, o aprimoramento e a 

disseminação de conhecimento sobre assuntos relativos à governança 

digital e a temas correlatos; e 

VI - Tecnologia da Informação e Comunicação - ativo estratégico 

que apoia processos de negócios institucionais, mediante a conjugação de 

recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, 

disseminar e fazer uso de informações (BRASIL, 2016).  

 Nota-se o esforço do Governo Federal na implementação de 

projetos com ênfase em iniciativas voltadas para o uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação e Gestão do Conhecimento no exercício 

da cidadania, envolvendo a administração pública, a sociedade e o setor 

privado como também na gestão destas iniciativas, porém, sabe-se que 

muitas destas ações ainda precisam sair do papel e serem colocadas em 

prática tanto por parte dos governos como pela adesão dos cidadãos.   

Conforme Piana (2007) o conceito de Governo Eletrônico nasce 
através do New Public Managment (NPM) na década de 90 e pode ser 

distinguido através de duas vertentes: aquelas que veem as Tecnologias 

da Informação e Comunicação como instrumento para a melhoria da 

eficiência e aquelas que veem as TIC como instrumento para melhorar a 

participação. Na primeira o problema está na organização dos recursos e 
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na segunda o problema tem foco na distribuição dos recursos do sistema. 

Desta forma, o Governo Eletrônico tem um caráter multidimensional, que 

segundo Piana (2007) engloba os seguintes elementos: TIC; Governo; 

Relação entre atores públicos e privados; Prestação de serviços; 

Modernização e otimização; Governabilidade.  

O conceito de Governo Eletrônico vem alterando o modo como a 

administração pública lida com o cidadão e demais partes interessadas, de 

modo a ser considerada por Metaxiotis e Psarras (2005) uma segunda 

revolução após o NPM, não apenas pela maneira como a maioria dos 

serviços públicos são entregues, mas também pela nova relação 

fundamental entre governo e cidadão. Neste contexto, para Metaxiotis e 

Psarras (2005), é necessário criar uma cadeia de conhecimento (coleção, 

produção, personalização e entrega) adequada para suportar e melhorar o 

funcionamento da organização inteira. 

É importante ressaltar os benefícios que as ações de Governo 

Eletrônico podem trazer para a sociedade no sentido de desenvolvimento 

da qualidade de vida do cidadão entendendo o e-Gov como uma 

ferramenta a disposição do governo, dos cidadãos, empresas e 

organizações. Piana (2007) apresenta alguns dos benefícios que o 

Governo Eletrônico pode proporcionar: (1) Disposição de serviços, 

melhor atenção, mais qualidade, agilidade e eficiência; (2) Redução de 

custos; (3) Rapidez; (4) Mais transparência e controle; (5) Melhora do 

acesso a informação por parte dos cidadãos; (6) Maior participação 

cidadã; (7) Serviços de promoção turística; (8) Bases de dados de 

empresas e profissionais; (9) Pagamento eletrônico de impostos; (10) 

Agilidade na prestação de trâmites; (11) Mais capacidade para cumprir 

demandas; (12) Menos burocracia; (13) Integração dos serviços públicos; 

(14) Redução de custos; (15) Melhor informação; (16) Conhecimento 

mais certo das demandas; (17) Mais legitimidade institucional, entre 

outros. 

A adoção de ações de Governo Eletrônico pode trazer benefícios 

tanto para os cidadãos, como para o próprio Governo e para empresas. 

Por isso, são três os atores envolvidos nesta prestação de serviços. 

Takahashi (2000) salienta que os atores institucionais envolvidos nos 

serviços governamentais são o próprio Governo (G), Instituições Internas 

que são definidas como Business (B) e o Cidadão (C) que podem interagir 
com relações entre: 

G2G (government - government): São ações de Governo horizontal 

– no nível federal, ou dentro do executivo, ou vertical – entre o Governo 

Federal e o Governo estadual. 



92 

 

G2B e G2G (business- government): São ações de governo que 

envolvem interação com entidades externas. Pode ser exemplificada pela 

condução das compras, contratações e licitações via meio eletrônico. 

G2C e C2G (citizen – government): Diz respeito a ações de 

governo de prestação como também de recebimento de informações e 

serviços aos cidadãos por meio eletrônico. Um exemplo comum é a 

criação de sites e portais aberto a qualquer interessado, e que se refere ao 

tema desta pesquisa. 

O governo eletrônico pode ser definido pela utilização da 

tecnologia de informação e comunicação para aprimorar tanto as relações 

entre as entidades públicas quanto as relações para com o cidadão, bem 

como os procedimentos internos dentro dessas entidades públicas. As 

vantagens mais importantes desta aplicação são a redução de custos, 

melhor informação e acessibilidade, melhoria de gerenciamento interno, 

armazenamento e processamento de dados, e geralmente a prestação de 

um serviço mais rápido. Estas vantagens mencionadas justificam o fato 

de que os governos de todo o mundo, mesmo naqueles que não são tão 

industrializados, promovam o desenvolvimento de aplicativos de 

Governo Eletrônico. O desenvolvimento e implementação desses 

mecanismos, não requer apenas uma atualização no equipamento de 

informática existente, infraestrutura de comunicações e instalações, mas 

também fornecem a base para novos regulamentos que facilitam e 

promovam o uso dessas novas tecnologias nos procedimentos 

administrativos de hoje com total garantia legal (DIEZ e PRENAFETA, 

2002). 

Pacheco, Kern e Steil (2007) abordam o conceito Governo 

Eletrônico a partir de uma perspectiva sistêmica, já que, segundo eles, ao 

mesmo tempo em que o governo aprimora o relacionamento com o 

cidadão, ele se transforma e se reinventa. Segundo eles, o e-Gov tornou-

se uma realidade diante da racionalização de processos possibilitada pela 

tecnologia da informação, em que a internet e a conectividade global 

instigaram à construção da sociedade do conhecimento. Para viabilizar o 

compartilhamento de informações e o estabelecimento de espaços de 

cooperação são necessárias soluções abertas, flexíveis e robustas, 

atendendo os interesses dos atores ao qual está sendo desenvolvida.  

 
O governo eletrônico tem potencial para mudar a 
forma como os cidadãos interagem com o seu 

governo por meio do aumento do acesso à 
informação, do aumento da eficiência e por meio 

da facilitação do acesso aos agentes 
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governamentais. Em consequência, aumentam a 
transparência das ações governamentais e a 

participação dos cidadãos na construção conjunta 
de conhecimento, em benefício de toda a 

sociedade. (PACHECO, KERN E STEIL, 2007, p. 
85). 

 

Sendo assim, nota-se a relação entre os temas trabalhados nesta 

pesquisa. Uma Sociedade do Conhecimento deve resultar em ações que 

gerem conhecimento, despertando assim o interesse em assuntos antes 

pouco acessíveis e debatidos na rede internet, como relativos à 

administração pública ou a política, por exemplo. O e-Gov evolui para 

acompanhar a Sociedade do Conhecimento e deve ser um instrumento de 

transparência, acesso e participação da sociedade, envolvendo a prestação 

de serviço por parte do governo e a captação de informação, que pode, e 

deve ser transformada em conhecimento por parte dos cidadãos que 

necessitam utilizar os serviços on-line oferecidos em portais web de 

Governo Eletrônico. 

Neste viés os modelos de maturidade fornecem um quadro 

sistemático para a realização benchmarking e melhoria de processos. Em 

relação ao e-governo, existem vários modelos de maturidade 

concorrentes, cada um com uma abordagem diferente (ANDRADE e 

JOIA, 2012).  

Podem-se relacionar os estágios de evolução e os modelos de 

maturidade do governo eletrônico como campos complexos a serem 

definidos e estudados nos dias atuais.  Na maioria dos casos e iniciativas 

de e-Gov os governos iniciam uma prestação de informações on-line, 

porém são levados pelos públicos interno e externo a responder com 

eficiência e proporcionar serviços mais complexos. Desta forma, haverá 

uma mudança que poderá acontecer de forma gradual, em que, alguns 

serviços irão ser disponibilizados mais rapidamente que outros e a 

demanda será a força direcionadora (FERREIRA, 2013).  

Com o avanço das iniciativas de Governo Eletrônico diversos 

pesquisadores se debruçaram em analisar e definir planos de 

implementação e de classificação desta nova forma de disponibilização 

de serviços.  

Um dos primeiros modelos de maturidade de e-Gov apresentados 
na literatura foi o do Gartner Group (BAUM e DI MAIO, 2000) 

apresentado no Quadro 11. As fases apresentadas pelos autores foram 

definidas com base nas experiências obtidas com e-commerce e e-

government já realizadas na iniciativa privada e no setor público.  
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Quadro 11 - Modelo de Maturidade do Gartner Group. 

Período Fase Características 

Início de 

1990 

1)Informação Presença 

Meados de 

1990 

2)Interação Comunicação 

Anos 2000 3)Transação Transações completas 

Atualmente 
(2014) 

4)Transformação Integração e mudanças 
organizacionais 

Fonte: Adaptado de Baum e Di Maio (2000). 

 

Chahin et al. (2004) apresentam um modelo composto de quatro 

fases no desenvolvimento do Governo Eletrônico baseado no “Plano de 

Acção para o Governo Electrónico” da Unidade de Missão Inovação e 

Conhecimento (Umic), de Portugal em 2003:   

(1)Presença na internet/informação 

São sites que disponibilizam informação básica ao público, ou seja, 

a informação é publicada levando em conta os públicos-alvo. No entanto, 

ainda há melhorias a fazer, sobretudo no que se refere à atualização 

regular dos sites e à acessibilidade deles. 

(2)Interação 

Disponibilização em linha de informação crítica e formulários, em 

que é possível os interessados contatarem a entidade por meio do correio 

eletrônico. Contudo, é preciso evitar a colocação de informação 

redundante e burocrática na internet. Alguns organismos públicos já 

atingiram essa fase. 

(3)Transação/interação bidirecional 

Sites com aplicações informatizadas que os usuários operam sem 

assistência, completando uma transação em linha. A partir desse ponto, 

ao passar a complementar canais de prestação de serviços tradicionais, a 

internet proporciona serviços alargados e o compartilhamento de serviços 

entre entidades. A maioria dos projetos do Governo Eletrônico, já 

iniciados, foi planejada para ajudar as entidades públicas a passar para 

essa fase. 

(4)Transformação para medir o grau de desenvolvimento de 
Governo Eletrônico 

Nessa fase, a prestação de serviços públicos e as operações do 

próprio Estado são redefinidas. Os serviços disponibilizados são cada vez 

mais integrados, sobrepondo-se à lógica de fronteiras entre entidades 

públicas. A identidade do organismo que presta o serviço se torna 
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irrelevante para o usuário, dado que a informação se encontra organizada 

de acordo com as suas necessidades. Assim, o Governo Eletrônico tende 

a revolucionar as relações entre governo, administração pública, cidadãos 

e empresas.  

Busquets (2007) faz uma avaliação do Governo Eletrônico na 

América Latina ressaltando cinco etapas no desenvolvimento do e-Gov: 

(1)A emergência do surgimento (instalação dos governos on-

line); 

(2)O incremento e aperfeiçoamento (mais informações e mais 

dinâmica); 

(3)A interatividade (a possibilidade de baixar formulários e 

interagir através de e-mails); 

(4)A realização de transações (os usuários podem pagar por 

serviços e fazer transações); 

(5)A ampla integração entre os serviços eletrônicos (através de 

equipes administrativas). 

Diferentes estágios e classificações de governo eletrônico são 

encontrados na literatura, mas todas dizem respeito a um contexto de 

evolução e trabalham este conceito como um processo que deve ser feito 

sempre presando pelo aprimoramento da qualidade dos serviços 

disponibilizada garantindo assim os “fundamentos de valores 

democráticos como participação, transparência, atenção à dignidade 

humana, representatividade e controle dos agentes públicos pela 

sociedade” (SANTOS, et al., 2013 p. 725).  

Pacheco, Kern, Steil (2007) apresentam na Figura 3 traduzida de 

Koh et al. (2005) o que caracteriza cada fase do processo de evolução de 

maturidade de e-Gov e as relaciona com os processos de Gestão do 

Conhecimento na captura, codificação e armazenamento, disseminação e 

uso do conhecimento. A captura do conhecimento para os projetos de e-

Gov, neste caso os portais, teria como base fontes internas e externas ao 

governo. Como o conhecimento se configura em um portal e/ou em 

aplicações integradas, existe a necessidade de novos métodos para 

codificar a informação e o conhecimento. Do ponto de vista dos cidadãos 

como usuário de um serviço, o conhecimento existente no portal é 

considerado de alto valor e utilidade.   

 
Figura 3 - Representação do modelo de maturidade de e-Gov baseado na Gestão 
do Conhecimento 
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Fonte: Adaptado por Pacheco, Kern, Steil (2007), de Koh, Ryan e Prybutok 
(2005). 

 

Essa força transformadora que o e-Gov pode exercer em 

organizações públicas é mais evidente quando a análise do projeto e-Gov 

se dá com base na Gestão do Conhecimento. É justamente o que fazem 

Koh, Ryan e Prybutok (2005), que desenvolveram um modelo que captura 

a visão de que a tecnologia pode possibilitar a transformação das 

instituições governamentais, de uma configuração tradicionalmente 

inflexível e burocrática para uma instituição mais orientada para os 

cidadãos, onde estes sejam vistos como parceiros e não como 

demandantes de serviços. Para além das fases de informação, interação, 

transação e integração de serviços, os autores agregam a fase 

colaborativa, na qual as características de um ambiente altamente 

colaborativo e de compartilhamento de conhecimento entre governo e 

sociedade são as primordiais. 

A representação sucinta dos Estágios pode ser acompanhada no 

Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Estágios evolutivos de Governo Eletrônico e suas descrições. 

ESTÁGIO 1: 

Informacional 

Portais simples que servem mais como um mural 

de recados, uma vez que trabalham com a 

divulgação de lista de serviços prestados, anúncios 
explícitos e informações aos cidadãos.  

ESTÁGIO 2: 

Interacional 

O governo pode capturar conhecimento, mesmo que 

relativamente simples e de fácil codificação com 
fontes externas, uma vez que inclui certo nível de 
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interação através da disponibilização de 

formulários on-line e e-mail.  

ESTÁGIO 3: 

Transacional 

O cidadão pode efetuar transações completas via 
portal, como pagamento de multas, impostos e contas 

de serviços públicos. Essas transações lidam com um 

nível substancialmente maior de intercâmbio de 
informações e, por isso, requerem cuidados quanto 

aos aspectos de segurança. 
ESTÁGIO 4:  

Integrado 

Este estágio é caracterizado por uma interface 

uniforme que integra todos os aspectos dos processos 
do governo. A captura de conhecimento se dá tanto a 

partir de fontes internas quanto externas e essa 
abordagem integrada oferece serviços que 

atravessam transversalmente as barreiras 

organizacionais.  

ESTÁGIO 5: 

Colaborativo  

Neste estágio, o conhecimento é altamente integrado, 
exigindo métodos avançados de codificação e prevê 

mecanismos que promovam altos níveis de 

participação cidadã.  

Fonte: Mezzaroba (2015), com base em Koh, Ryan e Prybutok (2005). 
 

Como acompanhou-se neste tópico muitas são as definições de 

estágios evolutivos ou modelos de maturidade, que definem e conceituam 

as ações de Governo Eletrônico aplicadas aos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. As definições adotadas para esta pesquisa serão 

relatadas Capítulo 3 de apresentação e fundamentação da proposta e 

elaboração do framework e o tópico que segue pretende abordar o 

Governo Eletrônico no Poder Judiciário. 

 

2.2.2O Poder Judiciário brasileiro e sua virtualização 

 

O Brasil é uma república federativa constituída em Estado 

democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, 

a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, e o pluralismo político. “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos da 

Constituição” (art. 1º e parágrafo único). A Constituição vigente, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, estabelece em seu art. 2º que os 

Poderes da União Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes 

e harmônicos entre si (BRASIL, 1988).  

Na perspectiva do Estado moderno desenhada por Montesquieu em 

sua obra “O espírito das leis”, o Poder Judiciário é um dos três poderes 
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do Estado. De um modo geral, cabe ao Poder Judiciário através dos juízes, 

interpretar as leis elaboradas pelo Legislativo e promulgadas pelo 

Executivo, ou seja, é dever do Poder Judiciário fazer valer a lei no caso 

concreto levando a uma decisão e aplicando em diferentes situações, que 

porventura não são cumpridas. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo 

Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), além dos 

Tribunais Regionais Federais (TRF), Tribunais e Juízes do Trabalho, 

Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais 

e Juízes dos estados e do Distrito Federal e Territórios. A Figura 4 

apresenta essa estrutura. 

 
Figura 4 - Estrutura do Poder Judiciário brasileiro. 

 
Fonte: (OGUISSO e SCHMIDT, 1999). 
 

Albuquerque (1997) afirma que o Poder Judiciário, como os 

demais Poderes do Estado, é exercido por meio de órgãos que recebem a 

designação comum de Tribunais, quando colegiados, e de juízes ou 

magistrados. Segundo o autor, diferentemente do que ocorre na 
administração pública, que é hierarquizada, o Poder Judiciário é 

estruturado em forma de pirâmide, sem que a estrutura implique relação 

de hierarquia ou sujeição entre os órgãos que o compõe, garantindo assim, 

efetiva independência no exercício de suas funções.  
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Porém, no contexto atual, para Gico Jr. (2014) há décadas o 

Judiciário Brasileiro está em crise, seja pela sua morosidade judicial e 

ineficiência dos julgamentos (ROCHA, 1995), como também por ser um 

Poder mais distante da população em termos de entendimento. Neste viés, 

diversas ações são tomadas para a mudança deste cenário, como a criação 

do Conselho Nacional de Justiça (detalhado subtópico 2.2.3) e mais 

recentemente ações que envolvem a utilização da tecnologia.  

Novas ferramentas no campo da justiça eletrônica estão surgindo 

ajudadas por avanços na tecnologia, bem como nas mudanças sociais 

ocasionadas pela Sociedade da Informação e do Conhecimento, porém 

para Cano et al. (2015) o Judiciário é frequentemente considerado como 

um campo conservador, tradicionalmente muito formalizado e pré-

estabelecido, onde os atores legais têm rígido papéis para interagir. A 

justiça eletrônica é uma parte essencial da e-Administração para moldar 

uma moderna administração pública da justiça, e a abertura dos serviços 

públicos está se tornando cada vez mais um conceito-chave.  

No que diz respeito ao Poder Judiciário como um campo 

específico, a e-Justice emerge sob o mais geral guarda-chuva do Governo 

Eletrônico. Então, hoje em dia, há uma maneira de padronização, baseada 

em uma crescente transparência que poderia alcançar um melhor acesso 

com eficácia, eficiência e orientada para o cidadão, e isso fortaleceria o 

sistema judicial e aumentar a cooperação. Neste sentido, é exposto a 

relevância dos princípios de Governo Aberto: transparência, participação 

e colaboração, no campo da justiça (CANO et al., 2015). 

Segundo Ribeiro (2000) é necessário propiciar meios eficazes para 

a concretização dos direitos dos cidadãos. A questão do foco no cidadão 

no Poder Judiciário está inserida nos princípios de eficácia, efetividade e 

celeridade e é uma preocupação que deve orientar o trabalho dos 

membros do Poder Judiciário, uma vez que o seu objetivo é agir de forma 

transparente, fundamental e acessível ao público em geral que recorre a 

soluções de conflitos neste Poder. Sendo assim, observa-se a necessidade 

da manutenção do estado de direito, da democracia e da execução do 

papel do judiciário de modo a garantir ao cidadão o acesso à justiça em 

suas variadas formas de acesso.  

A criação do Conselho Nacional de Justiça (relatada no subtópico 

2.2.3)  para a regulamentação do Poder Judiciário, tem como um dos seus 
grandes objetivos fiscalizar o uso das TIC, ressaltando as questões 

voltadas a aproximação dos cidadãos para com a justiça, principalmente 

no que se refere a prestação de serviços via meios eletrônicos e o 

acompanhamento de processos judiciais eletrônicos nos portais dos 91 

Tribunais regulamentados pelo CNJ.  
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Aqui também cabe ressaltar um adendo, em que governos e 

entidades fiscalizadoras de todo o mundo, investem em leis e 

regulamentações quanto ao uso das TIC. Na Espanha, país em que foi 

realizado o estágio doutoral desta pesquisadora que vos escreve, foi 

encontrada a Lei n. 18 de 5 de julho de 2011 que regula o uso das 

tecnologias da informação por parte dos cidadãos e profissionais nas suas 

relações com a administração da justiça e nas relações da Administração 

da Justiça com outras administrações e outros órgãos públicos, nos termos 

da Lei Orgânica n. 6 de 1 de julho de 1985, do Poder Judiciário. A Lei 

determina que sites judiciais eletrônicos, dentre outras obrigações, devem 

cumprir com uma lista de serviços; relação dos meios eletrônicos que 

cidadãos e profissionais podem utilizar no exercício do seu direito de se 

comunicar com a Administração da Justiça; possuir mecanismo para a 

formulação de sugestões e reclamações aos órgãos competentes; acesso, 

nos termos legalmente estabelecidos, aos processos; serviço de 

assessoramento eletrônico ao usuário para o uso correto do portal e por 

fim, garantir nos portais eletrônicos o regime de línguas oficiais em vigor 

no seu território (ESPAÑA, 2011).  

Essa legislação, é de certa forma, semelhante com a encontrada no 

Brasil. Neste contexto, percebe-se que a tecnologia da internet permite 

que agências governamentais lidem com um novo paradigma, em todo o 

mundo. No entanto, este passo não é alcançado simplesmente oferecendo 

novos serviços aos cidadãos através da Web, no que agora são chamadas 

iniciativas G2C Governo para Cidadão (ANDRADE e JOIA, 2012). Já se 

sabe que as disparidades no acesso as tecnologias, tanto por cidadãos 

quanto por organizações públicas, afetam negativamente o acesso aos 

benefícios do uso das TIC nas diferentes atividades dos governos. As 

desigualdades verificadas na adoção e no uso das tecnologias pelos órgãos 

públicos podem afetar os direitos dos cidadãos e, inclusive, dificultar o 

acesso a eles. Por exemplo, um órgão público que não provê informações 

e serviços on-line ou mecanismos de interação pela internet aos cidadãos, 

pode estar diminuindo a efetividade do provimento de direitos 

fundamentais, como acesso à informação pública, educação, saúde, 

participação, entre outros (BARBOSA, 2016).  

Neste contexto surge a expressão E-Justiça, ou seja, a Justiça 

Eletrônica, que segundo Galindo (2015) refere-se ao conjunto de todos 
aqueles procedimentos cuja implementação está causando a introdução e 

uso habitual das TIC no trabalho da Administração da Justiça. Assim, 

tendo em vista a crescente importância que as iniciativas de Governo 

Eletrônico vêm adquirindo nas organizações públicas, tornou-se 

fundamental acompanhar e compreender a adoção e o uso de TIC pelo 
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setor público, bem como apresentar dados atualizados e regulares sobre 

esse processo. Com o objetivo de apoiar esse diagnóstico, desde 2005, o 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br) produz regularmente indicadores relacionados ao 

uso de TIC nas relações entre governos e cidadãos, organizações sem fins 

lucrativos e empresas. Em 2010, foi organizada uma edição especial da 

pesquisa, denominada TIC Governo Eletrônico 2010, cujo foco foi a 

realização de um estudo sobre a demanda por serviços de e-Gov por 

cidadãos e empresas. A partir de 2013, o Cetic.br passou a realizar 

regularmente a pesquisa TIC Governo Eletrônico, com o objetivo de 

coletar indicadores da oferta de iniciativas de e-Gov, com a medição dos 

serviços e dos canais de interação com a sociedade que eram mediados 

por TIC e disponibilizados por parte dos órgãos públicos (BARBOSA, 

2016). Apesar de Cunha, Frega e Lemos (2008) afirmarem que hoje a 

prestação de serviços públicos eletrônicos não é para todos, pesquisas 

recentes, que são descritas nos próximos parágrafos, apontam que o 

cenário vem mudando.  

Dentre os instrumentos de planejamento de TI (Tecnologia da 

Informação) investigados pela pesquisa Cetic.br, o plano estratégico ou 

diretor de tecnologia da informação é o mais frequente entre os órgãos 

públicos federais e estaduais. O Poder Judiciário se destaca por contar 

com 95% dos seus órgãos com algum documento formal que institui esse 

tipo de plano. Já os documentos que formalizam planos de segurança da 

informação, estavam presentes em 79% dos órgãos de nível federal e em 

44% dos órgãos estaduais. Também foi alta a proporção de órgãos do 

Poder Judiciário que mencionaram ter esse documento (77%). A 

existência de diretrizes e normas que padronizam as ações de gestão de 

TI nas organizações do Judiciário também parece influenciar este 

resultado. Desde 2009, foram criadas normas com o objetivo de 

uniformizar a adoção das TIC nos órgãos públicos desse poder, 

principalmente através de Metas e Resoluções propostas pelo Conselho 

Nacional de Justiça.  Mais recentemente, foi criada por meio da 

Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, a Estratégia Nacional de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário -

ENTICJUD - (BARBOSA, 2016). Essa estratégia, que abrange o período 

de 2015 a 2020, tem como objetivo promover a melhoria da governança, 
da gestão e da infraestrutura tecnológica no Poder Judiciário, dentre 

outras ações que serão elencadas no próximo tópico deste trabalho. 

Apesar da oferta de serviços on-line não ser o único foco que 

compõe os programas de e-Gov, ela é considerada uma das ações mais 

proeminentes, porque traz mais impactos à vida dos cidadãos. A pesquisa 
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TIC Governo Eletrônico 2015, mediu temas relacionados à presença na 

internet por meio de websites e disponibilidade de serviços e recursos on-

line pelos órgãos públicos pesquisados. Os resultados indicaram que a 

presença de websites estava praticamente universalizada, e foi verificada 

em 99% dos órgãos da esfera federal e em 91% da estadual. Portanto, a 

maioria dos órgãos públicos federais e estaduais já possuía um espaço on-

line em que foi possível prover informações e serviços para sociedade 

(BARBOSA, 2016). 

Porém, é necessário compreender quais tipos de recursos e 

iniciativas são oferecidos pelo website para que os cidadãos possam 

interagir com as organizações e ter acesso aos serviços públicos. Dessa 

maneira, a Cetic.br buscou identificar se alguns serviços públicos já são 

disponibilizados por meio do website como forma de ampliar e agilizar o 

acesso aos serviços providos pela administração pública para os 

diferentes setores da sociedade. Foram medidos tanto serviços 

informacionais quanto transacionais, sendo que a disponibilização de 

informações ou de documentos e formulários que agilizam a prestação de 

um determinado serviço público pode ser denominada como serviço 

informacional. Dessa maneira, a internet se torna uma ferramenta 

fundamental para que o usuário possa ter acesso a informações prévias 

sobre o serviço que necessita, como, por exemplo, endereços e horários 

de funcionamento das repartições públicas, documentos que devem ser 

levados para ter acesso ao serviço público, formulários a serem 

preenchidos, entre outros. (BARBOSA, 2016). 

No que diz respeito aos serviços transacionais que se referem a 

serviços mais sofisticados, que permitem a prestação parcial ou total do 

serviço público por meios digitais, foram medidas as possibilidades de 

realizar pelo website ações como: agendamento para consultas, serviços 

e atendimentos; realizar inscrições e matrículas; e emitir boletos ou outras 

guias de pagamento. Dentre os serviços públicos medidos pela pesquisa, 

o mais ofertado pelos websites, tanto dos órgãos federais como dos 

estaduais, foi o download de documentos ou formulários, cujas 

proporções observadas foram de 91% e 79%, respectivamente. O 

preenchimento ou envio de formulários estava disponível em 79% dos 

websites de órgãos federais, seguido por recursos de consulta a processos 

administrativos ou judiciais em andamento, presentes em 73%. 
Agendamento para consultas, atendimentos e serviços estavam entre os 

que apresentaram as menores proporções de oferta nos websites dos 

órgãos públicos, sendo disponibilizado por 46% dos federais e 26% dos 

estaduais (BARBOSA, 2016). 
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Uma das principais vantagens relacionadas ao uso de TIC por 

órgãos públicos é a possibilidade de facilitar o acesso às informações 

dessas entidades. No Brasil, a Lei de Acesso à Informação – LAI - (Lei 

nº 12.527/2011)3 estabelece, em seu artigo 8, que os órgãos públicos 

devem promover, independente de requerimentos, as informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzida ou custodiadas (BRASIL, 

2011). Nessa perspectiva, a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015 mediu 

a disponibilidade de algumas informações pela internet de modo a 

compreender como os órgãos públicos utilizam as TIC para o acesso à 

informação pública. De acordo com os resultados da pesquisa, a maior 

parte das informações medidas – como legislação (99%), contratos 

(98%), compras e licitações (98%), lista de salários dos servidores (96%) 

e contas públicas (96%) – já era divulgada de alguma forma pelos órgãos 

públicos federais, por meio da internet. Entre os órgãos estaduais, foi 

possível identificar um cenário semelhante, sendo que a disponibilização 

de algumas informações, como contratos (76%) e lista de salários de 

servidores públicos (83%), é citada em proporção menor do que nos 

órgãos federais. A publicação de catálogo de serviços públicos foi menos 

citada tanto por órgãos federais (75%) quanto estaduais (74%), apesar de 

ser um dos dados que deve estar disponível na Internet, de acordo com a 

LAI. É importante ressaltar também que informações relacionadas aos 

resultados dos objetivos, planos e metas para a atual gestão ainda não são 

publicadas na internet por 13% dos órgãos federais e 32% dos estaduais, 

mesmo sendo este um dado essencial para o acompanhamento e controle 

das ações dos órgãos públicos pela sociedade (BARBOSA, 2016). 

A ampliação do uso de tecnologia pelos órgãos públicos no Brasil, 

em especial a partir dos anos 1990, provocou transformações importantes 

na governança do Estado, em especial na redefinição dos canais de 

interação com a sociedade. Também é importante ressaltar que a 

compreensão do uso que os governos fazem das TIC, especialmente da 

internet, é um desafio que exige uma atuação multidimensional das 

organizações públicas, e deve envolver aspectos como a infraestrutura e 

a gestão de tecnologia, a oferta de serviços pelos meios digitais, o acesso 

à informação via internet, e os mecanismos de comunicação e 

participação digital do cidadão na tomada de decisão pública. Em linhas 

gerais, a segunda edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico aponta que 
os órgãos públicos federais seguem adotando as TIC em maior proporção 

que os estaduais.  

                                                        
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm 
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Nos órgãos públicos federais e estaduais está praticamente 

universalizada a presença on-line por meio de websites (99% dos federais 

e 91% dos estaduais) em que é possível o oferecimento de serviços e 

informações. Por outro lado, ainda há espaço para oferecer recursos via 

dispositivos móveis. Metade dos órgãos públicos federais e 42% dos 

estaduais disponibilizaram websites adaptados para dispositivos móveis. 

Aplicativos criados pelo órgão público foram citados por 33% dos órgãos 

federais e 20% dos estaduais, sendo o Judiciário (39%) e o Legislativo 

(34%) os poderes que mais citaram essa iniciativa. Outros tópicos 

investigados pela pesquisa foram menos citados: aplicativos criados por 

empresas ou cidadãos a partir de dados disponibilizados pelo órgão 

público (19% dos federais e 11% dos estaduais) e envio de SMS para o 

cidadão (11% dos federais e 10% dos estaduais). Também no âmbito 

municipal os municípios poderiam dar maior atenção para os serviços de 

dispositivos móveis, considerando que este é um canal eletrônico 

altamente disseminado no país. Dentre os recursos oferecidos para 

dispositivos móveis, o mais citado pelas prefeituras foi a existência de 

website adaptado (24%), seguido de transações e pagamentos (8%). No 

que se refere ao relacionamento com os cidadãos, serviços transacionais 

ainda são pouco oferecidos via internet. Entre os órgãos públicos federais 

e estaduais, o serviço transacional mais oferecido via website é a consulta 

a processos administrativos e judiciais em andamento citado por 73% dos 

órgãos federais e 40% dos estaduais, enquanto a possibilidade de fazer 

download de documentos ou formulário atinge as proporções de 91% 

entre as organizações do nível federal e 79% dos órgãos públicos 

estaduais (BARBOSA, 2016). 

Neste sentido, os resultados da edição 2015 da pesquisa TIC 

Governo Eletrônico indicam que, entre os serviços públicos medidos, a 

oferta de e-serviços no Brasil continua mais concentrada na dimensão 

informacional (divulgação de informações sobre os serviços públicos) do 

que na dimensão transacional (ofertas de serviços on-line que 

possibilitam a prestação total ou parcial do serviço pela internet), 

(BARBOSA, 2016). 

Ainda seguindo apresentando e reforçando números, cresceu a 

proporção de usuários de serviços de Governo Eletrônico na população 

de pessoas que acessam a internet com 16 anos ou mais. A pesquisa TIC 
Domicílios também investiga o uso de serviços de Governo Eletrônico 

em sete áreas estratégicas, tais como saúde, educação, impostos e 

obtenção de documentos, etc. Em 2015, a proporção desses indivíduos 

que procurou informações ou realizou serviços em ao menos uma dessas 
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áreas foi de 59%, o que representa aumento de 9 pontos percentuais em 

relação ao ano anterior (CETIC, 2016). 

Assim como nas edições anteriores da pesquisa, a TIC Domicílios 

2015 investiga junto a usuários de internet com 16 anos ou mais o uso de 

serviços de Governo Eletrônico. Pelo segundo ano seguido, foi 

perguntando aos usuários se eles procuraram informações ou realizaram 

serviços públicos relacionados a diferentes áreas do governo nos 12 meses 

anteriores à realização da entrevista. Em 2015, 59% dos usuários de 

internet com 16 anos ou mais mencionaram ao menos uma das áreas 

investigadas nesse quesito, cerca de 51,8 milhões de pessoas.  

Entre os cerca de 35,3 milhões (41%) de usuários de internet com 

16 anos ou mais que não realizaram nenhuma atividade de Governo 

Eletrônico nos 12 meses que antecederam a entrevista, mais da metade 

(57%) afirmou que prefere fazer o contato com o governo pessoalmente 

e 47% declararam que não buscaram informações ou realizaram serviços 

porque não tiveram necessidade. Ainda sobre as informações ou serviços 

de governo na internet, em 2015, a TIC Domicílios apresenta pela 

primeira vez o indicador sobre a necessidade de deslocamento a algum 

posto de governo para a finalização dos serviços realizados pela internet. 

A área de governo em que mais usuários de internet realizaram serviços 

sem a necessidade de deslocamento até um posto de atendimento foi a de 

impostos e taxas governamentais (10%). Por outro lado, a área em que 

mais usuários de internet apenas procuraram informações na internet, sem 

chegar a realizar serviço on-line, foi educação pública (15%) (CETIC, 

2016). 

Segundo os resultados da edição de 2015 da pesquisa TIC 

Domicílios, 51% do total das residências brasileiras possuíam acesso à 

internet, o que corresponde, em números absolutos, a 34,1 milhões de 

domicílios. Ainda que a presença de internet domiciliar venha 

apresentando tendência de crescimento desde o início da série histórica 

da pesquisa, essa proporção se manteve estável no último ano em relação 

ao observado em 2014.  A rápida disseminação do uso da internet no 

Brasil está alinhada aos resultados verificados em outras regiões do 

mundo, ainda que haja grandes diferenças de patamar entre o cenário 

brasileiro e o europeu (bloco que registra as maiores proporções de 

usuários de internet). Desde 2013, todavia, o percentual de usuários de 
internet no Brasil vem se aproximando da proporção das Américas e da 

Comunidade de Estados Independentes, o que não ocorre quando 

avaliamos os indicadores de acesso a computador e à internet nos 

domicílios, (CETIC, 2016). 
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Um dos destaques da edição de 2015 da pesquisa TIC Domicílios 

diz respeito aos dispositivos utilizados para o acesso à internet. Enquanto 

em 2014 os computadores (de mesa, notebook ou tablet) eram os 

dispositivos mais utilizados para acessar a rede (80%), em 2015 o telefone 

celular passou a ser o principal equipamento usado para essa atividade 

(89%, percentual que era de 76% em 2014). O protagonismo atribuído ao 

telefone celular em 2015 indica a necessidade de se compreender melhor 

como tem sido feito o uso da internet nesse dispositivo, suas 

possibilidades e limitações (CETIC, 2016). 

Além de apurar a busca de informações e a realização de serviços 

de governo pela internet, a TIC Domicílios 2015 voltou a investigar se os 

usuários de internet maiores de 16 anos entram em contato diretamente 

com o governo, por diferentes canais. Os resultados mostram que ainda é 

incipiente a comunicação dos cidadãos com o governo pela internet, dado 

que apenas 8% dos usuários contataram o governo ou instituições 

públicas por redes sociais, proporção que foi equivalente ao contato por 

e-mail (7%) ou pelo site (6%). Isso se deu mesmo em um cenário em que 

a maior parte dos órgãos públicos, das esferas federal, estadual ou 

municipal, estavam presentes em redes sociais (92% dos órgãos federais, 

74% dos estaduais e 66% dos municipais), disponibilizaram endereços de 

e-mail (98% em órgãos federais, 96% em estaduais e 92% em municipais) 

ou formulários eletrônicos para contato com o público (90% dos órgãos 

federais, 76% dos estaduais e 57% dos municipais) – como mostra a 

pesquisa TIC Governo Eletrônico 2015. Atividades ligadas à participação 

dos cidadãos em questões governamentais foram ainda menos citadas 

pelos usuários de internet, como a participação em votações ou enquetes 

(5%) e o envio de sugestões ou opiniões em fóruns ou consultas públicas 

de sites de governo (4%). Esses dados demonstram a necessidade de 

aproximação do governo com os usuários da rede, seja pela criação de 

novos canais de contato, seja pelo fortalecimento dos canais já existentes 

(CETIC, 2016). 

Partindo deste pressuposto, ressalta-se que a criação e 

disponibilização de portais na internet e a aproximação dos cidadãos para 

com governos e também para com a justiça é fomentada, porém, é 

necessário identificar a qualidade e a forma como estes serviços estão 

sendo disponibilizados à sociedade. A ampliação dos recursos via internet 
de nada servirá se o cidadão não contar com um acesso à rede, com 

velocidade de banda larga, por exemplo. A interação entre cidadão e 

Judiciário precisa ser mútua, mas hoje com ações do CNJ e a 

implementação do Processo Eletrônico pode-se considerar que estes 

pontos estão caminhando para uma aproximação entre cidadãos e o Poder 
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Judiciário. Dentro desta tentativa de troca Ruschel, Silva e Rover (2013) 

destacam cinco ações para que os cidadãos tenham maior acesso à justiça. 

São elas: 

- Investimentos em internet (banda larga); 

- Qualificação das interfaces dos portais (acessibilidade); 

- Disponibilização de pontos de acesso (escolas, tele centros, 

quiosques); 

- Efetivação do processo eletrônico e; 

- Inclusão digital em questões do Judiciário para o cidadão 

(aproximação entre governo e cidadão).  

Estas ações podem ser consideradas gerais dentro do conceito de 

Governo Eletrônico, porém se encaixam nos esforços de informatização 

do Poder Judiciário. Segundo Bedin et al. (2008), ao reduzir 

drasticamente a burocracia e automatizar um grande número de rotinas, a 

tecnologia amplia a liberdade e o poder de organização da atividade 

profissional. Os autores também destacam a importância do 

conhecimento jurídico básico que deve ser acessível a todas as camadas 

da sociedade, de forma democrática para o exercício da cidadania ativa, 

enfatizando as TIC no exercício do Direito. 

Segundo Ruschel, Rover e Schneider (2011), através de ações de 

Governo Eletrônico, o Poder Judiciário brasileiro tem investido nas TIC 

e na melhoria dos processos de gestão, para a modernização desta 

instituição que busca o aumento do acesso à justiça para o cidadão, porém, 

segundo os autores, a infraestrutura precisa ser melhorada e tanto os 

operadores da justiça, quanto o cidadão precisam passar por um processo 

de inclusão digital.  

 

2.2.3O Conselho Nacional de Justiça 

 

Para entender a relação do Poder Judiciário com o cidadão é 

essencial entender o papel de fiscalização e controle do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em todos os níveis de instâncias. Na última 

década o Poder Judiciário brasileiro passou por uma reforma que 

culminou na criação, através da Emenda Constitucional 45, de 2004 do 

CNJ para exercer a função de controle externo do Judiciário. Essa função 

inclui, na verdade, dois tipos de atribuições: uma, de planejamento 
estratégico e gestão administrativa dos tribunais; a outra, de controle 

disciplinar e correcional das atividades dos magistrados. 

A chamada gestão do judiciário teve início no final dos anos 90, 

onde o grande volume de processos, e o número insuficiente de 

magistrados culminaram com a Reforma do Judiciário, buscando com 
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isso a modernização, a eficiência, a transparência e um Poder mais 

próximo do cidadão. Dentre outros instrumentos, o CNJ tem se utilizado 

do estabelecimento de Metas para a concretização do seu programa de 

gestão judiciária. (SARDETO e ROVER, 2013).  

A razão para justificar a criação desse órgão fiscalizador vem do 

fato de que o Judiciário brasileiro é composto por diversos tribunais 

diferentes (estaduais, federais, comuns, especializados), cada um deles 

dotado de autonomia administrativa e financeira, com poucos padrões 

nacionais comuns para seu funcionamento. Assim, o CNJ passou a 

estabelecer alguns padrões e diretrizes nacionais para o funcionamento 

dos tribunais, especialmente no que se refere à administração de recursos 

humanos e financeiros, à informatização e à gestão de informações. Outro 

ponto fundamental a ser destacado pelo CNJ, é a efetividade no que diz 

respeito à utilização facilitada das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Para que os objetivos do Conselho sejam colocados em 

práticas foram criadas Metas e Resoluções que visam propor um 

planejamento de Gestão do Judiciário.  

Nesta função de controle e fiscalização do Poder Judiciário, e como 

parte dele, o CNJ estabelece metas e critérios que devem ser cumpridos, 

em todas as instâncias, de todas as competências. Mais um fato que 

comprova as iniciativas do CNJ são as Metas Nacionais de Nivelamento4, 

apresentadas em 2009, que dentre outros objetivos visam: informatizar 

todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede 

mundial de computadores (internet); informatizar e automatizar a 

distribuição de todos os processos e recursos; tornar acessíveis as 

informações processuais nos portais na rede mundial de computadores 

(internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os 

processos, respeitando o segredo de justiça, e implantar o processo 

eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.  

Além de Metas gerais, o Conselho Nacional de Justiça estipula 

Metas anuais e Metas específicas para cada segmento de Justiça (Federal, 

Eleitoral, Militar e do Trabalho). Dentre as Metas apresentadas em 20125 

pode ser novamente encontrado o tema da informatização. A Meta 3 

estipula tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede 

mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 

                                                        
4 Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_70_ii.pdf 
5Disponível em: http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-realizados/5-encontro-

nacional-do-judiciario/metas-2012 
 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_70_ii.pdf
http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-realizados/5-encontro-nacional-do-judiciario/metas-2012
http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-realizados/5-encontro-nacional-do-judiciario/metas-2012
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conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de 

justiça. Estas Metas são referentes a informações e serviços que são 

disponibilizados em portais Web do Poder Judiciário e corroboram com 

a necessidade desta pesquisa, em acompanhar e avaliar o que está sendo 

oferecido nestes canais de comunicação.  

Portanto, em paralelo à necessidade de independência para regular 

desempenho das atividades judicantes, é necessário também que, em um 

Estado democrático de direito haja um organismo que exerça o controle 

e a fiscalização deste Judiciário, que promova o accountability financeiro 

e administrativo e a responsabilização dos juízes - fortemente 

independentes e autônomos - pela inobservância das obrigações 

funcionais. Assim, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu-se 

como instituição competente para realização do accountability judicial e, 

mais ainda, para a efetivação de um controle em um sentido mais amplo, 

abrangendo a administração da justiça, o aperfeiçoamento da política 

judicial, o aprimoramento das condições técnico-administrativas e o 

planejamento estratégico de todo o Poder Judiciário Nacional. (GRAEFF, 

2017). 

O CNJ, cujos poderes estão consagrados no artigo 103-B da 

Constituição brasileira, foi criado para estabelecer o planejamento 

estratégico, bem como os objetivos e programas de avaliação institucional 

do Judiciário. Além dessa atribuição, o CNJ supervisiona a administração 

e gestão financeira dos tribunais brasileiros, e o cumprimento dos deveres 

do escritório pelos juízes. O CNJ pode rever as decisões administrativas 

tomadas pelo tribunal, estabelecer regras operacionais e recomendar 

cursos de ação. O CNJ não possui poder para rever as decisões judiciais, 

mas tem um papel ativo na penalização dos juízes por má conduta, por 

exemplo. (ANDRADE e JOIA, 2012).  

O planejamento estratégico não é incomum em unidades do 

Sistema Judiciário brasileiro. Alguns tribunais programaram 

sistematicamente suas estratégias de planejamento desde a década de 

1990, após a adoção do modelo de público gestão (que substituiu o 

modelo burocrático da administração pública), de acordo com as 

diretrizes do Plano Diretor de Estado Reforma, elaborada pelo Ministério 

da Administração Federal e do Estado Reforma em 1995 (Baracho, 2002). 

No entanto, muitas dessas iniciativas foram descontinuadas, quer por 
interrupção ou como resultado de mudanças de dois anos na 

administração, dado o mandato de curto prazo dos presidentes do tribunal 

(ANDRADE e JOIA, 2012). 

O CNJ criou um banco de dados de melhores práticas na mesma 

linha que o Departamento de Secretariado da Reforma Judiciária. No 
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entanto, ao contrário da iniciativa anterior, também adotou medidas 

efetivas para a coordenação e formulação de estratégias de TIC, como o 

desenvolvimento do Projudi, sistema de automação de processos judiciais 

(ANDRADE e JOIA, 2012). 

O CNJ também ajudou com a formulação e coordenação das 

estratégias das TIC por meio do Comitê de Gestão de Informações 

Sistemas do Judiciário, que tem representantes (juízes e funcionários 

públicos) de vários tribunais sucursais e um único representante da Bar 

Association Brasileira. Um resultado prático da integração do Comitê e 

da abordagem uniforme, é a adoção de tabelas de classe unificada e 

procedimentos de manipulação. Há também a unificação dos números de 

identificação dos casos, o objetivo dos quais é "facilitar a comunicação 

entre os Tribunais do Brasil para permitir uma única identificação do 

processo, independentemente da sua origem (ANDRADE e JOIA, 2012). 

Uma das maiores inovações do CNJ foi pautada no planejamento 

estratégico do Judiciário, com todas as dificuldades envolvidas na 

integração de mais de 100 unidades do Sistema Judiciário Brasileiro, algo 

que nunca antes havia sido tentado. Em 2009, o CNJ organizou o 2º 

Encontro Nacional do Judiciário, sendo o principal resultado a 

implementação de planejamento estratégico coordenado para todo o 

Sistema Judiciário brasileiro. Isso foi consolidado na Resolução 70 de 18 

de março de 20096, que definiu 10 metas nacionais para 2009, incluindo 

seis que lidam especificamente com as TIC. Estas incluem: a 

informatização de todas as unidades judiciais e interligando-os ao 

respectivo tribunal e à internet; computadorizar e automatizar a 

distribuição de todos os processos e recursos; implementação dos 

sistemas de gestão para mecanismos de aplicação e monitoramento 

criminal por encarceramento temporário; disponibilização de 

informações nos portais da web, com ação judicial de última hora e 

acompanhamento e conteúdo das decisões, respeitando devidamente o 

segredo judicial; registrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos 

para acesso a informações sobre pessoas e propriedades e denúncia de 

ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud); e implementar o processo 

eletrônico em parte de seus unidades (ANDRADE e JOIA, 2012). 

Em 29 de setembro de 2009, a Resolução 90 do CNJ estabeleceu 

parâmetros para as TIC no Poder Judiciário. Definiu o número de 
funcionários públicos nas TIC de acordo com o tamanho do Tribunal, as 

regras para desenvolvimento ou contratação de sistemas de informação, 

                                                        
6Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-
planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70
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o mínimo de TIC, necessidade de infraestrutura e necessidade de 

planejamento estratégico nas TIC (ANDRADE e JOIA, 2012). 

Em 2010, uma nova rodada de planejamento estratégico foi 

realizada no 3º Encontro Nacional do Judiciário, e resultou em 10 novos 

objetivos para o ano. Dois desses objetivos estavam especificamente 

relacionados às TIC estratégicas, como aumentar a velocidade dos 

vínculos entre o Tribunal e 100% das unidades instaladas na capital 

judicial e pelo menos 20% das unidades do interior a pelo menos 2 Mbps; 

realizando pelo menos 90% das comunicações oficiais entre os órgãos do 

Poder Judiciário eletronicamente (ANDRADE e JOIA, 2012).Este foco 

nas TIC, mostra que o CNJ inclui o uso dessas ferramentas como um fator 

crucial para resolver os problemas do Sistema Judiciário brasileiro.  

Se a adoção da nova administração pública indica a informatização 

de Governo Eletrônico como caminhos a seguir, a atual necessidade de 

expandir os serviços eletrônicos do governo aumenta a necessidade de 

uma reestruturação do estado para prestar esses serviços em termos de 

rotinas e processos que precisam ser revisados, excluídos ou modificados 

usando ferramentas TIC (ANDRADE e JOIA, 2012). 

O Sistema Judiciário brasileiro, com uma coleção de tribunais 

públicos, cada um com seus próprios fluxos de trabalho, precisa garantir 

que estas agências estejam ligadas para funcionar simultaneamente.  

Apesar de os tribunais brasileiros serem regidos pela mesma ordem 

jurídica, e destinados a cumprir procedimentos e regras similares, cada 

tribunal tem sua própria identidade, valores e cultura, levando-o a 

desenvolver diferentes fluxos de trabalho. Assim, a análise da estrutura 

organizacional do Sistema Judiciário do Brasil é de suma importância 

para garantir o sucesso de uma empresa e-Gov. Por isso, também é 

importante entender a divisão do trabalho, bem como estabelecer quais 

são as principais características de poder e política dentro do Sistema 

Judiciário brasileiro (ANDRADE, 2008). Se isso não for totalmente 

compreendido, um choque entre o sistema e o Sistema Judiciário 

brasileiro pode surgir, levando-o a ser rapidamente abandonado pelos 

usuários. Em consonância com isso, é importante destacar o papel 

fundamental do CNJ como integrador nesse metabusiness, também como 

um ponto de foco em relação ao desenvolvimento da estratégia de TIC e 

implementação no Sistema Judiciário brasileiro (ANDRADE e JOIA, 
2012). 

O processo para a transformação do Sistema Judiciário brasileiro 

através do uso das TIC está num bom caminho. No entanto, para que ele 

seja totalmente implementado, é necessário para as diferentes 

administrações autônomas do Sistema Judiciário brasileiro concordar em 
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adotar padrões comuns. Isto é o desafio que o CNJ prometeu enfrentar, 

quando se apresentou como o órgão coordenador do planejamento 

estratégico do Poder Judiciário, do qual o planejamento da estratégia de 

TIC é uma parte essencial (ANDRADE e JOIA, 2012). 

Por intermédio do Conselho Nacional de Justiça o Judiciário 

passou a ser pensado de outra forma, passou-se a pensar como poder 

estatal, que, efetivamente deverá cumprir o papel para o qual foi 

destinado: o de pacificar conflitos, agora de forma célere e transparente 

atendendo aos anseios da sociedade. O CNJ também planeja o Judiciário 

visando torná-lo mais ágil, desburocratizado e transparente, já que o 

desejo social de celeridade é tão forte quanto o anseio pela transparência 

de sua atuação, qualidades que o Conselho tenta imprimir ao sistema 

judiciário brasileiro mediante expedição de atos e resoluções pontuais 

(ALVES, 2009). 

Além disso, e mais recentemente, o Poder Judiciário através do 

CNJ também busca investir em fundamentos de Gestão do Conhecimento 

para seus processos internos e a entrega aos cidadãos, visando a 

disseminação dos conhecimentos provenientes das pesquisas para 

subsidiar a adoção de melhores práticas nas instituições do Judiciário por 

meio das realizações de seminários e cursos, da editoração dos relatórios 

de pesquisa, da construção de bases de dados e sistemas de informações, 

e do mapeamento dos conhecimentos diagnosticados como necessários 

ao bom funcionamento do Judiciário (CNJ, 2016). 

 

2.2.4Os portais de Governo Eletrônico 

 

Um dos principais avanços institucionais nas políticas de Governo 

Eletrônico são os portais de governo na internet. Os portais são públicos 

e permitem ao cidadão realizar um conjunto de serviços, além de ter 

acesso a informações públicas disponíveis bem como estabelecer canais 

de comunicação com o governo. Araújo e Gomes (2006) destacam a 

disponibilização da informação em portais de governo e a existência de 

esferas deliberativas pela internet, em que este instrumento complementa 

a possibilidade de participação e controle da sociedade sobre o setor 

público. 

Para Pinho (2008), uma das formas de informatização do governo 
tem sido a construção de portais governamentais, por intermédio dos 

quais os governos mostram sua identidade, seus propósitos, suas 

realizações, possibilitam a concentração e disponibilização de serviços e 

informações. Sendo assim, é inevitável interligar o Governo Eletrônico 

com portais eletrônicos.  
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Os portais de governo são tidos como um dos canais mais 

importantes para a prestação de serviços públicos e para a interação entre 

o governo e o cidadão e devem apresentar conteúdo específicos para o seu 

público-alvo e permitir a construção e o compartilhamento de 

conhecimento, na medida em que dispõe de ferramentas para 

comunicação entre quem produz e quem consome a informação 

(SANTOS e ROVER, 2016). 

Esses portais podem fornecer acesso ao serviço necessário e abrir 

um amplo acesso aos órgãos públicos. Essencialmente, é a divisão das 

cadeias produtivas de serviço entre os escritórios que permite a criação de 

novos esquemas para levar os serviços administrativos aos seus 

destinatários. Enquanto que em uma agência administrativa clássica, o 

cidadão tem que aparecer em horários fixos em um escritório (ou 

ocasionalmente a escrever cartas ou fazer um telefonema para a pessoa 

responsável), o cidadão pode agora usar um modo de acesso alternativo 

através de um portal na internet. (TRAUNMÜLLER e WIMMER 2001). 

Aqui cabe fazer uma ressalva com relação à nomenclatura utilizada 

para esta pesquisa e a distinção feita entre sites e portais. Um site é 

definido como sendo qualquer uma das redes individuais que constitui a 

internet. Já um portal funciona como centro que aglomera e distribui o 

tráfego para uma série de outros sites ou subsites. Geralmente são 

chamados de portais os sites que oferecem vários serviços como chats, 

fóruns, notícias e ligações para outros sites, daí o nome “portal” que tem 

foco nos seus públicos, e cria conteúdo específicos para eles. Além disso, 

um portal possui ferramentas que constroem um real relacionamento entre 

quem produz e quem consome a informação, como fóruns bem 

conduzidos, pesquisas on-line sérias e chats que promovem a construção 

de um conhecimento real não sendo apenas salas de bate-papo.  

A definição de Detlor e Finn (2002, p. 92) para portal é “um ponto 

único de interfaces baseadas na Web, usados para promover a busca, o 

compartilhamento e a disseminação da informação, assim como a 

provisão de serviços para comunidades de interesse”.  

Conforme cita Shuler (2002) o termo portal Web tem sido falado 

desde a década de 1990 e surgiu na tentativa de agrupar usuários em torno 

de interesses coletivos, necessidades e serviços. Segundo o autor, a 

incapacidade de reformar a burocracia física de um governo faz do 
conceito de portal Web uma proposta tão atraente. Gant e Gant (2002) 

afirmam que desde meados da década de 1990, quando os primeiros 

portais apareceram amplamente na internet, a sua funcionalidade evoluiu 

significativamente. Os primeiros portais eram considerados apenas 

motores de busca, que amadureceram rapidamente aumentando suas 
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funcionalidades sendo adicionadas capacidades de busca avançada, 

conteúdo enriquecido e maior controle do usuário. Agora, os portais 

possuem um conjunto robusto de funções como, por exemplo, 

ferramentas que acessam dados integrados de aplicações distintas e 

plataformas corporativas e aplicativos que personalizam o conteúdo do 

site (GANT e GANT, 2002).  

Segundo Piana (2007) a evolução dos portais web está ligada as 

novas necessidades e demandas da sociedade e aos avanços tecnológicos 

que facilitam o desenvolvimento rápido de aplicações mais complexas. 

Todo o processo de Governo Eletrônico deve iniciar identificando que 

conteúdos e serviços devem e podem ser ofertados aos usuários, por isso, 

os serviços eletrônicos devem partir de uma análise pormenorizada do 

valor público requerido da parte dos cidadãos.  

Os portais podem ser classificados de diversos tipos como 

corporativos e governamentais, por exemplo. Piana (2007) especifica 

algumas particularidades que as páginas de Governo Eletrônico devem 

conter. Para o autor, relevância dos conteúdos, orientação ao cidadão, 

utilidade e transparência devem ser princípios norteadores nos projetos 

dos portais, respeitando a segurança e privacidade na navegação. Huang 

e Shyu (2008) salientam que um portal de e-Gov não pode ser apenas um 

grande outdoor governamental, deve trazer informações úteis e 

conhecimento. Eles propõem em seu framework um novo critério que é a 

“informatividade”, segundo eles, a primeira meta de um site 

organizacional é prover informação e conhecimento a todos seus 

stakeholders. 

Dado o potencial extraordinário para entrega de informações 

personalizadas e integradas, os portais estão sendo usados por empresas 

do setor privado, organizações sem fins lucrativos e agências 

governamentais. Na verdade, portais de todo o governo estão emergindo 

como uma prioridade fundamental para as agências governamentais à 

medida que desenvolvem suas iniciativas de Governo Eletrônico e criam 

relacionamentos eletrônicos entre o governo e os cidadãos, as empresas, 

os trabalhadores e outras agências. O desafio para o governo é determinar 

quais recursos são mais adequados para a criação e manutenção, com um 

bom funcionamento dos portais de governo eletrônico.  

Portais são criados com o objetivo de estabelecer uma relação 
estreita e construtiva com os cidadãos, bem como com as empresas, e são 

importantes para impulsionar a relação com os cidadãos e, de igual modo, 

para a promoção de uma reengenharia da maquinaria interna de 

governança, porém, muitas vezes o intuito de um portal é meramente 

marcar presença na rede. Sendo assim, a promessa de usar a tecnologia 
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da informação para transformar os serviços do governo chegou a um 

estágio crítico de difusão em todo o setor público. Isso fica claro pelo 

número crescente de organizações governamentais, centros de pesquisa e 

projetos acadêmicos que tentam trazer mais rigor e estrutura para pesquisa 

e implementação de sua prática e teoria. (Shuler, 2002).  

Gant e Gant (2002) ressaltam que um portal dever servir como 

porta de entrada integrada, ou interface principal do usuário. Ele deve 

fornecer ambos os componentes externos e internos do governo com um 

único ponto de contato para acesso on-line a informações e recursos do 

Estado. Segundo os autores, é através de um portal que milhões de 

usuários da internet podem acessar a vasta paisagem de informações, 

serviços e aplicações disponíveis nos sites do Estado. 

Conforme explicam Traunmüller e Wimmer (2001), os projetos de 

Governo Eletrônico referente a portais são desenvolvidos em etapas que 

cobrem os seguintes quesitos: 

- Sistemas que oferecem meras informações, ofertando serviços 

como informações públicas, deveres e direitos cívicos, informações do 

dia-a-dia, etc. 

- Sistema avançado que provê serviços sofisticados, como 

pesquisas e explicações em formas variadas, informação detalhada sobre 

os serviços disponíveis, e por fim, 

- Sistemas ainda mais avançados de Governo Eletrônico que irão 

lidar com transações administrativas (preenchimento de formulários para 

declaração de taxas, solicitação de permissões, por exemplo). 

Sendo assim, os portais governamentais abrem oportunidade para 

novas formas de cooperação, muito importantes, tendo em vista que uma 

característica das administrações públicas é o fato de trabalharem através 

de uma rede complexa de entidades ativas. Traunmüller e Wimmer (2001) 

afirmam que os portais de e-Gov podem promover a construção de 

ambientes sociais onde comunidades virtuais podem emergir na forma de 

grupos, fóruns especiais e salas de chat, de maneira a promover a 

discussão de questões democráticas municipais, nacionais e até mesmo 

supranacionais.  

Conforme Piana (2007), um critério importante é focalizar os 

serviços eletrônicos no cliente externo do Estado como beneficiário, 

consumidor, provedor, usuário, contribuinte, comprador ou simplesmente 
cidadão. De acordo com o autor, é necessário empreender respeito aos 

serviços públicos onde o trabalho de Back Office deveria ser refletido 

finalmente no Front Office, isto é, no portal oficial do governo público, 

pois, o Governo Eletrônico se concentra e se materializa na oferta de 

conteúdos e serviços digitais.  
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Em termos gerais os conteúdos e serviços das páginas oficiais são 

tipicamente informativos. Na atualidade predomina a gestão individual 

por parte de cada um dos órgãos, ou seja, no geral, cada órgão tem a sua 

página com um maior ou menor grau de desenvolvimento, e cada um dos 

Poderes do Estado tem seu próprio portal. No entanto, sem atualização ou 

pouca frequência não é possível converter o acesso a um portal como 

rotina.  A atualização é tão importante quanto à concepção do projeto, 

pois se os dados estão desatualizados, a informação vinda do Estado não 

é confiável e não há encorajamento para o uso dos serviços informáticos 

(PIANA, 2007).  

Ainda para Piana (2007), existe uma série de recomendações para 

o projeto de um portal, entre elas: 

• Gestão do portal: O portal deve possuir um módulo de gestão capaz 

de carregar as informações e os serviços automaticamente 24 horas 

por dia, sete dias na semana, preservando a regulação e a frequência 

de atualização, fontes de informação e linhas editoriais através de 

manuais escritos, normas e políticas de design e levar em conta a 

participação dos usuários durante o projeto, a execução e a difusão 

da página.  

• Janela única: Um portal deveria surgir como uma janela única, como 

um grande portal, como único canal de entrada a disposição dos 

serviços públicos. O benefício de um portal é a acessibilidade a todos 

os serviços e as informações e o seu êxito depende também da forma 

de interação dos usuários com a interface. Pode-se dizer que o 

conceito de “janela única” é bem-sucedido quando o usuário 

identifica a página web como sendo um território que representa a 

porta de entrada de todas as prestações de serviços públicos que o 

cidadão precisa na sua página oficial principal.  

• Projeto da página: Um design de páginas web permite que o usuário 

aprenda o funcionamento da página facilmente: como se distinguem 

os conteúdos, como encontrar facilmente os serviços em qualquer 

página em que ela se encontra. A “janela única” de entrada deve 

distribuir adequadamente os conteúdos das distintas dependências 

da administração a fim de poder trazer um enfoque para o usuário.  

• Conteúdo do portal e segmentação: O conteúdo é um aspecto 

essencial, pois, mais importante que ter um canal de comunicação é 
ter conteúdo relevante para mostrar. A eficiência das páginas web 

depende do que os usuários podem encontrar com facilidade nos 

conteúdos oferecidos eletronicamente. Levando em conta que, à 

medida que aumentam os conteúdos das páginas, se dificulta o 
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acesso geral e obriga os usuários a um grande esforço de navegação, 

e um design orientado ao usuário permite facilitar a busca e superar 

este tipo de obstáculo. Os portais devem ser gestores de conteúdos e 

a chave para a usabilidade.  

• Aspecto ergonômico: Também é necessário promover políticas que 

propiciem a atualização da tecnologia, pois poucos usuários de 

serviços eletrônicos dispõem da última geração de hardware e 

software ou de banda larga. O design de um portal deveria 

contemplar mínimas exigências para permitir que todo tipo de 

usuário possa acessar os serviços. É necessário criar ferramentas que 

ajudem na usabilidade de navegação para os descapacitados e com 

dificuldades visuais. 

• Aspectos técnicos: O portal deve ocupar uma dimensão de tela de 

800x600 pixels e introduzir um código de ajuste automático da 

configuração da tela do usuário de forma que não necessite navegar 

de cima a baixo para buscar todos os conteúdos, já que essa forma 

de navegação cansa. As páginas devem conter barras de navegação 

para facilitar a procura dos diversos conteúdos e devem conter 

campo de busca assim como um mapa da página. Os textos que 

aparecem devem ser curtos, ocupar pouco espaço, e ser fáceis de ler. 

É recomendado que o usuário possa se registrar (não 

obrigatoriamente) para poder marcar suas preferências na navegação 

do portal, como, por exemplo, ter na página inicial a informação de 

certos órgãos e não de outros, pois o portal deve estar orientado para 

o usuário.  

• Intranet: A intranet é um portal corporativo especial para usuários 

governamentais, ou seja, funcionários públicos, e apresenta 

conteúdo específico para este tipo de usuário, seja para apoiar a 

gestão ou facilitar as tarefas no seu cargo através de webmails, 

arquivos, modelos e bases de dados. Portanto, um portal interno deve 

ser adaptado às necessidades do usuário-empregado de acordo com 

as funções e capacidades.    

Diversas são as formas de criação e os contextos para a elaboração 

de portais relevantes. Aqui também, cabe ressaltar, o uso de artifícios 

tecnológicos com a capacidade de tornar a entrega de informações e 

serviços em meio eletrônico eficaz e facilitada para os usuários. Neste 

viés, e a partir de uma linguagem de documentário existem os tesauros. 

Rocha (2004) afirma que atualmente, o uso de tesauros tem sido utilizado 

como referência para a organização de conteúdos em portais da internet 

por terem como objetivo a organização do conhecimento. 
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Segundo Carneiro (2006), os tesauros constituem-se de palavras 

extraídas da linguagem natural, que passam por uma normalização, e 

conta também com os métodos utilizados na terminologia para se 

transformarem em termos por meio de relações. Os termos formam redes 

semânticas de conceitos estabelecidos para um campo concreto. Como 

lista estruturada de controle terminológico, cada tesauro se compõe por 

descritores (termos preferidos) e não descritores (termos não preferidos), 

no qual se representam os conceitos de um domínio do conhecimento. Em 

síntese, é uma linguagem controlada para que os termos apresentem 

univocidade, no que se oferece a possibilidade de combinar seus 

componentes, tanto para analisar como para buscar seus conteúdos; 

contudo, somente os termos que aparecem num tesauro, podem ser 

utilizados para indexação.  

Como exemplo das relações sintáticas, Lara (2002) apresenta a 

combinação entre os termos “exportação” e “açúcar” em uma busca pós-

coordenada (exportação + açúcar). Aqui, a principal função de um tesauro 

é representar os conteúdos dos documentos por intermédio de termos 

existentes nas suas relações. Através de estas e outras funções, os tesauros 

padronizam os procedimentos de organização da informação, o que pode 

vir a trazer maior credibilidade ao sistema, facilitando a manutenção e 

atualização de dados, e agilizando a consulta aos dados armazenados no 

sistema. As consultas podem ser por meio de busca livre, no qual o 

usuário digita o termo que representa o assunto da informação procurada, 

porém, para esta busca, o usuário deve conhecer os termos pelos quais os 

documentos foram indexados (LARA, 2002). 

Neste sentindo, segundo Campos e Gomes (2004) é indicado 

disponibilizar o tesauro e a Linguagem de Indexação nas interfaces de 

busca em portais. Essa disponibilização apresenta duas vantagens.  A 

primeira vantagem é que o usuário não precisa adivinhar quais termos 

foram utilizados na indexação, visto que os termos estão presentes na 

interface de busca por meio do índice ou do próprio tesauro. Como 

segunda vantagem, a busca feita no tesauro contextualiza a informação 

para o usuário, ou seja, é possível ele saber em qual ponto de vista a 

informação foi organizada.   

Ao observar as características e aplicações dos tesauros, Campos e 

Gomes (2004) defendem a teoria de que algumas etapas iniciais da 
metodologia de construção do tesauro, são essenciais para a organização 

do conteúdo de portais disponíveis na internet, como, por exemplo, a 

definição do público-alvo, a delimitação da área, o levantamento das 

fontes e o período de atualização das informações. Esses dados, para 

Campos e Gomes (2004), servem à organização e ao gerenciamento de 
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informações em portais, porque orientam sua construção e evitam a sua 

elaboração de maneira aleatória.  

Percebe-se que a disponibilização de portais na internet não é uma 

tarefa simples, mas sim, que requer bastante empenho por parte, 

principalmente, dos gestores das organizações. Segundo Rover et al. 

(2010) o governo federal brasileiro tem buscado suportar as demandas de 

descontinuidade de gestão e falta de investimentos em capacitação técnica 

em TIC, com a disponibilidade de aplicativos e programas em software 

livre para municípios e estados, incentivado a cooperação e parceria com 

outras esferas de Poder, na capacitação de equipes, padronização e 

transferência de tecnologia entre o governo federal, estados e municípios, 

além dos poderes legislativo e judiciário. Porém, de acordo com Rover et 

al. (2010), estas ações ainda aparecem de forma tímida para que a 

apresentação de informações e serviços via portal seja considerada de 

excelência.   

Todo mundo tem o direito de participar da Sociedade da 

Informação. Os cidadãos não só têm esse privilégio, mas também veem 

usando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com muita 

frequência. O Governo Eletrônico é o uso das TIC pelo governo, sendo 

assim, deve ser compreensível que o Governo Eletrônico seja mais do que 

serviços on-line, e sim, a transformação do governo em um mecanismo 

que tem o cidadão em seu centro, sem burocracia, atrasos, mal-entendidos 

e outros problemas que existem nas transações dos cidadãos com o 

Estado. Um cidadão deve ter a possibilidade de interagir com o governo 

da mesma maneira que ele interage com um comércio eletrônico, por 

exemplo (ECONOMIDES e TERZIS, 2008).  

O objetivo principal do Governo Eletrônico, é servir ao cidadão da 

melhor forma possível. Para que isso ocorra, todo conteúdo a ser 

disponibilizado deve ser planejado e estruturado considerando as 

necessidades do cidadão respeitando, inclusive, as particularidades da 

população atingida, suas condições e meios de acesso. Neste contexto, é 

que surge a necessidade de elaborar mecanismos para avaliar estes 

portais, na tentativa de melhorar a entrega de informações e serviços ao 

público interessado (ROVER et al., 2012).   

Estudos anteriores examinaram o desenvolvimento de um site 

governamental de vários pontos de vista. Zahir et al. (2006) apresentaram 
de forma abrangente todas as diferentes tendências no desenvolvimento 

de um site governamental. A primeira fase é a presença na Web. Nesta 

fase, os cidadãos podem encontrar informações básicas em um site. A 

segunda fase é a interação. Nesta fase, os cidadãos podem acessar 

informações críticas on-line, baixar formulários e contatar funcionários 
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por e-mail. A terceira fase é Transação. Nesta fase, os cidadãos podem 

completar transações inteiras ou processos on-line. A etapa de Transação 

do Governo Eletrônico é uma das mais importantes em relação à 

implementação de um sistema de Governo Eletrônico, pois representa o 

mais alto nível de interação interna entre clientes e governos. Finalmente, 

a quarta fase é a Transformação. Nesta fase, a entrega de serviços 

governamentais e, potencialmente, a operação do próprio governo são 

redefinidas. A informação, a prestação de serviços e os processos 

governamentais estão integrados em linhas de fronteira tradicionais. As 

informações e os serviços são cada vez mais personalizados para as 

necessidades específicas de indivíduos e empresas. A identidade das 

agências individuais é menor para as pessoas, pois informações e serviços 

são acessados através de um único ponto de contato na web 

(ECONIMIDES, TERZIS, 2008). 

Os cidadãos modernos utilizam as informações do governo 

independentemente da sua fonte específica. Portais e sites do executivo, 

legislativo e do órgão judicial são ou devem ser projetados para atender 

às necessidades dos cidadãos. Para conhecer este aumento das demandas 

de informação em uma era de abertura governo, todos os níveis de 

governo devem compartilhar informações e abrir seus arquivos uns aos 

outros, criando principais questões sobre como eles vão compartilhar 

informações relevantes, e quais características técnicas precisam estar 

presentes para cada tipo de recurso. Todos os ramos do governo interagem 

com cidadãos, empresas e outras partes interessadas, mas os tipos de 

interações são diferentes e particulares às necessidades, interesses e 

principais atividades de cada stakeholder (SANDOVAL-ALMAZÁN, 

GIL-GARCIA, 2015). 

Portanto, a transformação do Governo Eletrônico em política 

pública não deve mais ser tratada como uma possibilidade dentro das 

gestões governamentais, mas sim como uma necessidade. A partir da 

utilização de soluções de Governo Eletrônico, uma série de deficiências 

da administração pública podem ser sanadas ou mitigadas, aumentando a 

eficiência. Porém, da mesma forma, fatalmente novos desafios e 

problemas surgirão. Fica claro aqui que a área de tecnologia da 

informação demanda alto investimento na implantação de projetos, sejam 

eles de infraestrutura, sistemas ou aplicações. Neste sentido, adotar a 
opção por soluções livres e gratuitas é fundamental para que tais projetos 

se tornem viáveis e possam efetivamente ser colocados em prática pelas 

administrações. 

Nos últimos anos, vêm ocorrendo grandes progressos na produção, 

transferência de informações e na geração de conhecimento, facilitados 
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pelo avanço acelerado na informática, nas telecomunicações, na indústria 

eletroeletrônica e nos serviços de informação e comunicação. Conforme 

destaca Castells (1999), na era da chamada Sociedade da Informação, a 

informação atende sua demanda em velocidades e quantidades crescentes. 

A abundância dos serviços é tão expressiva que os usuários nem se 

preocupam de que forma esse trabalho é feito e, de uma certa maneira, 

perdem a noção de tempo e espaço, visto que esses permitem acesso a um 

número significativo de informações geradas em todo o mundo e em um 

espaço de tempo muito curto. 

Lara e Conti (2003), dissertam que as tecnologias da informação e 

comunicação permitem ampliar o universo de disseminação das 

informações governamentais, contudo, é prudente verificar em que 

medida há realmente transferência de informação e como ela atinge 

efetivamente a sociedade. Pode-se afirmar que, hoje, existe um número 

maior de canais de informação à disposição das instituições e do público, 

mas não se tem certeza quanto ao seu alcance.  Na concepção de Cañavate 

e Moreno (2001), a informação do setor público, situada e estruturada na 

rede permite, por um lado, que os cidadãos possam acessá-la mais 

facilmente, por outro, a possibilidade de criar serviços integrados, uma 

vez que possibilita, mediante um único portal, consultas a informações 

procedentes de diversos organismos. 

Segundo Lara e Conti (2003), numa abordagem pragmática, a 

informação pode ser distinguida como processo (que se relaciona à 

alteração de um estado de conhecimento), conhecimento (o que é 

comunicado, o que concerne a algum fato, evento ou assunto particular) 

e coisa (atributo de objetos – documentos ou dados referidos como 

informação por serem considerados informativos). Nesse sentido, a 

informação como processo relaciona-se aos fluxos formais e informais 

que podem conduzir a alterações de estoques de conhecimento. No 

entanto, destacam os autores, se a ênfase for no conhecimento, a 

informação será intangível, já que depende de crença, opinião, 

concepções e conhecimentos anteriores, ou seja, de referências subjetivas. 

Complementarmente, Lara e Conti (2003) ponderam que enfatizar 

os serviços de disseminação de informações no emissor, ignorando as 

características de seu público, ou concebê-lo em sua condição 

supostamente potencial, valendo-se de referências imaginadas ou 
idealizadas, não corrobora seu êxito. Portanto se, teoricamente, os 

vínculos entre a emissão e a recepção são visualizados como necessários, 

sua operacionalização requer investimentos, a começar pela definição do 

usuário. 
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As atividades de disseminação formuladas pelos serviços e 

produtos, em geral e, sobremaneira, governamentais, buscam, quase 

sempre, a democratização da informação. O conceito, porém, tem sido 

desgastado pelo uso, em particular quando se verifica que as decisões 

sobre quais informações e em que formato as divulgar são permeadas por 

julgamentos unilaterais. Ao mesmo tempo à proporção que o termo 

democratização da informação gradativamente desaparece dos discursos 

públicos, e é substituído pelo de cidadão, tal fato não vem 

necessariamente acompanhado de uma análise quanto a seu significado 

efetivo (LARA e CONTI, 2003). 

Nessa premissa, o esforço na identificação dos gêneros de usuários 

e de suas necessidades, esclarece Lara e Conti (2003), tem como 

implicação a possibilidade da própria revisão de conteúdos disseminados, 

ou mesmo produzidos, afastando-se do modelo de mensuração da 

realidade fortemente centrado no emissor. Assim, a constituição de 

informações governamentais direcionadas a públicos mais abrangentes 

permitirá, impreterivelmente, o estabelecimento de vínculos de adesão 

efetivo. 

 

2.2.4.1Os portais do Poder Judiciário 

 

Como já relatado nesta pesquisa, existem significativas diferenças 

em portais Web disponíveis na rede, como portais corporativos, públicos 

(DIAS, 2001) e governamentais (BARBOZA, NUNES e SENA, 2000). 

Dentro do contexto deste trabalho será enfatizado o caso de portais 

governamentais, ou seja, daqueles que foram criados por órgãos 

governamentais e que se classificam como prestadores de informação e 

serviços de informação (BARBOZA, NUNES e SENA, 2000).  

Cidadãos e empresas gostariam de ter acesso ao uso por intermédio 

da internet à vários serviços. Neste sentido, seria útil encontrar leis e 

regulamentos, acessar ferramentas de assistência, registrar seus negócios, 

obter uma licença, ou mesmo pagar seus impostos on-line, assim, as TIC 

reforçariam a confiança dos contribuintes em relação à integridade, 

eficácia e justiça dos sistemas (ECONOMIDES e TERZIS, 2008). 

O Poder Judicial também está fazendo progresso no sentido do 

desenvolvimento de portais para melhorar seus processos e fortalecer as 
relações com cidadãos e outras partes interessadas. Na verdade, a maioria 

dos órgãos judiciais criaram seus próprios sites com diferentes níveis de 

sofisticação tecnológica e funcionalidade. No entanto, muito pouco se 

sabe sobre a estrutura, usabilidade, conteúdo e impactos desses sites 

(SANDOVAL-ALMAZÁN, GIL-GARCIA, 2015). 
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Há que se ressaltar o caso específico dos portais do Poder 

Judiciário, já que segundo informações do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) hoje, todos os órgãos vinculados a este poder disponibilizam 

portais na rede mundial de computadores. No próprio portal do CNJ é 

possível verificar uma listagem com o nome do órgão e o link que 

redireciona para o endereço virtual de cada Tribunal. Ao todo são 91 

portais de Tribunais mais os do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

e do Conselho de Justiça Federal.  Estes 91 Tribunais se dividem em 

Tribunais Superiores Brasileiros, Tribunais Federais, Tribunais estaduais 

e do Distrito Federal e Territórios, Tribunais Regionais Eleitorais 

Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Militares.  

Dentre os serviços básicos disponibilizados por estes Tribunais na 

Web, estão páginas com notícias de cada órgão, endereços físicos, 

possibilidade de contato com o órgão e exclusivamente links que dizem 

respeito ao processo eletrônico, já que em outros portais governamentais 

como do Poder Executivo e Legislativo, por exemplo, a possibilidade de 

consulta a processos não é encontrada, e se justifica pela diferença de 

trabalhos prestados pelos diferentes Poderes, por isso a necessidade de se 

avaliar especificamente caso a caso.  

As atividades dos Tribunais, e os casos disponíveis através da 

internet podem aumentar a legitimidade. Embora os sites possam ser uma 

ferramenta para aumentar a responsabilidade, transparência, legalidade e 

representatividade do judiciário, um estudo feito por Velicogna e Ng 

(2006) mostra que nem sempre é assim. Com base em uma análise de 

todos os sites das três esferas judiciais italianas, os autores fornecem uma 

visão inicial sobre o uso de sites na facilitação da legitimidade, e uma 

contribuição para o conhecimento no campo dos Tribunais de Justiça e 

das TIC. 

Nos sistemas sociais e políticos dos países democráticos, a 

administração da justiça assumiu progressivamente um papel cada vez 

mais importante devido a alguns fatores comuns, como a afirmação do 

estado de bem-estar social, o aumento na complexidade das relações 

sociais, a presença imponente do Estado na economia, juntamente com o 

aumento dos fenômenos criminosos. Todos esses fatores contribuíram 

para a expansão do sistema judicial e aumentaram a quantidade e 

complexidade das ações legais a serem tratadas pelo judiciário 
(VELICOGNA e NG, 2006).  

O uso das tecnologias de comunicação, e mais especificamente da 

internet, pode oferecer a oportunidade de abrir o judiciário ao público, 

crescendo assim sua legitimidade.  Permitir facilmente às pessoas acessar 

informações sobre o judiciário e seu papel, suas atividades e o 
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desempenho dos Tribunais nas páginas da Web do Tribunal, têm o 

potencial para aumentar a transparência e a responsabilização. O uso da 

rede para expressar queixas ou oferecer sugestões pode ser visto como 

uma indireta fonte de representatividade. Além disso, a tecnologia da 

internet pode se tornar uma forma de acesso mais fácil ao Tribunal em si, 

reduzindo os custos de acesso à justiça. Com a promessa de esforço 

mínimo, os sites parecem ser, perfeitas ferramentas para facilitar uma 

maior participação pública e interação com a atividade dos Tribunais 

(VELICOGNA e NG, 2006). 

A confiança pública não exige que os sites dos Tribunais sejam 

objetos altamente sofisticados que utilizem as últimas tecnologias, no 

entanto, exigem que seus gráficos e conteúdos sejam consistentes com a 

natureza da função institucional do Tribunal, e neste sentido a partir do 

primeiro olhar, deve fornecer ao público a sensação de que eles estão em 

um site público oficial. Além do mais, os gráficos de sites para Tribunais 

devem fazer com que os cidadãos se sintam como se estivessem entrando 

em um edifício da justiça, o que deve transmitir a sensação de que ele será 

bem-vindo, e deve proporcionar confiança na instituição (VELICOGNA 

e NG, 2006). 

A Web tem um grande potencial para redefinir os limites do 

Tribunal, e torná-lo mais acessível e compreensível para o público. Dado 

que o público espera um alto padrão profissional de Tribunais e juízes, 

esta expectativa deve ser cumprida em todas formas de comunicação 

sobre atividades judiciais, incluindo sites. Este recurso, se estende aos 

tipos, qualidade e quantidade de informações fornecidas, na medida em 

que os cidadãos devem poder encontrar a informação que estão 

procurando, e que essa informação seja confiável (VELICOGNA e NG, 

2006). 

O exame e a análise que Velicogna e Ng (2006) sugerem, foram 

baseadas em um quadro de quatro elementos principais de pesquisas 

anteriores sobre sites de Tribunais e critérios de avaliação de sites bem 

estabelecidos. Os quatro elementos centrais são a organização da 

prestação de serviços Web, acesso para informações (gráficos, estrutura, 

etc.), conteúdo (tipologia de serviço) e usuários (pessoas, advogados, 

especialistas e outros usuários frequentes). Para tanto, os autores 

estabelecem que as formas tradicionais de prestação de contas para 
judiciários e Tribunais são inadequadas para a situação atual, pois os 

judiciários em países democráticos estão enfrentando problemas de baixa 

legitimidade devido ao seu papel crescente na sociedade, sem 

correspondente aumento da responsabilização, transparência, legalidade 

e representatividade. 
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Velicogna e Ng (2006) enfatizam que o uso de sites não é uma 

resposta a todos os problemas enfrentados pelo judiciário, mas tentam 

ilustrar os benefícios potenciais do uso da internet que, se adequadamente 

aplicado, pode aumentar a legitimidade. Ao facilitar o acesso à 

informação sobre atividades judiciais e informações de casos, mas 

também permitindo o uso da rede para expressar queixas ou para oferecer 

sugestões, pode ser vista como uma fonte indireta de representatividade. 

A possibilidade de monitorar o resultado da atividade judicial, sob a 

forma de decisões e sentenças podem aumentar as garantias de 

julgamentos justos e a igualdade de tratamento dos cidadãos na frente da 

lei (legalidade). Além disso, a tecnologia da internet pode tornar-se uma 

forma de acesso mais fácil ao tribunal em si, reduzindo os custos de 

acesso à justiça (VELICOGNA e NG, 2006).  

É necessário, do ponto de vista da legitimidade, desenvolver o 

potencial da internet com vista não só a proteger a independência do 

judiciário, mas também para proteger os cidadãos, aumentando a 

responsabilidade e facilitando o acesso à justiça. A internet pode trazer o 

judiciário mais perto das pessoas, em termos de ser responsável pela 

eficácia e eficiência de sua organização (VELICOGNA e NG, 2006).  Por 

fim, para Vanzini (2014), os portais do Poder Judiciário brasileiro 

apresentam formatos que dificultam a comunicação horizontal entre 

instituição e cidadãos, sendo necessário o aproveitamento das 

potencialidades das tecnologias de informação e comunicação para o 

provimento de informações com caráter mais atrativo, didático e 

ampliado. 

 

2.2.5Avaliação de portais de Governo Eletrônico 

 

A criação de métricas para avaliação de portais de governo 

eletrônico tem se tornado uma prática comum com o advento das 

Tecnologias da Informação e Comunicação. Avaliar os serviços 

disponibilizados pelos governos é uma forma de garantir excelência na 

prestação de serviços ao cidadão (MEZZAROBA et al., 2014).  

No que diz respeito a bibliografia produzida sobre avaliação de 

sites governamentais está a evidência de que o primeiro passo para uma 

avaliação deve ser a sua clara objetivação. Apenas após a definição dos 
objetivos o avaliador poderá escolher a melhor metodologia, estruturando 

uma lista de critérios a serem adotados em seu estudo (VILELLA, 2003). 

No que concerne ao tema de avaliação de portais de governos 

ressalta-se que os mesmos privilegiam a apresentação de informações 
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sobre as instituições e orientações relativas a serviços e procedimentos 

dos órgãos públicos. Eles podem e devem apresentar uma visão integrada 

da administração pública, porém podem esbarrar em dificuldades de 

dados em meio eletrônico, sistemas de informação e arquiteturas 

tecnológicas existentes em cada estrutura de governo (CHAHIN et al., 

2004). Hoje, se tem conhecimento que os portais do governo estão 

disponíveis, porém:  
 

Identificam-se problemas quanto à atualização das 

informações e quanto a aspectos relacionados com 
a privacidade e a garantia de segurança. Não há 

preocupação dos governos em garantir segurança 

ao usuário dos seus serviços, tampouco especificar 
o uso que será feito dos seus dados, a fim de 

propiciar a garantia de privacidade. Poucos sites de 
governos brasileiros explicitam as políticas de 

segurança e privacidade, mesmo que as tenham e 
que haja aparato tecnológico para assegurá-las. 

(CHAHIN et al., 2004, p. 48 e 49). 

 

 

Outros problemas encontrados em portais de governo dizem 

respeito justamente a acessibilidade, onde poucos são agradáveis de 

navegar e não facilitam o acesso a pessoas semianalfabetas e/ou que 

nunca tiveram contato com a tecnologia. Outro grande desafio é atender 

pessoas com necessidades especiais. Segundo pesquisa realizada por 

Chahin et al. (2004 p, 49) “ainda é reduzida a preocupação com a forma, 

o conteúdo e a atualização das páginas governamentais, o que constitui 

um tratamento leviano de um poderoso canal de comunicação com o 

cidadão”. Neste sentido, há que se criarem ferramentas de avaliação 

destes processos para estimular os governos a prestarem um serviço de 

qualidade condizente com as necessidades dos cidadãos.  

Introduzido o seu trabalho, Dias (2005, p. 2) corrobora com a 

objetivação do processo de avaliação de iniciativas de Governo 

Eletrônico: A avaliação de governo eletrônico, tanto na prática quanto na 

teoria, deve selecionar o que será avaliado, deixando claro o que 

realmente está incluído e o que está excluído da avaliação. [...] nenhuma 
avaliação de governo eletrônico é capaz de cobrir todos os seus 

componentes, nem pode ter a pretensão de fazer isso [...] é possível 

realizar, entretanto, avaliações de alguns elementos envolvidos por essa 

nova tecnologia, sob determinado ângulo de visão. 
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Uma instituição que queira atingir seus objetivos visando ações de 

Governo Eletrônico deve ter a consciência que diversos fatores podem 

influenciar positiva, como negativamente. De acordo com Dias (2005), a 

avaliação dessas ações pode ajudar a visualizar se os objetivos escolhidos 

e colocados em prática pela instituição estão condizentes com a sua meta 

final, ou seja, se a instituição irá conseguir disponibilizar determinado 

serviço por meio de um canal certo na tentativa de otimizar esse processo 

de informação.  

Apesar da recente história da internet e, ainda mais recente, do 

ambiente na Web, as estruturas e funcionalidades dos portais evoluíram 

muito rapidamente. A forma de avaliar os portais, consequentemente, 

também mudou. Vaz (2007) sugere uma esquematização da evolução da 

avaliação de portais em quatro fases: 

Fase do pioneirismo - Com websites ainda baseados em páginas 

estáticas, a avaliação baseava-se nas características técnicas da interface: 

preocupação com normas de bom desenho, utilização correta dos recursos 

da linguagem HTML e redução dos tempos de acesso, em função das 

limitações de velocidade das conexões; 

Fase de difusão - Surgindo os primeiros portais semi-estáticos, e 

ampliando-se a prestação de serviços, o marketing torna-se a referência 

da avaliação, e ganha espaço a avaliação baseada na usabilidade, com 

foco na estrutura de navegação e na adequação às características dos 

usuários; 

Fase de consolidação - Com o surgimento dos portais dinâmicos, 

baseados em bancos de dados, a avaliação volta-se para a contribuição ao 

desempenho organizacional, à eficiência e aos objetivos diretamente 

vinculados aos processos de negócio das organizações; 

Fase de integração generalizada - O desenvolvimento da 

tecnologia de portais caminha para a integração generalizada de processos 

sobre plataforma internet, envolvendo aplicações e bases de dados. Isto 

tende a exigir uma avaliação baseada na eficácia organizacional. O foco 

orienta-se não somente à estratégia organizacional, mas também para a 

integração de processos. Com isso, a avaliação de portais municipais 

passa a dar peso à eficácia organizacional e à integração no uso dos 

recursos da tecnologia da informação. 

Na discussão entre o uso de metodologias quantitativas ou 
qualitativas para avaliar portais governamentais, Vaz (2003) afirma que 

as primeiras geralmente usam avaliações comparativas, como 

ranqueamento ou benchmarking, enquanto as segundas dão-se por meio 

de avaliações individualizadas. O autor considera ainda que o uso de uma 

ou outra estratégia metodológica dependerá da relação entre pesquisador 
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e objeto de pesquisa. Enquanto na pesquisa quantitativa esta relação 

costuma ser superficial e breve, a pesquisa qualitativa fundamenta-se em 

entrevistas e na possibilidade direta de observação e envolvimento 

pessoal do pesquisador com o fenômeno pesquisado e o que lhe cerca. 

Os portais eletrônicos na rede podem ser vistos como um recurso 

que cria inovadores modos de comunicação entre os órgãos 

governamentais, os cidadãos e outras organizações (LENK e 

TRAUNMULLER, 2001, p. 64). Segundo os autores, os portais 

eletrônicos têm a capacidade de transformar dados e fontes de 

conhecimento diversos em um escopo bastante completo do conceito de 

ponto único de parada (one-stop government), no qual o acesso integrado 

e uma oferta cuidadosa de vários serviços públicos são fatores essenciais. 

Para Keller (2000), portais são um ponto único de interfaces 

baseadas na internet, usados para promover a busca, o compartilhamento 

e a disseminação da informação, assim como a provisão de serviços para 

comunidades de interesse. Nesse sentido, o autor define portal como “[...] 

um site para uma audiência particular, que provê um caminho para todos 

os conteúdos e serviços por meio de um único ponto de acesso” (2000, p. 

13, tradução nossa). 

Por sua vez, os portais governamentais, conforme Vaz (2003), 

representam os novos canais de prestação de serviços, informações e 

comunicação entre cidadãos e seus Governos. Os benefícios para os 

cidadãos estão na disponibilização de serviços e informações em tempo 

integral, durante todos os dias da semana, sem necessidade de 

deslocamentos, com ganhos de qualidade, rapidez no acesso e tempo de 

execução. Segundo o autor, para o Governo, os ganhos estão na 

capacidade de atendimento ampliada, eliminação de redundâncias e 

esforços duplicados, custos reduzidos e melhoria na transparência de suas 

ações. 

Nessa premissa, Detlor e Finn (2002) ressaltam que os portais 

governamentais devem ser concebidos como espaços de trabalho e 

informação compartilhados. Segundo os autores:  
 
O espaço da informação no portal governamental 
poderia prover aos cidadãos o acesso à informação 

que o Governo deseja disseminar (por exemplo, 
notas para imprensa, políticas públicas, notícias), 

informação que o Governo coleta para ele mesmo 
e torna disponível para usuários (por exemplo, 

dados do censo, dados ambientais e econômicos) e 
informação que é requerida (por exemplo, pedidos 
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do público e de jornalistas). O espaço da 
comunicação poderia contribuir para a democracia 

e promover o engajamento dos cidadãos. O espaço 
da cooperação, ou espaço do trabalho, poderia dar 

suporte a transações on-line entre cidadãos e o 
Governo (2002, p. 92, tradução nossa). 

 

Jardim (2004) expõe que, em um portal ideal, os serviços estariam 

organizados de acordo com as necessidades do usuário e seriam 

providenciados pelos diferentes órgãos públicos competentes, a partir de 

uma única solicitação do mesmo. Isso vai de encontro ao que Silveira 

(2001) conceitua como portais cooperativos, onde o cidadão acessaria, 

por meio de um determinado portal, um conjunto de informações e 

serviços de origem variada, sem a utilização de ligações (links) entre os 

sítios originais das diversas organizações públicas. 

Nesse contexto, Silveira (2001) apresenta os elementos 

importantes a serem considerados na oferta de informações e serviços 

públicos na internet, sumarizados a seguir: 

a) foco no interesse e necessidades do cidadão, considerando a 

diversidade de usuários; 

b) disponibilização de meios de contato eletrônicos (e-mail, chat, 

etc.); 

c) linguagem impecável, de forma direta, simples e com sentenças 

curtas; 

d) formato acessível, com interface amigável, design atraente e 

fácil de navegar; 

e) organização das informações de forma simples e coerente, e com 

sistemas de busca; 

f) portais funcionais, evitando-se layouts pesados; 

g) atualização constante, tanto das informações do portal, quanto 

dos links; 

h) disponibilização de mecanismos de interação e feedback. 

Com base nos fundamentos articulados, Silveira (2001) alerta para 

um fator importante: os Governos operam de acordo com uma lógica 

funcional (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em esferas (União, 

Estados e Municípios). Ademais, existe a distinção entre órgãos e 

entidades com foco de atividades diferentes, não é raro, portanto, que eles 

organizem seus sistemas de informação de forma isolada. Isto, acrescenta 

o autor, acaba por refletir nos portais governamentais, apresentando uma 

realidade em que os portais de governo constituem um imenso 

arquipélago, formado por ilhas (sítios) que, ou não se comunicam entre 
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si, ou o fazem por meio de pontes virtuais (links) entre as ilhas, o que 

possibilita o cidadão navegar entre elas. 

Entretanto, se houver a necessidade de organizar informações que 

estão distribuídas, caberá ao cidadão a tarefa de reunir e tentar padronizar 

o conjunto de informações coletadas (SILVEIRA, 2001). Dessa forma, 

prevalecem sítios com administração individualizada que, no máximo, 

oferecem a possibilidade de acesso a outros sítios, quando o mais 

interessante seria uma visão de “continente”, com sítios integrados de 

forma transparente para o cidadão. 

Como complemento a abordagem discutida, Vaz (2003) relaciona 

o sucesso na implementação de um portal público integrado aos 

parâmetros arrolados na sequência: 

a) governo eletrônico não é apenas portal: há tudo o que está por 

trás do portal, ou seja, todos os sistemas, processos e estruturas que 

determinam a natureza do relacionamento intragoverno e entre Governo 

e cidadão. Por um lado, a dimensão e a importância, do portal estarão 

condicionadas à profundidade das mudanças efetuadas, prévia ou 

concomitantemente, na organização e nos processos de Governo; por 

outro lado, a melhoria de qualidade nos serviços de Governo não pode 

mais ser pensada sem sistemas de informação alinhados com a internet, 

ou seja, sem terem o portal como mediador; 

b) portal não é apenas a fachada na relação Estado – cidadão: nos 

mecanismos de interação entre Estado e cidadão, há tudo o que está para 

além do portal, ou seja, o portal é mais do que um ponto de acesso na 

rede, uma vez que, sendo a internet e o seu mundo de padrões de 

interoperabilidade de dados e sistemas um ponto de convergência de todas 

as outras mídias, abre uma oportunidade sem precedentes para captar e 

disseminar conteúdo de forma segmentada e personalizada, expressos em 

quaisquer mídias. Portais podem ser elementos fundamentais para que 

esses objetos venham a ser disponibilizados, com eficiência, para 

reutilização em outros sistemas de informação (interoperabilidade com 

sistemas legados de outros níveis da Federação). 

Para Terra e Gordon (2002) um portal governamental deve 

apresentar as qualidades de um portal corporativo. Em que, as 

características-chave da arquitetura de um portal corporativo são as 

seguintes: camada de apresentação e personalização, taxonomia e a 
camada de apresentação que possibilita ao usuário visualizar informações 

no portal, e a personalização é o mecanismo que propicia a customização 

da informação de acordo com o perfil de cada usuário – recurso conhecido 

como “minha página”. A taxonomia, enquanto organização intelectual 

sistemática de uma área do conhecimento, atua como mapas conceituais 
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dos tópicos explorados em um serviço de recuperação, fornecendo a visão 

geral de todas as ideias que compõem determinado campo de atuação. Os 

mecanismos de busca, de acordo com sua complexidade, podem 

implementar os seguintes serviços: 

a) buscas por palavras-chave ou por frase exata; 

b) buscas booleanas, utilizando operadores lógicos como AND, 

OR E NOT; 

c) buscas com inferência baseada na frequência dos termos no 

texto; 

d) buscas conceituais, que utilizam tesauros para adicionar aos 

parâmetros da pesquisa termos relacionados com as palavras-chave 

digitadas; 

e) buscas por contexto, que levam em consideração o contexto em 

que o usuário está realizando a pesquisa, o que possibilita resolver 

problemas como o da homonímia; 

f) buscas utilizando a linguagem natural;  

g) buscas baseadas em bases de conhecimento, utilizando 

mecanismos que “aprendem” de acordo com as respostas às perguntas nas 

quais os usuários são submetidos; 

h) buscas baseadas na popularidade do sítio, que permitem alterar 

o ranking de links exibidos, considerando, por exemplo, o número de 

visitas já realizadas naquele link; 
i) buscas com mapeamento visual, que permitem aos usuários ver 

os resultados categorizados graficamente, para facilitar a navegação entre 

os blocos de informações relacionadas; 

j) buscas ponto a ponto, que utilizam uma comunidade auto 

selecionada sem a necessidade de índice centralizado. 

As aplicações Web correspondem ao conjunto de software 
desenvolvido tanto para a plataforma Web, quanto às interfaces 

padronizadas (API), para possibilitar a integração das novas aplicações 

com os sistemas legados da organização. Os conectores são ferramentas 

incorporadas ao portal para prover serviços adicionais, como a 

teleconferência, os sistemas de gerenciamento de documentos eletrônicos 

(GED), os sistemas de relacionamento com clientes (CRM), o acesso ao 

armazém de dados, aos sistemas corporativos e ao sistema de 

gerenciamento de conteúdo do próprio portal. 
Por conseguinte, Vilella (2003) assegura que o portal precisa ser 

planejado como verdadeiro sistema de informação, consistindo no 

resultado da integração desses sistemas. Tratando-se de um portal de 

governo, esse deve ser, impreterivelmente, cooperativo. Assim, as 

transações gerenciadas envolvendo mais de um órgão devem ser 
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realizadas pelo portal de maneira transparente, sem apresentar 

dificuldades adicionais ao cidadão usuário, uma das formas de utilização 

da internet defendidas como oportunidade de modificar a relação entre 

Governos e população. De acordo com a autora:  
 

Nessa perspectiva, se o objetivo é proporcionar 
mudança na relação Governo-cidadão, o 

planejamento e a implantação dos portais devem 
considerar o interesse e as necessidades do usuário. 

Nos projetos de alguns países que detêm as 
melhores práticas de e-gov, estão presentes 

aplicações que implementam conceitos relevantes 

em um portal governamental, como o “ponto único 
de parada” (one-stop government). (2003, p. 53). 

 

O conceito de one-stop government refere-se à integração dos 

serviços públicos com base na perspectiva do cidadão ou do usuário das 

agências públicas, permitindo o acesso aos seus serviços 24 horas por dia. 

Trata-se da integração das atividades dos órgãos governamentais, com o 

intuito de possibilitar a disponibilização de um único local – seja ele um 

endereço eletrônico na rede, uma aplicação multimídia para quiosques ou 

mesmo um local físico – por meio do qual é possível obter informações e 

serviços concernentes à administração pública (VILELLA, 2003). 

Conforme tese sustentada pela autora, a concepção de serviço 

baseado na ideia do one-stop, permite a provisão de informações oriundas 

de diferentes departamentos ou autoridades. Assim, os portais 

governamentais concebidos nessa abordagem constituem a nova geração 

de serviços e sistemas públicos amigáveis para os usuários, com melhor 

relação custo-benefício e melhor interoperabilidade. Entretanto, para 

afirmar que um portal tem suas funcionalidades baseadas no conceito de 

ponto único de parada, é necessário que apresente determinados pré-

requisitos, considerados fundamentais: 

a) os usuários devem ter acesso aos serviços públicos mediante um 

único ponto de entrada, mesmo que esses serviços sejam, na realidade, 

providos por departamento e autoridades diferentes; 

b) o acesso às informações dos portais deve ser possível por meio 

de diferentes mídias ou equipamentos (computadores, palm tops, 

quiosques, aparelhos de telefonia celular, entre outros); 

c) é necessário que diferentes estágios de oferta de um serviço 

sejam atingidos: informações sobre o que é o serviço, o que é preciso para 

obtê-lo e onde se dirigir; a possibilidade de contato com as pessoas para 

a aquisição de mais informações (comunicação); o download e a 
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possibilidade de ter em mãos formulários para serviços; por fim, o estágio 

no qual é possível executar de fato o serviço completo (estágio da 

transação); 

d) todas as autoridades públicas precisam estar interconectadas; 

e) os usuários devem poder acessar os serviços com facilidade, sem 

a necessidade de conhecer a fragmentação funcional da administração 

pública, ou seja, os usuários não devem ser obrigados a conhecer 

previamente a estrutura dos Governos para encontrarem o que necessitam. 

Silveira (2001) argumenta que, para atender aos propósitos do e-

Gov o portal deve concentrar grande quantidade de serviços e 

informações, de forma que não seja necessário o deslocamento do usuário 

a outro endereço para utilizar determinado serviço público. O conceito de 

fatos da vida do cidadão (life–events), está diretamente relacionado com 

a integração dos serviços ofertados pelo portal. Na implementação desse 

recurso, os sistemas de informação dos órgãos públicos e seus processos 

deverão estar organizados de modo que ofereçam determinado serviço, 

independentemente da estrutura física tradicional. 

Conforme os preceitos de Detlor e Finn (2002), a apresentação das 

informações nos portais governamentais em termos de life-events, 

configura-se como uma forma de viabilizar maior integração, tendo em 

vista o alto nível de fragmentação do setor público, que não reflete a 

perspectiva do usuário. Desse modo, para promover portais com 

orientação totalmente voltada ao público-alvo, deve-se adotar 

preferencialmente três formas de organização das informações e serviços, 

a saber: 

a) por assunto (Saúde, Educação, Trabalho, entre outros); 

b) por grupos de audiência em algumas categorias (Terceira Idade, 

Maturidade etc.); 

c) por life-events em algumas categorias (por exemplo, 

documentos perdidos). 

Tendo em vista a enorme quantidade de informações úteis para 

cidadãos produzidas pelo Governo, seus órgãos e agências, mas que 

apresentam consideráveis dificuldades de acesso e integração, Jardim 

(2004) afirma que o desafio para a administração pública está, 

exatamente, em ampliar e melhorar continuamente os serviços e 

conteúdos informacionais prestados eletronicamente. Dessa forma, 
iniciativas que avaliem os portais governamentais na internet, fornecendo 

subsídios para sua melhoria contínua em prol do atendimento à 

comunidade, urgem por serem propostos e disseminados em toda a gestão 

pública. 
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Em síntese o Governo Eletrônico é um tema atual e relevante, 

porque se associa a processos de reforma do Estado e da Sociedade da 

Informação podendo ser instrumento da eficiência econômica, da 

transparência, accountability e governança. Diante dessas colocações, 

pode-se afirmar que a avaliações nas entregas de Governo Eletrônico se 

faz necessária. No entanto, este tipo de avaliação, segundo Alves (2012) 

é difícil, pois enfrenta barreiras de naturezas diversas, das quais se infere 

que as iniciativas de avaliação devem ter recursos, metodologias, 

planejamento e gerenciamento, a fim de lograrem êxito.  

Neste sentido, para Galindo, Marco e Calleja (2009) os 

procedimentos de avaliação são especialmente importantes para o 

desenvolvimento de Governo Eletrônico. Eles asseguram que outras 

ações sejam concebidas, desenvolvidas e corrigidas de acordo com a 

realidade científica, pois, o desenvolvimento de produtos governamentais 

eletrônicos é alcançado através de procedimentos específicos para 

facilitar a prestação de serviços pelas administrações ou o cumprimento 

das obrigações pelos cidadãos. Esses produtos têm um impacto nos 

usuários, nos trabalhadores do setor público e na sociedade como um todo 

em termos de maior satisfação, maior eficiência no uso de recursos, etc. 

Para Alves (2012) a medição e avaliação das iniciativas de e-Gov 

configura-se um dos ramos mais promissores de investigação acadêmica 

dentro do tema, pois é necessário enxergar o Governo Eletrônico como 

um processo, e para que exista uma melhora contínua neste processo, são 

necessárias medições e avaliações permanentes das iniciativas, projetos, 

produtos, sistemas, etc., corroborando mais uma vez com a pertinência 

desta Tese.  

 

 

2.2.6Gestão do Conhecimento em portais de governo 

 

No ambiente de Governo Eletrônico, a estratégia de Gestão do 

Conhecimento (GC) tem um papel central. A GC pode transformar 

conhecimento que reside em vários locais de conhecimento, incluindo 

pessoas, processos e tecnologias em capacidade organizacional de criação 

de valor, a fim de sustentar um alto desempenho da organização em um 

ambiente de mudanças rápidas. Portais podem coletar, organizar, e 
distribuir conhecimento; assim eles são pontos focais de informação e 

troca de conhecimento, podendo oferecer aos usuários muitos recursos, 

como e-mail, salas de bate-papo, notícias personalizadas, motor de busca, 

etc., assim o objetivo final do governo eletrônico é desenvolver a 
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democracia eletrônica, que permite eficácia e eficiência dos governos 

para servir os cidadãos (BEHZADI et al., 2012). 

Segundo Ping (2008) no novo milênio, a maioria dos governos está 

buscando novos recursos para gerenciar interações com seus “clientes”, 

expandido os sistemas de Governo Eletrônico e, portanto, o uso de tais 

sistemas de deve: 

• Simplificar a prestação de serviços aos cidadãos. 

• Eliminar camadas de gestão governamental. 

• Fazer o possível para que cidadãos, servidores, outros órgãos 

possam encontrar facilmente informações e obter serviço a 

partir do governo. 

• Simplificar os negócios e processos das agências 

governamentais reduzindo custos através da integração e 

eliminando sistemas redundantes. 

• Simplificar as operações do governo para garantir resposta 

rápida às necessidades dos cidadãos. 

Portais podem coletar, organizar e distribuir sendo pontos focais 

para troca de informações e conhecimento. Governos e cidadãos de todo 

o mundo estão experimentando o novo das tecnologias de informação 

como é o caso dos portais, então esta seria uma oportunidade para aplicar 

as técnicas de GC para o domínio do Governo Eletrônico. Conceitos e 

ferramentas de GC podem realmente fornecer apoio para explorar os 

enormes recursos de conhecimento e informação e ajudar na introdução 

do Governo Eletrônico em uma administração pública moderna de 

maneira efetiva (BEHZADI et al., 2012). 

Assim, para Behzadi et al. (2012) os portais com aplicação de 

ferramentas e técnicas de GC são uma extensão do conceito de portal, 

com a finalidade de agregar representação de conhecimento superior, 

capacidades de pesquisa e apoio aos trabalhadores do conhecimento em 

suas atividades. Desta forma, para os autores, a GC é uma consideração 

crucial nos portais de Governo Eletrônico para garantir que o 

conhecimento flua eficientemente entre governos, cidadãos e 

organizações.  Os autores utilizam o modelo K-ACT de Goh et al. (2008) 

para avaliar portais de ministérios no Irã. Este modelo é um dos que será 

utilizado para a elaboração do framework deste trabalho e detalhado 

posteriormente no tópico 2.3 - Modelos de avaliação de portais 
governamentais. 
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2.3MODELOS DE AVALIAÇÃO DE PORTAIS 

GOVERNAMENTAIS 

 

Na literatura, inúmeros são os modelos com diversos vieses que 

são utilizados para avaliar portais governamentais. O objetivo desta seção 

é o de descrever abordagens encontradas na literatura sobre a avaliação 

de portais governamentais, bem como avaliação de portais através de 

mecanismos de Gestão do Conhecimento e a avaliação de portais dos 

Tribunais de Justiça estaduais. 

Para Batista (2012), a implementação da Gestão do Conhecimento 

na administração pública ajuda as organizações a enfrentar novos 

desafios, inserir práticas inovadoras de gestão e melhorar a qualidade dos 

processos, produtos e serviços públicos em benefício do cidadão-usuário 

e da sociedade em geral.  

A OECD (2003) também se vale da GC para avaliar o desempenho 

das organizações públicas e destaca os fatores considerados críticos para 

o sucesso da implementação da GC nas organizações públicas, que 

envolvem: o papel da alta administração; a participação ativa das pessoas 

(servidores públicos e demais colaboradores); o uso das tecnologias da 

informação e comunicações e do Governo Eletrônico; a definição de 

estratégia e política de GC; a implementação de práticas de GC 

relacionadas aos processos de GC; a instituição de uma estrutura de 

governança de GC; o estabelecimento de um sistema de reconhecimento 

e recompensa para promover uma cultura de compartilhamento do 

conhecimento; a implementação de iniciativas de compartilhamento da 

informação e do conhecimento entre as organizações públicas; e ter foco 

em resultados (eficiência, descentralização, mudança da cultura 

organizacional, entre outros).  

Outro destaque para a OECD (2003) é a preocupação com a 

promoção do compartilhamento do conhecimento com outras 

organizações (órgãos públicos federais, governos locais, organizações 

internacionais, institutos de pesquisa, órgãos e entidades da administração 

pública de outros países, organizações não governamentais, empresas 

privadas, sindicatos) por meio de: coordenação conjunta de projetos; 

colaboração na elaboração e implementação de políticas; encontros; redes 

de servidores e/ou gestores; e banco de dados e sítios conjuntos.  
O ponto de partida do modelo proposto por Batista (2012) são os 

direcionadores estratégicos da organização: visão de futuro, missão, 

objetivos estratégicos, estratégias e metas. Desta maneira, é preciso 

alinhar a iniciativa de GC com esses direcionadores para gerar resultados 

contribuindo para o alcance dos objetivos da organização pública.  Além 
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disso, a gestão do conhecimento sobre os cidadãos-usuários é 

fundamental para que a organização pública cumpra sua missão e atenda 

às necessidades e expectativas dos destinatários dos seus serviços. Desta 

forma, o foco no cidadão-usuário é fundamental para o êxito da estratégia 

e plano de GC das organizações públicas. Ao se definir o que se pretende 

com a GC é essencial contemplar temas como desenvolvimento, 

responsabilidade pública, inclusão social, interação e gestão do impacto 

da atuação da organização na sociedade (INSTRUMENTO PARA A 

AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. CICLO, 2007; BATISTA, 

2012).  O Quadro 13 apresenta o modelo proposto por Batista (2012). 

 
Quadro 13 - Modelo de Gestão do Conhecimento para Administração Pública. 

1) Visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas. 

 

2) Viabilizadores: liderança, tecnologia, pessoas e processos. 
 

3) Processo de GC (identificar, criar, armazenar, compartilhar e 

aplicar). 

 

4) Ciclo KDCA. 
 

5) Resultados de GC: i) imediatos: aprendizagem e inovação; e 

aumento da capacidade de realização individual, das equipes, da 
organização e da sociedade; e ii) finais: aumento da eficiência; melhoria da 

qualidade e efetividade social; contribuir para a legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade na administração pública; e contribuir para o 

desenvolvimento brasileiro. 
 

6) Partes interessadas: cidadão-usuário e sociedade. 

 

Fonte: Batista (2012).  

 

No caso da implementação da GC na administração pública, os 

resultados esperados condizem com os princípios básicos da 

administração pública que envolvem: eficiência, qualidade, efetividade 

social e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.  

A melhoria da eficiência, isto é, a otimização dos recursos 

disponíveis estará sempre na agenda das organizações públicas, já que, os 

recursos gastos pelo Estado são extraídos da sociedade civil por meio de 

impostos, sendo assim, no Estado Democrático de Direito, os cidadãos 
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exigem eficiência, qualidade e transparência no gasto público. Eficiência 

significa fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade e com 

o menor custo. É responsabilidade do gestor público buscar a melhor 

relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. Um serviço 

público de qualidade é aquele que é adequado às necessidades da 

população. Outro aspecto é “fazer a coisa certa, com excelência no 

atendimento”. A sociedade exige que haja excelência, isto é, que as 

melhores práticas de atendimento sejam adotadas na administração 

pública. Finalmente, qualidade é a totalidade de características que 

capacita uma organização a satisfazer as necessidades explícitas e 

implícitas dos cidadãos. (INSTRUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DA 

GESTÃO PÚBLICA. CICLO, 2007).  

Portais governamentais são exemplo de entrega de serviços e 

informações ao público. Lee et al. (2010) enfatizam a necessidade em se 

relacionar mecanismos de Gestão do Conhecimento com estudo sobre 

portais já que estes são considerados ferramentas que revolucionam o 

acesso à informação e ao conhecimento. O estudo dos autores analisa 

portais de saúde, porém os mecanismos, dimensões e subdimensões 

podem ser aplicadas para qualquer instituição que possui um portal na 

rede mundial de computadores. O modelo para avaliação de portais de 

Lee et al. (2010) consiste em três elementos: Acesso ao Conhecimento, 

Criação de Conhecimento e Transferência de Conhecimento e apresenta 

um fluxo de conhecimento entre os participantes para cada mecanismo de 

GC apresentado na Figura 5.  

 
Figura 5 - Direção dos fluxos de conhecimento entre usuários e uma organização.  
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Fonte: Traduzido e adaptado de Lee et al. (2010). 
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Entende-se que os portais são canais propícios para uma internet 

baseada em Gestão do Conhecimento, em que o acesso ao conhecimento 

ocorre pelo usuário, a criação de conhecimento se dá pela organização 

(que pode capturar através do portal as necessidades do usuário) e a 

transferência de conhecimento pode ocorrer entre a organização e os 

usuários e também entre os usuários. A elaboração do framework 

proposto nesta Tese também seguirá esta estrutura de fluxos.  

O Acesso, a Criação e a Transferência de conhecimento 

propostos por Lee et al. (2010) são descritos por dimensões e 

subdimensões. Os mecanismos e as dimensões são especificados nos 

Quadros 14, 15 e 16.  

 
Quadro 14 - Descrição das dimensões do mecanismo de Acesso ao 
Conhecimento.  

Dimensão Descrição 

Acesso ao portal Essa dimensão avalia a probabilidade 

de os portais aparecerem na primeira 

página de pelo menos um mecanismo 
de pesquisa superior, como Yahoo, 

Google e MSN. 

Busca  Essa dimensão avalia os diferentes 
métodos de busca de informações 

usando palavras ou conceitos. 
A pesquisa consiste em duas 

subdimensões: consultas e resultados. 
Os recursos da consulta incluem 

pesquisa de texto livre, pesquisa 
avançada e pesquisa recomendada. Os 

recursos de resultados incluem 
recursos para classificar e restringir os 

resultados da pesquisa. 

Navegar Essa dimensão avalia a exploração de 
informações com base na organização 

nas coleções ou nas listas de 
digitalização, em vez de pesquisar 

diretamente. 

Navegar refere-se a uma forma 
informal de procurar informações e 

inclui recursos como glossário, mapas 
do site e índices que ajudam a navegar.  
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Personalização e Customização Esta dimensão avalia a natureza e o 

nível de personalização e customização 
oferecidos pelo portal para usuários 

individuais. 
A personalização permite a criação de 

perfis de usuários para que cada 
usuário possa organizar e organizar os 

recursos e informações relevantes para 
eles. A personalização permite que o 

portal possa segmentar 
individualmente os usuários e conhecer 

seus gostos e desgostos. Esta dimensão 
é ainda diferenciada como informação 

personalizada pelo usuário e 
informações personalizadas por 

organização. 

Acessibilidade Esta dimensão avalia os vários meios 

através dos quais as pessoas com 
deficiência podem acessar o portal. Ela 

avalia recursos como interfaces 
múltiplas (intensivo e gráficos baixos, 

interface de texto), suporte multilíngue, 
acessibilidade visual e auditiva. 

Apresentação da informação Essa dimensão avalia como a 

informação é entregue ou apresentada 
no portal. Avalia os diferentes tipos e 

métodos de entrega ou visualização de 
informação disponíveis no portal. As 

informações podem ser apresentadas 
aos usuários em várias formas, como 

texto, gráficos, imagens, áudio e saída 
de vídeo. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Lee et al. (2010). 

 

Quadro 15 - Descrição das dimensões do mecanismo de Criação de 
Conhecimento. 

Dimensão Descrição 

Aquisição de informações do 

usuário 

Esta dimensão avalia os mecanismos 

empregados pelo portal para adquirir 
informações sobre seus usuários. 

Consiste em três itens de lista de 
verificação que são inscrição de 
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membros, aquisição de informações de 

contato e informações pessoais. 

Comentários Esta dimensão avalia os mecanismos 
empregados pelo portal para adquirir 

comentários dos seus usuários. O 
recurso de feedback facilita os usuários 

a escrever de volta à organização sobre 
quaisquer dúvidas. Isso pode ser feito 

preenchendo um formulário e enviando 
on-line ou simplesmente enviando e-

mail. O feedback ajuda a organização a 
coletar informações dos usuários sobre 

a avaliação e comentários sobre os 
produtos e serviços. 

Aquisição de dados de domínio Esta dimensão avalia mecanismos 
empregados pelo portal para adquirir 

dados específicos do domínio dos 
usuários. Consiste em três itens 

relacionados ao uso de pesquisas que 
são usadas para reunir informações 

específicas sobre as necessidades dos 
usuários no conteúdo do portal e 

também no conhecimento prévio dos 
usuários. As enquetes podem ser 

usadas para obter comentários sobre os 
pontos de vista e experiências dos 

usuários sobre um tópico específico. 
As pesquisas também podem ser 

usadas para a construção de consenso, 
permitindo que os usuários interajam 

um com o outro para chegar a um 
acordo mútuo.  

Fonte: Traduzido e adaptado de Lee et al. (2010). 

 

Quadro 16 - Descrição das dimensões do mecanismo de Transferência de 
Conhecimento (TC). 

Dimensão Descrição 

Colaboração on-line Esta dimensão avalia o suporte 

fornecido pelo portal para colaboração 
entre portal e usuário e entre usuários. 

Consiste em três subdimensões, que 
são de colaboração entre organização e 

usuário, colaboração entre usuários e 
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suporte síncrono. A colaboração da 

organização para o usuário avalia o 
suporte fornecido pelo portal como 

pergunte ao especialista. 

Alertas de informação Esta dimensão avalia a entrega de 
notícias e alertas aos usuários. 

Consiste em sete itens de lista de 
verificação, que são boletins 

informativos, novidades, calendário de 
eventos, alerta de e-mail, alerta móvel, 

frequência de atualização e agregador 
de feed RSS. 

Suporte ao usuário Esta dimensão avalia a extensão e a 
profundidade do suporte ao usuário 

fornecido pelo portal para encontrar 
informações necessárias facilmente e 

rapidamente. 
Esta dimensão consiste em cinco itens 

da lista de verificação, que são: FAQ, 
central de ajuda ou linha direta, ajuda, 

dicas de pesquisa e demonstração ou 
tutorial para uso. 

Compartilhamento de recursos Essa dimensão avalia o fornecimento 

de informações disponíveis no portal 
para usuários navegar e pesquisar. O 

compartilhamento de recursos permite 
aos usuários navegar ou pesquisar 

hiperlinks fornecidos pela 
organização. Esta dimensão consiste 

em características como o catálogo de 
informações, o link externo para outro 

site e a visualização de informações 
fornecidas por outros usuários. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Lee et al. (2010). 
 

As dimensões e subdimensões elencadas por Lee et al. (2010) 

apontam o caminho sobre o que deve estar disponível em um portal para 

que ele possua mecanismos de Gestão do Conhecimento. Para realizar 
uma avaliação do tipo quantitativa é necessário elaborar um questionário 

estruturado com o objetivo de responder as perguntas e encontrar dados. 

O Quadro 17 visa apresentar as perguntas elaboradas para cada dimensão 

e subdimensão dos mecanismos de GC em portais. 
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Quadro 17 - Lista de perguntas para avaliação propostas por Lee et al. (2010). 

Mecanismo de acesso ao conhecimento: o mecanismo através do 

qual o usuário obtém acesso ao portal e informações nos portais 

Dimensão Subdimensão Perguntas 

Acesso ao Portal 
Avalia a 

probabilidade de os 
portais aparecerem 

nos motores de 
busca. 

Busca 
Avalia métodos 

diferentes de 
encontrar 

informações, 
usando palavras ou 

conceitos. 
 

 
 

 
 

 
Navegar 

Avalia a exploração 
de informações para 

a organização das 
coleções ou listas de 

digitalização, em 

vez de pesquisar 
diretamente. 

Personalização  
Avalia a natureza e 

o nível de 
personalizações 

oferecidas pelo 
portal para usuários 

individuais. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Consulta 
 

 
 

 
 

Exibição dos resultados 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Informações 
personalizadas pelo 

usuário 
 

Informações 
personalizadas por 

organização 
 

 
 

 
 

O portal está listado na 
1ª página dos resultados 

pesquisados do 
mecanismo de pesquisa 

(Yahoo, Google, 
MSN)? 

É fornecida uma 
pesquisa de texto livre? 

É fornecida uma 
pesquisa avançada? 

As pesquisas 
recomendadas são 

fornecidas? 
Os resultados podem 

ser classificados? 
Os usuários podem 

pesquisar dentro dos 
resultados? 

Um glossário é 
fornecido? 

Um mapa do site é 
fornecido? 

Um índice é fornecido? 
Os usuários registrados 

podem criar seus 

próprios perfis de 
usuário? 

Os usuários registrados 
podem criar uma 

coleção de favoritos? 
Os usuários registrados 

podem especificar os 
tipos de informações a 

serem 
exibidas/visualizadas 

(por exemplo, 
negócios, saúde, 

notícias, finanças)? 
A informação é 

adaptada para usuários 



144 

 

 

 
 

 
 

 
 

Acessibilidade 
Avalia os vários 

meios através dos 
quais as pessoas 

com deficiência 
podem acessar a 

Web. Envolve todas 
as deficiências que 

afetam o acesso, 
incluindo 

deficiências visuais, 
auditivas, físicas, de 

fala, cognitivas e 

neurológicas. 
Apresentação da 

informação 
Avalia como a 

informação é 
entregue ou 

apresentada no 
portal. 

específicos (por 

exemplo, idosos, 
crianças, homens, 

mulheres, adultos, 
profissionais, mídia, 

público em geral)? 
O portal suporta 

múltiplas interfaces, 
como gráficos 

intensivos, apenas texto 
e gráficos baixos? 

O suporte multilíngue é 
fornecido? 

O portal oferece 
suporte para deficientes 

visuais? 
O portal oferece 

suporte para deficientes 
auditivos? 

As imagens (gráficos, 

ilustrações e mapas) 
são usadas como 

auxílio de informação? 
Os arquivos de vídeo 

são usados como 
auxílio de informação? 

Os arquivos de áudio 
são usados como 

auxílio de informação? 
A animação é usada 

como ajuda à 
informação? 

Mecanismo de criação de conhecimento: o mecanismo 

implementado pela organização para capturar conhecimento sobre / 

do usuário 

 

Aquisição de 
informações do 

usuário 

Avalia os 
mecanismos 

empregados pelo 
portal para adquirir 

 
 

 

 
 

 
 

 

O cadastro de 
membros é fornecido? 

O portal adquire 

informações de 
contato? 

O portal adquire 
informações pessoais 
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informações sobre 

seus usuários. 
 

Comentários 
Avalia os 

mecanismos 
empregados pelo 

portal para obter 
feedback dos seus 

usuários. 
Aquisição de dados 

de domínio 
Avalia os 

mecanismos 
empregados pelo 

portal para adquirir 
dados específicos 

do domínio / 
assunto dos 

usuários. 

 

 

 

(por exemplo, idade, 

gênero)? 
Os usuários podem 

fornecer comentários 
sobre os recursos 

gerais do portal (por 
exemplo, via e-mail 

ou formulário)? 
Os levantamentos são 

realizados em recursos 
do portal? 

As pesquisas gerais 
são realizadas para 

saber sobre a opinião 
pública ou opiniões 

sobre tópicos 
específicos do 

domínio (por 
exemplo, doenças e 

finanças)? 

Há pesquisas 
fornecidas para 

classificar o site ou um 
documento específico 

(por exemplo, artigos, 
imagens, etc.)? 

Transferência de conhecimento: o mecanismo implementado 

para promover o compartilhamento de usuário para usuário e de 

organização para usuário 

Colaboração online 

Avalia o suporte 
fornecido pelo portal 

para interação e 
compartilhamento 

do usuário-usuário / 
usuário-portal. 

 
 

 
 

 
 

 

Colaboração entre 

organização e usuário 

 

 

Colaboração entre 

usuários 

 

 

O recurso pergunte 

para o especialista está 
disponível? 

A marcação social está 
disponível? 

Os fóruns de discussão 
estão disponíveis? 

Os blogs estão 
disponíveis? 

Os wikis são 
suportados? 

A mensagem 
instantânea está 

disponível? 
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Alertas de 

informação 
Avalia a entrega de 

notícias e alertas aos 
usuários. 

 

 

 

 

 
 

Suporte ao usuário 
Avalia a extensão e 

a profundidade do 
suporte ao usuário 

fornecido pelo portal 
para encontrar 

informações 
necessárias 

facilmente e 
rapidamente. 

 
Compartilhamento 

de recursos 
Avalia os portais 

quanto à natureza e 
extensão da sua 

própria coleção de 
informações que 

podem ser 
navegadas e 

pesquisadas. 

 

 

 

Suporte 

 

Um serviço de grupos 

online é fornecido? 
Os usuários podem 

enviar por e-mail os 
links / páginas web 

para um amigo? 
O chat online está 

disponível? 
Os boletins 

informativos são 
fornecidos? 

É uma nova 
informação fornecida? 

Existe um calendário 
de eventos fornecido? 

O portal fornece 
alertas de e-mail? 

O portal fornece 
alertas móveis? 

A frequência de 

atualização dos 
documentos é 

indicada? 
O RSS Feed está 

disponível? 
As FAQ estão 

disponíveis? 
A informação do 

central de ajuda está 
disponível? 

A "ajuda" é fornecida 
online? 

As dicas de pesquisa 
são fornecidas? 

São oferecidos 
tutoriais de "Como 

fazer uso"? 
O portal contém o seu 

próprio catálogo de 
informações? 

Os links são fornecidos 
a outros sites para 

obter informações? 
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O portal exibe a 

informação fornecida 
pelos usuários para 

compartilhar entre 
outros usuários? 

Fonte: Traduzido e adaptado de Lee et al. (2010). 

 

A partir da visão de Lee et al. (2010) tem se um panorama dos 

mecanismos de GC, que podem ser relacionados com as práticas de 

“Ferramenta de busca avançada”, “Blogs”, “Compartilhamento de 

vídeo”, “Localizador de especialista” e “Serviços de redes sociais” de GC 

ligadas às tecnologias listadas por Young (2010), no subtópico 2.1.4. 

Ainda, Goh et al. (2008) corroboram com o modelo proposto por Lee et 

al. (2010), porém, neste caso, apresentam um modelo desenvolvido 

especificamente para analisar portais governamentais, caso similar ao 

desta pesquisa. O modelo é apresentado no tópico que segue.  

 

2.3.1Modelo K-ACT – baseado na Gestão do Conhecimento 

 

Fazer uso da Gestão do Conhecimento é um fator importante para 

que portais de Governo Eletrônico possam garantir que o conhecimento 

flua eficientemente entre governos, indivíduos e organizações, onde 

mecanismos adequados de GC são necessários para apoiar o acesso, a 

criação e a transferência de conhecimento entre esses portais e seus 

usuários. Goh, et al. (2008) apresentam um modelo de avaliação 

conhecido como Acesso ao conhecimento, Criação e Transferência (K-

ACT) que identifica estes três mecanismos de GC para portais. Cada 

mecanismo é caracterizado por um conjunto de dimensões e 

subdimensões que representam as ferramentas e características para 

suportar esse mecanismo e pode ser usado para avaliar lacunas de 

implementação de GC em portais de Governo Eletrônico.  

Essencialmente, os governos são organizações que devem lidar 

com grandes quantidades de informações e muitos governos desenvolvem 

projetos para atender as necessidades do público, que está cada vez mais 

exigindo elevados padrões de qualidade e capacidade de resposta. Em 

conjunto com esses esforços, as iniciativas de Governo Eletrônico tentam 

promover processos mais eficientes, facilitando a melhoria do acesso à 

informação, aos serviços e, simultaneamente, melhores relações com os 

seus cidadãos, empresas e outras organizações (GOH, et al., 2008).  

O governo eletrônico envolve o uso de tecnologias baseadas na 

internet para fornecer acesso a informações e serviços governamentais, e 
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proporcionar novas formas de interação entre cidadãos e empresas. 

Porém, estas iniciativas ocorrem em meio a diversos desafios. Por um 

lado, à medida que as pessoas se habituam mais à conveniência e 

velocidade com que essas interações ocorrem, a demanda por um acesso 

melhor de informação e prestação de serviços integrados também 

aumenta. Além disso, o crescimento das transações representa uma 

oportunidade para os governos estudarem padrões, compreender os 

usuários e se preparar para o futuro (GOH, et al., 2008). 

Um portal na Web é uma típica plataforma de implementação de 

uma iniciativa de Governo Eletrônico, que tem por objetivo proporcionar 

acesso ao governo e seus serviços.  Dias (2001) classifica os portais como 

portos horizontais ou públicos; e verticais, corporativos ou empresariais 

e enfatiza duas funções principais de um portal corporativo: suporte à 

decisão e processamento colaborativo. Essas funções conectam os 

usuários a todas as informações disponíveis e a todos que necessitam para 

realizar seus objetivos. Exemplos de portais pertencentes a esta categoria 

são portais de conhecimento e portais de informações empresariais. 

Os governos podem aumentar a eficácia das iniciativas de governo 

eletrônico através de seus portais, tratando várias entidades como 

"clientes". A GC torna-se um componente importante nisso, fornecendo 

os mecanismos para criar, capturar, transformar e usar o conhecimento. 

Além disso, as iniciativas de Governo Eletrônico devem facilitar a 

colaboração e os fluxos de conhecimento entre si e seus usuários, e 

também entre usuários (GOH, et al., 2008). 

O modelo de Acesso, Criação e Transferência de conhecimento 

(K-ACT) de GOH, et al. (2008) é baseado nos trabalhos de (NAH et al., 

2005), (SCHWARTZ et al., 2000; TIWANA, 2000) e propõe três 

mecanismos de Gestão de Conhecimento para portais apresentados no 

Quadro 18. 

 
Quadro 18 - Modelo K-ACT proposto por Goh et al. (2008). 

Mecanismos 

de GC 

Dimensões Subdimensões 

Acesso ao 
conhecimento 

Acesso ao portal 
Pesquisa 

 
Procurar 

Personalização 
 

 
Acessibilidade 

 
Localizar 

Exibição dos 
Resultados 

 
Personalização 

orientada ao usuário  
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Apresentação da 

informação 

Personalização com 

sistema 

Criação de 
conhecimento 

Aquisição de 
informações do 

usuário 
Comentários 

Aquisição de dados 
de domínio 

 

Transferência de 

conhecimento 

Colaboração online 

 

 
 

Alertas de 
informação 

Suporte ao usuário 
Compartilhamentos 

de recursos 

Colaboração entre 

organizações 

Colaboração usuário 
para usuário 

Fonte: Traduzido de GOH, et al. (2008). 
 

Acesso ao conhecimento é o mecanismo através do qual os 

usuários obtêm o conhecimento no portal. A ênfase está nas ferramentas 

de aquisição do conhecimento por parte do utilizador individual a partir 

do portal e nos componentes de distribuição, compartilhamento e 

divulgação dos outros modelos que sugerem uma combinação de portal 

para indivíduo, e indivíduo para indivíduo, via portal.  

Criação de conhecimento expande o componente de aquisição de 

Nah et al. (2005) para incluir tanto a aquisição de conhecimento sobre o 

usuário, quanto a aquisição de conhecimento do usuário. Embora o 

mecanismo de acesso ao conhecimento possua ferramentas para fluxos de 

conhecimento de portal para usuário, este componente oferece suporte a 

esses fluxos. 

Transferência de conhecimento suporta fluxos de conhecimento 

usuário-para-usuário onde o foco está nas ferramentas de 

compartilhamento de conhecimento entre indivíduos e organizações que 

têm acesso ao portal.  

Cada mecanismo no modelo K-ACT é ainda descrito por um 

conjunto de dimensões e subdimensões (quando necessário) 

representando as ferramentas e recursos para os mecanismos e serão 

descritos nos parágrafos que seguem, baseados em Goh et al. (2008). 
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2.3.1.1Acesso ao Conhecimento 

 

O acesso ao conhecimento fornece suporte para pesquisa, 

navegação e formas de personalização. As dimensões e subdimensões 

são: 

(1) Acesso ao portal. Essa dimensão avalia a facilidade de localizar 

o portal usando os principais motores de busca e diretórios. A visibilidade 

de um portal para potenciais utilizadores é essencial para promover a sua 

utilização bem-sucedida e, um "bom" portal é aquele que recebe a 

máxima exposição nos principais motores de diretórios. No presente 

trabalho, estes referem-se ao Google, MSN e Yahoo. 

(2) Pesquisa. Essa dimensão avalia a capacidade de recuperação de 

um portal. A pesquisa é um recurso padrão disponível na maioria dos 

portais e outros sites, que permitem aos utilizadores encontrar 

rapidamente serviços adequados. Isto é às vezes preferido à navegação, 

especialmente em grandes portais. A dimensão de pesquisa é dividida em 

duas subdimensões: 

• Localizar. Refere-se aos tipos de serviços de consulta 

disponíveis, como pesquisa de texto completo, pesquisa 

avançada e recomendações que ajudam os usuários a localizar 

informações baseadas em outros usuários semelhantes.  

• Exibição dos resultados. Esta é a disponibilidade de opções nas 

páginas de resultados de pesquisa, tais como classificação e 

refinamento de pesquisa. 

(3) Procurar. Em contraste com a pesquisa, a navegação facilita a 

exploração de conteúdo dada uma ou mais estruturas organizacionais. As 

estruturas incluem mapas do site, índices de palavras-chave e listas de 

assuntos hierárquicos. 

 (4) Personalização. Esta dimensão avalia a capacidade de 

personalizar o portal e inclui recursos comumente agrupados em 

customização. Personalização permite a criação de contas e perfis para a 

entrega de informações específicas para que os indivíduos possam 

selecionar e organizar as informações que estão sendo apresentadas. Os 

usuários também podem especificar fontes, cores e layout, por exemplo. 

A personalização é dividida em duas subdimensões: 

• Personalização orientada pelo usuário. Refere-se às opções 

disponíveis para personalizar o conteúdo baseado em 

necessidades individuais. 

• Personalização com sistema. Isso se refere à capacidade do portal 

de personalizar conteúdo baseado em tipos de usuários 
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antecipados. Por exemplo, o conteúdo pode ser diferente para 

cidadãos, imigrantes e empresas. 

(5) Acessibilidade. O World Wide Web Consortium (W3C, 2016) 

define web acessibilidade como apoio às pessoas com deficiência para 

"perceber, compreender, navegar e interagir com a web". Os governos 

têm a responsabilidade de permitir uma maior participação na sociedade 

por parte de pessoas com necessidades especiais, também através da 

internet.  A dimensão de acessibilidade avalia a extensão do apoio a 

pessoas com deficiência que usam o portal. 

 (6) Apresentação da informação. As informações podem ser 

apresentadas aos usuários como texto, gráficos, áudio e vídeo. Uma 

mistura judiciosa de diferentes multimídias ajuda os usuários a obter uma 

melhor compreensão do conteúdo do portal. Esta dimensão está 

relacionada com a gama de conteúdo disponível no portal. 

 

2.3.1.2Criação de Conhecimento 

 

A criação de conhecimento envolve um processo contínuo e 

cumulativo de informações sobre clientes, como dados demográficos, 

preferências e padrões. As dimensões incluem: 

(1) Aquisição de informações do usuário. Esta dimensão examina 

os recursos disponíveis para adquirir informações de e sobre os usuários 

do portal. A adesão é talvez a ferramenta mais comum e fornece uma 

maneira conveniente de capturar usuários e o comportamento no portal. 

O tipo de informação capturada varia, mas pode incluir dados 

demográficos, informações de contato e preferências e permite que a 

organização conheça o perfil do cliente-usuário.  

(2) Comentários. Refere-se aos recursos usados para obter 

feedback do usuário sobre o portal e seu conteúdo. Exemplos incluem 

formulários on-line e e-mail. Comentários ajudam uma organização 

avaliar sua capacidade de atender às necessidades de seus usuários e no 

processo, fornecer produtos e serviços de melhor valor agregado.  

(3) Aquisição de dados de domínio. Em contraste com feedback, 

que tipicamente adquire informações gerais, esta dimensão avalia a 

capacidade de obter informações sobre assuntos ou domínio de usuários. 

Exemplos comuns incluem pesquisas e sondagens. 
 

2.3.1.3Transferência de Conhecimento 

 

A transferência ou compartilhamento de conhecimentos envolve a 

divulgação de experiências individuais, e informação ou conhecimento 
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para aqueles que possam precisar dele e pode ajudar a organização a 

compreender melhor a prestação de seus serviços de forma mais eficaz, 

eficiente e receptiva. As dimensões e subdimensões são: 

(1) Colaboração on-line. Esta dimensão avalia o apoio do portal de 

interação e compartilhamento de conhecimento. A dimensão é dividida 

nas subdimensões seguintes: 

• Colaboração entre organizações. Isto pode ser quer síncrono (e-

Chat) ou assíncrono (por exemplo, e-mail), mas ambos envolvem 

representantes dentro da organização, que são capazes de ajudar 

os usuários do portal. 

• Colaboração de usuário para usuário. Ter uma plataforma para 

que os usuários compartilhem suas ideias e conhecimentos 

permite que uma organização melhore a forma de entender seus 

usuários. Exemplos incluem fóruns de discussão, blogs e wikis. 

(2) Alertas de informação. Trata-se do apoio à prestação de 

informações específicas para usuários do portal. Alertas e lembretes 

mantêm os usuários informados sobre serviços, informações ou produto 

que possam estar interessados.  

(3) Suporte ao usuário. Refere-se ao suporte fornecido aos usuários 

quando surgem problemas durante o uso. Esta é uma característica 

integral em qualquer portal porque o nível de experiência pode variar 

muito. Exemplos incluem FAQs, central de ajuda, suporte, ajuda on-line 

e tutoriais. 

(4) Compartilhamento de recursos. As informações encontradas no 

portal podem ser produzidas internamente, ou extraídas de fontes externas 

(através de links para outros sites da Web) ou comercial. As informações 

das duas últimas categorias podem ser consideradas de compartilhamento 

de conhecimentos e esta dimensão examina os tipos de informação que 

pode ser encontrada dentro de um portal.  

O modelo K-ACT pode ser usado como guia para determinar as 

lacunas de implementação de GC nos portais de Governo Eletrônico e 

representa um caminho a ser seguido na avaliação dos portais. Porém, 

dentro do escopo da pesquisa realizada por Goh et al. (2008), recursos 

como conteúdo, usabilidade e serviços específicos de domínio (por 

exemplo, acesso integrado a serviços e transações governamentais) não 

foram incluídos na lista de avaliação. Neste sentindo ressalta-se a 

necessidade em se criar uma maneira de avaliar portais através de 

mecanismos de GC que tenham um aporte específico para o domínio a ser 

avaliado, como é o caso dos portais do Poder Judiciário brasileiro. O 
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próximo tópico apresenta os tipos de avaliações realizadas em portais do 

Judiciário.  

 

2.3.2Modelo de avaliação para portais do Poder Judiciário – 

baseado nos estágios evolutivos 

 

Pesquisas sobre o uso das TIC no setor Judiciário veem sendo 

realizadas desde algum tempo. Alguns exemplos são as pesquisas de Arial 

(2001) que aborda o site judicial federal nos EUA e descreve as mudanças 

e transformações para um Website ao longo do tempo. Outro estudo 

semelhante agora de Oskamp, Lodder, Apistola (2004) analisa o uso da 

TI nos sistemas judiciais da Noruega, Holanda, Itália, Austrália, 

Venezuela e Cingapura e oferece uma grande coleção de casos e melhores 

práticas neste campo. Glassey e Gordon (2005) introduzem o conceito do 

sistema de conhecimento jurídico para administrar o legal processo em 

um condado alemão. Velicogna e Ng (2006) estudam a experiência 

italiana de introdução de sites no sistema de jurisdição e o impacto 

relacionado à legitimidade e confiança. Schmidt (2007) analisa a 

informatização dos processos judiciais e a tendência em direção a um 

mundo digital na Holanda. Trochev (2007) mostra alguns exemplos 

preliminares do uso de sites em tribunais russos, através da perspectiva 

de implementação de sistemas de informações e de gestão nos Tribunais, 

também Gordon (2007) propõe sistemas baseados em conhecimento 

jurídico (LKBS) para apoiar a implementação da tecnologia na vida ciclo 

de legislação. 

No Brasil, Andrade e Joia (2012) analisam o papel dos diferentes 

atores envolvidos com planejamento estratégico e definição de estratégias 

de TIC no sistema de justiça brasileiro, particularmente com foco no papel 

central do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Gorham (2012) e Tonn et 

al. (2012) desenvolvem pesquisas focadas em processos ou tarefas 

burocráticas que podem ser automatizadas com Sistemas de Informação. 

A pesquisa mais recente identificada, porém, não retornada durante a 

busca de Revisão Sistemática de Literatura (que será descrita no tópico 

3.1), foi a de Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015), que desenvolvem 

um modelo para avaliação de portais judiciais na cidade do México, e que 

mais se aproxima com o tema da pesquisa, bem como deverá ser utilizada 
para elaboração do framework proposto nesta tese.  

Um portal da Web serve como o gateway integrado para os sites 

do governo estadual e fornece aos visitantes um ponto de contato único 

para entrega de serviços on-line dentro do estado. A maioria dos portais 

governamentais contém uma mistura interessante de aplicações. Os 
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portais de e-governo evoluíram nos últimos anos, desde o 

compartilhamento unidirecional de informações e dados com cidadãos, 

para um envolvimento mais interativo. Os portais do Governo Eletrônico 

precisam evoluir continuamente e adaptar-se a novos recursos 

tecnológicos. Esta evolução também transformou as principais funções 

que os sites podem executar e a forma como os cidadãos podem interagir 

com eles, (SANDOVAL-ALMAZÁN, GIL-GARCIA, 2015).  

Uma das abordagens para avaliar o Governo Eletrônico é a partir 

da sua perspectiva evolutiva, que cria e analisa iniciativas de Governo 

Eletrônico por suas características e estágios (isto é, presença, interação e 

abordagem evolutiva, sendo útil em sites do governo porque aborda 

inovação, desenvolvimentos e melhorias). 

Para Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) a evolução do 

Governo Eletrônico é útil para entender e avaliar, mas têm importantes 

limitações: 

(1) os estágios não são mutuamente exclusivos;  

(2) os estágios não são necessariamente consecutivos e de 

progressão linear assumida em evolução problemática quando aplicada 

para avaliar iniciativas de portais de Governo Eletrônico, usando uma 

abordagem evolutiva porque eles podem ter características identificadas 

em múltiplos estágios. 

Desta forma, Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) desenham 

um modelo para avaliar portais do Poder Judiciário através de quatro 

componentes que são: 

1. Informação 

2. Interação 

3. Integração 

4. Participação 

 

1. Informação (INF). Este componente avalia a organização das 

informações no site, o tipo de informação fornecida, seja informação 

atualizada, transparência e dados abertos e, finalmente, acessibilidade. 

2. Interação (INT). Este componente avalia os diferentes métodos 

disponíveis para entrar em contato com funcionários públicos (juízes, 

ministros e responsáveis pelos sites). Capacidade de pesquisa de 

informações do site, e se a informação é dinâmica (por exemplo, se o site 
estiver aberto ou restrito a determinadas partes interessadas). 

3. Integração (INTG). Este componente avalia em que medida a 

informação é verticalmente integrada (o conteúdo é do mesmo tipo, mas 

de diferentes agências ou diferentes níveis de governmet) ou 
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horizontalmente integrado (conteúdo diferente de uma única agência ou 

governo). 

4. Participação (PARTE). O objetivo deste componente é avaliar o 

tipo de ferramentas de participação que o site oferece para seus usuários 

- advogados, cidadãos, etc. Na forma de blogs, fóruns, bate-papos, mídias 

sociais e tags, entre outros. 

Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) argumentam que a 

pesquisa em portais de internet dos três ramos do governo e sua avaliação 

deve ser feito considerando seus objetivos específicos, funções e os 

diferentes tipos de interação com cidadãos, empresas e outras partes 

interessadas. 

O estudo de sites judiciais é um claro exemplo de pesquisa na 

internet. O objeto de estudo não são mudanças físicas e constantes, e é 

por isso que os resultados podem mudar ao longo do tempo. O estudo 

incluiu uma coleta de dados on-line usando um instrumento com 87 itens 

distribuídos entre os quatro componentes principais e suas variáveis 

correspondentes (no Quadro 19). Para a avaliação realizada por Sandoval-

Almazán e Gil-Garcia, a amostra consistiu em 20 sites judiciais 

selecionados aleatoriamente dos 32 estados no México (SANDOVAL-

ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015).  

 
Quadro 19 - Componentes e variáveis para avaliação propostos por Sandoval-

Almazán e Gil-Garcia (2015).  

Componentes Variáveis 

Informação Estatísticas publicadas; informação 
atualizada; catálogo de serviços; 

última atualização; regras internas; 

despesas; salários; lista telefônica.  

Interação 
 

E-mail do webmaster presente; 
bate-papo 24/7; mecanismo de 

busca; busca alternativa; 
formulário de solicitação de 

informações; personalização.  

Integração Integração móvel; link para 
municípios e judiciário federal; 

acesso ao portal com senha; design 
homogêneo; informações de 

editais, sentenças e contas por data.  

Participação Blogs de participação; fóruns on-
line; chats; aplicativos móveis 
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(App); Facebook e conta do 

Twitter; marcação.  

Fonte: SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA (2015).  
 

Para os autores, é mais importante da perspectiva de o 

usuário/cidadão focar sobre conteúdo de qualidade e capacidade de 

compartilhamento de informações, em vez da velocidade (performance) 

ou usabilidade (design). Por exemplo, os sites judiciais poderiam ter duas 

vertentes. A primeiro seria para funções internas: juízes, advogados, 

sentença, agendamento de consultas, documentos técnicos e 

procedimentos regulados por um usuário e senha. A segunda seção 

poderia ser para o público em geral, com dados estatísticos, anúncios ao 

público, leis e regulamentos, cursos e educação contínua para advogados 

e juízes (SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015). A Figura 6 

apresenta o modelo proposto por Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015).  

 
Figura 6 - Modelo de avaliação para portais do judiciário. 

 
Fonte:  Traduzido de Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015).  

 

Segundo os autores, os componentes propostos do modelo de 

avaliação poderiam ser úteis para encontrar novas formas de medir o 
desempenho do site judicial e outros itens de indicadores poderiam ser 

incluídos. O instrumento foi cuidadosamente ajustado, considerando o 

papel e impacto potencial de leis, advogados, Tribunais e sistemas legais, 

o que permitiu desenvolver um instrumento de pesquisa adaptado à 

realidade das organizações para testá-lo empiricamente. O modelo 
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desenvolvido e apresentado neste tópico, também fará parte da elaboração 

do framework que se pretende apresentar nesta Tese. 

 

2.3.3Requisitos para avaliação de portais do Poder Judiciário a 

partir de Resoluções e Metas do CNJ – baseado nos estágios 

evolutivos 

 

O sistema judiciário brasileiro consiste em uma combinação 

complexa da natureza do processo, localização física e nível de jurisdição. 

A competência para decidir uma determinada questão é baseada em uma 

combinação de direito em disputa (natureza da ação judicial), a 

localização da disputa (localização física) e nível de jurisdição do juiz 

(nível de jurisdição). Assim, a responsabilidade de julgar uma certa 

disputa pode até mesmo migrar de um ramo para outro à medida que a 

disputa evolui para níveis mais altos de recurso (ANDRADE e JOIA, 

2012). 

Como o Brasil é uma república federativa, a base do Sistema 

Judiciário brasileiro está no nível estadual. A estrutura macro 

organizacional do Sistema Judiciário Brasileiro está estabelecido no 

Título IV, Capítulo III, Seção I, Artigo 92 da Constituição Brasileira: 

"Artigo 92. Os órgãos da Poder judiciário são os seguintes:  

I - O Supremo Tribunal Federal;  

II – O Conselho Nacional de Justiça;  

III - Tribunal Superior de Justiça;  

IV – Os Tribunais de Apelações e Assunções Trabalhistas;  

V - Os tribunais de recurso e os Eleitorais; 

VI - Os Tribunais de Autos e Atendimentos Gerais,  

VII – Os Tribunais dos Estados Unidos e do Estado, Distrito 

Federal e Atendimentos territoriais (Brasil, 2010).  

Além dos cinco Tribunais Supremos, o Sistema Judiciário Federal 

possui cinco Tribunais Federais regionais de recursos, responsáveis por 

todos os 27 estados do República Federativa do Brasil. Estes Tribunais 

Regionais de Apelações são divididos em 27 Seções do Poder Judiciário 

Federal com autonomia administrativas, um para cada estado. O Sistema 

de Justiça do Trabalho tem 24 Tribunais Regionais de recurso trabalhistas 

com autonomia administrativa, com mais de um em um estado (São 
Paulo) e quatro que são responsáveis por dois estados (ANDRADE e 

JOIA, 2012). 

O Sistema de Justiça Eleitoral tem 27 Tribunais Regionais de 

Apelações - um para cada estado, cada um com autonomia administrativa. 

O presidente do Tribunal de Apelação Eleitoral é eleito entre o apelante 
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juízes do Tribunal de Apelações do Estado correspondente. No entanto, 

isso não afeta a autonomia administrativa, pois o orçamento e o pessoal 

são separados para cada Tribunal de Apelações (ANDRADE e JOIA, 

2012). 

Outra parte da estrutura organizacional do Sistema Judiciário 

brasileiro é o sistema do Tribunal Militar. O sistema do tribunal militar é 

qualificado para julgar a área militar (exército, marinha e força aérea), 

militar de policiais e o departamento de bombeiros militares estaduais. Há 

um Tribunal de Estado Militar de Apelações em apenas três estados 

(Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul). Os casos de apelação são 

julgados pelos tribunais estaduais locais de onde apela (ANDRADE e 

JOIA, 2012). 

À medida que os territórios existentes se tornaram estados, a 

estrutura do nível estadual do Sistema Judiciário brasileiro tornou-se 

consolidada. Existem 27 Tribunais estaduais de recurso, um para cada 

estado e um para o Federal Distrito. Desta maneira, o Sistema Judiciário 

é baseado no estado e a competência central, a menos que estabelecido de 

outra forma na lei, é fornecido pelos Tribunais estaduais (BRASIL, 2010; 

ANDRADE e JOIA, 2012). Sendo assim, a maior parte do serviço de 

justiça para os cidadãos no Brasil é assegurada pelos Tribunais estaduais 

(Conselho Nacional de Justiça, 2009). 

Com 26 estados e um Distrito Federal, cada um com sua própria 

estrutura para quase todos os cinco níveis diferentes de jurisdição, a 

coordenação não é tarefa simples. Neste ambiente fragmentado, os 

sistemas de informação foram desenvolvidos de forma descoordenada, de 

acordo com as necessidades internas das organizações e para a construção 

destes sistemas diferentes não se ouviu as partes interessadas do 

Judiciário, o que resultou em vários sistemas de automação concorrentes 

e não interoperáveis, com baixo compartilhamento de conhecimento e 

custos elevados (ANDRADE e JOIA, 2012). 

Andrade e Joia (2012) mostram em análise feita que a estrutura 

organizacional existente favorece ações não coordenadas, embora o papel 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como protagonista no processo 

de coordenação estratégica do planejamento do Sistema Judiciário 

brasileiro (e planejamento estratégico de TIC) possa mudar essa realidade 

por meio da tecnologia. Nesse ínterim, a criação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) representou um ponto decisivo no processo de 

automação do Sistema Judiciário brasileiro, pois a sua estrutura 

organizacional influenciou a definição e a implementação de estratégias 

de TIC (ANDRADE e JOIA, 2012). 
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A definição e implementação de estratégias de TIC no Sistema 

Judiciário brasileiro tornou-se importante, já que elas têm vários papéis 

concomitantes, podendo ser uma ferramenta útil para ajudar a modernizar 

o Sistema Judiciário brasileiro (automação), um novo ponto de acesso aos 

serviços governamentais (e-government) e uma oportunidade de 

promover a inclusão digital. (ANDRADE e JOIA, 2012). Ainda, para 

(Kraemer e Dedrick, 1997) a integração de sistemas e infraestruturas de 

TIC na gestão de processos é essencial para resultados efetivos e reflete a 

visão estratégica de uma organização.  

Neste contexto, as leis federais 11.280/067 e 11.419/068 

contribuíram para mudar o cenário da estratégia de implementação das 

TIC, ao estabelecer o processo eletrônico como forma viável de 

modernização do Sistema Judiciário brasileiro. Outro exemplo de novas 

tecnologias que afetam os Tribunais é o efeito da mídia. Assim como a 

mídia tradicionalmente comunicou a crença ao público de que a lei é 

estável e previsível, ao mesmo tempo que é flexível e adaptável, as 

tecnologias de mídia e de informação são agora responsáveis por novos 

métodos de armazenamento, processamento e comunicação de 

informações (TONN et al., 2012). Portanto, para Andrade e Joia (2012) o 

uso específico das TIC pode ampliar a prestação de informações e 

serviços de Governo Eletrônico aos cidadãos pelo Sistema Judiciário 

brasileiro. 

Assim, como outros elementos da sociedade, os Tribunais têm 

adotando novas tecnologias da informação, embora mais devagar do que 

muitos outros elementos da sociedade, ainda que, a tecnologia da 

informação tenha potencial para melhorar a eficiência dos sistemas 

judiciais (TONN et al., 2012).  Além disso, o Poder Judiciário tem 

investido na utilização da Gestão do Conhecimento para aprimorar seus 

procedimentos internos e para comunicar-se - através da entrega de 

informações e serviços em portais - com seus usuários externos. Nesta 

pesquisa o usuário externo que nos interessa é o cidadão, assim a partir 

da GC é possível verificar como os portais dos Tribunais estão 

contribuindo na entrega de informações e serviços e para a ampliação do 

conhecimento de seus usuários contemplando uma internet baseada em 

GC. Pois, para Tonn et al. (2012), as condições políticas, econômicas, 

sociais e tecnológicas em rápida mudança apresentam novos desafios para 
os sistemas judiciais e exigem novas perspectivas para a resolução de 

                                                        
7
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11280.htm 

8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm 
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conflitos e a entrega da justiça. Ostensivamente, diferentes abordagens 

jurisdicionais abordam frameworks para o sistema judicial e podem 

ajudar na adaptação às mudanças, preservando a boa governança.  

A reforma do Poder Judiciário (EC 45/2004) e a consequente 

instituição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) representou um novo 

desenho institucional, com a atuação do CNJ como instrumento de 

controle interno do Judiciário. A sua criação atende a uma demanda da 

sociedade moderna, que busca a ruptura de paradigmas para superação de 

obstáculos que comprometem a prestação de serviços públicos eficientes 

e a participação legítima dos cidadãos no controle dos atos praticados por 

gestores públicos. 

Em conformidade com as diretrizes do CNJ, criaram-se 

mecanismos estratégicos de atuação e estabeleceram-se metas, delineadas 

de acordo com cada segmento de atuação dos diversos Tribunais do país, 

com ênfase para as questões do aumento da produtividade e eficiência no 

atendimento de demandas judiciais, bem como, do controle e 

transparência (administrativa e processual) através de mecanismos 

jurídicos. 

Assim, com o intuito de fazer com que os Tribunais de todo o país 

começassem a adotar métodos e estratégias para melhorar a gestão, 

aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais, implantou-se o 

Planejamento Estratégico no Poder Judiciário do Brasil, através da 

Resolução Federal nº 70/2009, a qual ainda relacionou como objetivos do 

órgão a credibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, 

probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência. 

A Resolução nº 70/2009 constituiu-se o marco legal mais 

importante que dispôs sobre o Planejamento Estratégico do Poder 

Judiciário. Seus Anexos I e II contêm o Plano Estratégico e o Mapa 

Estratégico do Judiciário. O desdobramento da Resolução nº 70/2009 

ocorreu por meio da Portaria nº 18, de 19/02/2010, que instituiu o Plano 

Estratégico, definido para o período de 2010 a 2014, e pela Resolução nº 

198 de 1º/07/2014 que dispôs sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica 

no âmbito do Poder Judiciário para o período de 2015 a 2020. 

O Mapa Estratégico do CNJ estabelece um padrão de 

gerenciamento cujo pressuposto é a utilização eficiente de recursos 

orçamentários, visando ao desenvolvimento de competências e atitudes 
profissionais e o incremento no uso de tecnologias da informação. Esses 

balizamentos funcionam como suporte à melhoria de seus processos 

internos de trabalho, em especial naquelas áreas de atuação nas quais a 

eficiência é essencial para o alcance da missão institucional (Relatório 

Anual do CNJ, 2014. p.32). Na parte referente ao “Acesso ao Sistema de 



161 

 

Justiça”, o objetivo é democratizar a relação da população com os órgãos 

judiciais, garantindo equidade no atendimento à sociedade.  

Outro ponto destacado pelo CNJ é a necessidade de aprimorar a 

comunicação com o público externo. A instituição entende que é 

necessária uma linguagem clara e acessível, disponibilizando, com 

transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do 

Poder Judiciário, bem como o andamento processual, os atos judiciais e 

administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional.  

A Resolução nº 70/2009 sugere algumas ações para que isso 

aconteça, como: divulgar o papel e as iniciativas do Judiciário à 

sociedade; viabilizar o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; 

utilizar os portais na internet como canal de comunicação e de 

transparência, inclusive para publicação de informações administrativas 

de interesse público (receitas, despesas, orçamento, execução 

orçamentária); e implantar ouvidoria estruturada e autônoma, inclusive 

para recebimento de críticas e sugestões.  

Desta maneira, a melhoria na prestação do serviço público do 

Poder Judiciário Brasileiro que o Conselho Nacional de Justiça objetiva 

alcançar, ocorre principalmente por meio da adoção de uma gestão 

estratégica pautada no cumprimento de metas definidas anualmente. 

Assim, ao apostar em ações de gestão estratégica, o CNJ procura 

institucionalizar suas ações, fixando metas, diretrizes e estratégias que 

permitem a articulação de recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

e tenta eliminar os entraves burocráticos, as disparidades entre os 

tribunais dos diferentes Estados e imprime uma política judiciária 

nacional homogênea. 

Cabe ressaltar que a maioria das ações de planejamento estratégico 

nos governos, e neste caso, no Poder Judiciário, ganharam maior destaque 

após a inserção das TIC nas instituições públicas. A utilização das TIC no 

setor público é considerada uma ação de Governo Eletrônico. Segundo 

Neves (2002), quando falamos de TIC devemos considerar as tecnologias 

que vão desde a computação, às redes, em particular a internet e intranets, 

às bases de dados e sistemas de interligação das mesmas, aos sistemas de 

apoio à decisão, aos sistemas de automatização de escritório, incluindo 

ferramentas de apoio à produtividade do posto de trabalho, aos sistemas 

de apoio ao trabalho de grupo, e às tecnologias multimídias. Portanto, 
incluir tecnologias da informação e comunicação nas administrações, 

seria informatizar tanto o seu funcionamento externo quanto a troca e 

prestação de informações e serviços com empresas, outros governos e o 

cidadão.  
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Mas, conforme explica Gómez (2014), a Justiça tem aspectos 

característicos distintos de outras administrações. No campo da 

administração pública, os elementos centrais são a orientação ao cidadão, 

eficácia, transparência e, em certa medida, eficiência. No caso específico 

da Justiça, além dos referidos elementos, acrescenta-se a proximidade 

com o cidadão. Para o autor, a utilização de qualquer combinação de TIC, 

em âmbito organizacional ou de outra forma, deve respeitar as 

necessidades de eficiência e eficácia, pois o fato de incorporar as 

tecnologias em si, não garante o processo de modernização da 

administração judicial.  

Tendo como pano de fundo o contexto relatado e na tentativa de 

identificar como o Poder Judiciário brasileiro está utilizando as TIC, neste 

caso, na rede mundial de computadores, Mezzaroba (2015) realizou, no 

seu trabalho de dissertação, um levantamento das Metas Gerais e das 

Resoluções do CNJ para identificar o que o Conselho Nacional do Justiça 

preconiza para os Tribunais sobre a disponibilização de informações e 

serviços em seus portais. 

Seguindo neste contexto e nesta linha de pesquisa, agora em 

âmbito de doutorado, a pesquisadora que vos escreve pretende utilizar os 

levantamentos realizados na sua dissertação, para dar prosseguimento a 

sua pesquisa de doutorado, com intuito agora, de elaborar um framework 

para avaliar portais do Poder Judiciário brasileiro a partir de mecanismos 

de Gestão do Conhecimento.  

Assim, em 2015, foram selecionadas Metas do CNJ sobre portais. 

No Quadro 20 apresenta-se as Metas selecionadas a respeito do assunto. 

 
Quadro 20 - Metas Nacionais selecionadas sobre portais. 

Metas de Nivelamento de 20099 Meta Nacional de número 3: 

Informatizar todas as unidades 

judiciárias e interligá-las ao 
respectivo tribunal e à rede mundial 

de computadores (Internet). 

Metas prioritárias de 201010, Meta Nacional de número 7: 

Disponibilizar mensalmente a 
produtividade dos magistrados no 

portal do tribunal, em especial a 

                                                        
9 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-de-
nivelamento-2009 
10 Disponível em:  http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-
prioritarias-de-2010 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-de-nivelamento-2009
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-de-nivelamento-2009
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-prioritarias-de-2010
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-prioritarias-de-2010
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quantidade de julgamentos com e 

sem resolução de mérito e 
homologatórios de acordos, 

subdivididos por competência. 

Metas Nacionais para 201211 Meta Nacional de número 3: 
Tornar acessíveis as informações 

processuais nos portais da rede 
mundial de computadores (Internet), 

com andamento atualizado e 
conteúdo das decisões de todos os 

processos, respeitando o segredo de 
justiça. 

Fonte: Mezzaroba (2015). 
 

A pesquisadora continuou a análise, agora condizente às 

Resoluções, que são normas jurídicas destinadas a disciplinar assunto de 

interesse interno, neste caso, relativo aos Tribunais de Justiça, e averiguou 

as 199 Resoluções vigentes, revogadas e alteradas, analisando as que 

continham informações referentes à informatização dos Tribunais, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação e disponibilizações de 

informações pelos Tribunais na rede mundial de computadores, reunindo 

quinze (15) Resoluções. O Quadro 21 representa a seleção das 

Resoluções. 

 
Quadro 21 - Seleção preliminar das Resoluções do CNJ. 

Resoluções O que apontam 

N. 198, DE 1º DE JULHO DE 
2014 

Dispõe sobre o Planejamento e a 
Gestão Estratégica no âmbito do 

Poder Judiciário e dá outras 
providências. 

Nº 185, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2013 

Institui o Pje como sistema de 
processamento de informações e 

práticas de atos processuais. 

Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 
2013 

Dispõe sobre diretrizes para as 
contratações de Solução de 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação pelos órgãos 

submetidos ao controle 

                                                        
11 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-
2012 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2011
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2011
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administrativo e financeiro do 

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 

Nº 121, DE 5 DE OUTUBRO DE 

2010 

Dispõe sobre a divulgação de dados 

processuais eletrônicos na rede 
mundial de computadores, 

expedição de certidões judiciais e dá 
outras providências. 

Nº 115, DE 29 DE JUNHO DE 

2010 

Dispõe sobre a Gestão de 

Precatórios no âmbito do Poder 
Judiciário. 

Nº 102, DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 2009 

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.  

Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO 

2009 

Institui o Planejamento Estratégico 

de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no âmbito do Poder 

Judiciário.  

Nº 91, DE 29 DE SETEMBRO DE 
2009 

Institui o Modelo de Requisitos para 
Sistemas Informatizados de Gestão 

de Processos e Documentos do 
Poder Judiciário e disciplina a 

obrigatoriedade da sua utilização no 
desenvolvimento e manutenção de 

sistemas informatizados para as 
atividades judiciárias e 

administrativas no âmbito do Poder 

Judiciário. 

Nº 90, DE 29 DE SETEMBRO DE 
2009 

Dispõe sobre os requisitos de 
nivelamento de tecnologia da 

informação no âmbito do Poder 
Judiciário. 

Nº 79, DE 9 DE JUNHO DE 2009 Dispõe sobre a transparência na 

divulgação das atividades do Poder 
Judiciário brasileiro e dá outras 

providências. 

Nº 76, DE 12 DE MAIO DE 2009 Dispõe sobre os princípios do 
Sistema de Estatística do Poder 
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Judiciário, estabelece seus 

indicadores, fixa prazos, determina 
penalidades e dá outras 

providências. 

Nº 71, DE 31 DE MARÇO DE 
2009 

Dispõe sobre regime de plantão 
judiciário em primeiro e segundo 

graus de jurisdição. 

Nº 70, DE 18 DE MARÇO DE 
2009 

Dispõe sobre o Planejamento e a 
Gestão Estratégica no âmbito do 

Poder Judiciário e dá outras 

providências. Seus anexos, planos e 
mapas estratégicos.  

Nº 45, DE 17 DE DEZEMBRO 

DE 2007 

Dispõe sobre a padronização dos 

endereços eletrônicos dos órgãos do 
Poder Judiciário. 

Nº 41, DE 11 DE SETEMBRO DE 

2007 

Dispõe sobre a utilização do 

domínio primário ".jus.br" pelos 
órgãos do Poder Judiciário. 

Fonte: Mezzaroba (2015).   

 

A Resolução n. 70 de 18 de março de 200912 assim como citada 

anteriormente, é considerada um marco no Planejamento e na Gestão 

Estratégica do Poder Judiciário. Ela conta com o texto da Resolução; 

Anexo I e II; Mapa estratégico do CNJ; Plano estratégico do CNJ; 

Emenda n. 01 à Resolução CNJ n. 70/2009; Anexo de Metas 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2014; Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de 

Jurisdição e os Macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020 aprovados 

no VII Encontro Nacional do Poder Judiciário. Conforme a própria 

Resolução, o objetivo do Poder Judiciário é gerar justiça fortalecendo o 

Estado Democrático de Direito fomentando a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, por meio de uma efetiva prestação 

jurisdicional (MEZZAROBA, 2015).  

Ainda, e Resolução n.70, faz menção a Responsabilidade Social do 

órgão diante da necessidade de aprimorar a comunicação com o público 

externo, com linguagem clara e acessível, disponibilizando com 

transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do 
Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e 

administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional, 

                                                        
12 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-
planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70. 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70
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destacando ações como: Divulgar o papel e as iniciativas do Judiciário à 

sociedade; Viabilizar o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; 

Utilizar os portais na internet como canal de comunicação e de 

transparência, inclusive para publicação de informações administrativas 

de interesse público (receitas, despesas, orçamento, execução 

orçamentária); Implantar ouvidoria estruturada e autônoma, inclusive 

para recebimento de críticas e sugestões (MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução n. 71 de 31 de março de 200913, que dispõe sobre 

regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

em seu parágrafo único, diz que a divulgação dos endereços e telefones 

do serviço de plantão e do plantonista será realizada com antecedência 

razoável pelo sítio eletrônico do órgão judiciário respectivo e pela 

imprensa oficial, devendo o nome dos plantonistas ser divulgado cinco 

(5) dias antes do plantão (MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução n. 76 de 12 de maio de 200914 dispõe sobre os 

princípios do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus 

indicadores, fixa prazos, determina penalidade e dá outras providências. 

O Artigo 8, parágrafo terceiro afirma que os Tribunais devem manter 

espaço permanente e de fácil acesso, em seus sítios eletrônicos na rede 

mundial de computadores para divulgação dos dados estatísticos alusivos 

à sua atuação administrativa e jurisdicional, inclusive a produtividade dos 

magistrados (MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução n. 79 de 9 de junho de 200915 que está submetida aos 

princípios de caráter informativo, educativo ou de orientação social das 

publicações realizadas em qualquer meio, preferencialmente os meios 

eletrônicos, em detrimento dos impressos, destinados a informar a 

população sobre seus direitos e sobre o funcionamento da Justiça, em 

linguagem simples e acessível.  O ponto III aborda a livre acessibilidade 

a qualquer pessoa, integralidade, exatidão e integridade das informações 

alusivas à gestão administrativa, financeira e orçamentária dos Tribunais 

e conselhos, devendo seus respectivos sítios eletrônicos na rede mundial 

de computadores dispor de campo de informações denominado 

“transparência” onde se alojem os dados concernentes à programação e 

execução orçamentária, integrados a sistema informatizado de 

                                                        
13 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12185-resolucao-no-71-de-31-de-marco-de-2009.  
14 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12191-resolucao-no-76-de-12-de-maio-de-2009.  
15 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12197-resolucao-no-79-de-9-de-junho-de-2009.  

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12185-resolucao-no-71-de-31-de-marco-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12185-resolucao-no-71-de-31-de-marco-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12191-resolucao-no-76-de-12-de-maio-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12191-resolucao-no-76-de-12-de-maio-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12197-resolucao-no-79-de-9-de-junho-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12197-resolucao-no-79-de-9-de-junho-de-2009
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administração financeira e controle. Ainda, o Art. 3º da mesma Resolução 

ressalta que todo tribunal manterá serviço de atendimento aos usuários da 

Justiça para receber sugestões, críticas e reclamações acerca de suas 

atividades administrativas e jurisdicionais, preferencialmente por meio de 

ouvidorias (MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução n. 102 de 15 de dezembro de 200916 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, e em seu Artigo 1 parágrafo 

primeiro, diz que a página inicial do sítio de cada órgão na rede mundial 

de computadores deverá conter o ícone "Transparência" como caminho 

para acesso às informações alusivas à gestão orçamentária e financeira 

(MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução n. 115 de 29 de junho de 200917 dispõe sobre a Gestão 

de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, e em seu Artigo 1 parágrafo 

segundo regulamenta que os tribunais devem disponibilizar as 

informações nos seus respectivos portais da internet, na ordem de 

expedição dos precatórios (MEZZAROBA, 2015).  

A Resolução de n. 121 de 05 de outubro de 201018 dispõe sobre a 

divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de 

computadores e a expedição de certidões judiciais, em seu Art. 1.º resolve 

que a consulta aos dados básicos dos processos judiciais será 

disponibilizada na rede mundial de computadores assegurando o direito 

de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa, sem 

cadastro prévio. Assim como, o Art. 11. Dispõe sobre a certidão judicial 

negativa que deverá ser expedida eletronicamente por meio dos portais da 

rede mundial de computadores (MEZZAROBA, 2015).  

Assim, após o levantamento e estudo das Metas e Resoluções, 

Mezzaroba (2015) definiu nove perguntas para avaliação de portais do 

Poder Judiciário preconizadas pelo CNJ sobre a disponibilização de 

informações e serviços nos portais do Poder Judiciário brasileiro 

apresentadas no Quadro 22. 

                                                        
16 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12218-resolucao-no-102-de-15-de-dezembro-de-

2009.  
17 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-

presidencia/resolucoespresidencia/12233-resolucao-n-115-de-29-de-junho-de-
2010.  
18 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/323-resolucoes/12239-resolucao-no-121-de-5-de-outubro-de-2010.  

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12218-resolucao-no-102-de-15-de-dezembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12218-resolucao-no-102-de-15-de-dezembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12218-resolucao-no-102-de-15-de-dezembro-de-2009
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12233-resolucao-n-115-de-29-de-junho-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12233-resolucao-n-115-de-29-de-junho-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12233-resolucao-n-115-de-29-de-junho-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12239-resolucao-no-121-de-5-de-outubro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12239-resolucao-no-121-de-5-de-outubro-de-2010
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Quadro 22 - Perguntas para avaliação de portais do Poder Judiciário a partir das 

Metas e Resoluções do CNJ. 

Estágios evolutivos de e-Gov Perguntas 

Informacional 1 O portal divulga informações 
sobre o papel do Judiciário? 

2 O portal divulga plantonistas, 
endereços e telefones de plantão 

judicial? 
3 O portal possui campo com dados 

estatísticos alusivos à atuação 
administrativa e jurisdicional? 

4 O portal possui campo 
denominado "Transparência" na 

página inicial com dados sobre a 
execução orçamentária e 

financeira? 

5 O portal possui campo que 
divulga a produtividade do 

magistrado? 

Interacional 6 O portal possui canal de 
Ouvidoria? 

Transacional 7 O portal possui campo para 

expedição de precatórios? 
8 O portal apresenta campo para 

acesso a processos judiciais? 
9 O portal apresenta campo para 

expedição de certidão judicial 
negativa? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mezzaroba (2015).  

 

Diversas são as formas de conceituar, categorizar, avaliar e 

investigar as ações de Governo Eletrônico. Este subtópico pretendeu 

apresentar uma delas, que será utilizada para a elaboração do framework 

proposto por meio do quadro levantado por Mezzaroba (2015) em seu 

trabalho de dissertação. Através dos modelos apresentados no tópico geral 

2.3, percebe-se que nenhum modelo apresentado e encontrado na 
literatura pesquisada aborda exclusivamente a avaliação de portais do 

Poder Judiciário brasileiro a partir de mecanismos de Gestão do 

Conhecimento e de estágios evolutivos de Governo Eletrônico. Neste 

sentido, ressalta-se a importância tanto teórica, quanto prática do estudo 
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em questão e segue-se para as demais etapas, como a da elaboração do 

framework. 

 

 

3APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

3.1REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Para iniciar a elaboração do framework optou-se por desenvolver 

uma revisão sistemática que tem por fundamento ser metódica e explícita 

e faz parte dos tipos de revisão da literatura, assim como a narrativa e a 

integrativa. Segundo Sampaio e Mancini (2007), revisões sistemáticas 

são recursos importantes para descobrir o que está sendo falado sobre 

determinado assunto devido ao acelerado processo da informação 

científica. Este tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento de 

projetos, indicando novos rumos para futuras investigações e 

identificando quais métodos de pesquisa foram utilizados em uma área. 

Ferenhof e Fernandes (2016) citam a revisão sistemática de literatura 

como sendo método efetivo de investigação científica, pois traduz a visão 

de um determinado tema sem vieses, alcançada por meio de um 

planejamento para sistematizar as buscas nas bases científicas de dados. 

Desta maneira, a investigação sistemática abre a possibilidade para 

que outros pesquisadores executem novamente a pesquisa, podendo 

chegar a resultados iguais ou até mesmo divergentes. Elas partem de uma 

pergunta de pesquisa claramente formulada, da definição de uma 

estratégia de busca, do estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos e, acima de tudo, de uma análise criteriosa da qualidade da 

literatura selecionada (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Para a realização da revisão sistemática da literatura foram 

definidas cinco etapas estratégicas propostas por Sampaio e Mancini 

(2007): 

1ª – formulação da pergunta de pesquisa e das palavras-chave. 

2ª – justificativa da base de dados utilizada para a pesquisa, e os 

filtros utilizados. 

3ª – análise bibliométrica estabelecendo critérios de inclusão e 

exclusão de artigos. 
4ª – apreciação dos registros selecionados de acordo com a 

abordagem dos trabalhos. 
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5ª – término da revisão sistemática da literatura, por meio da 

elaboração das considerações sobre os métodos utilizados no tema 

pesquisado com base na análise dos registros selecionados. 

 
Figura 7 - Etapas do processo de revisão sistemática de literatura. 

 
Fonte: Sampaio e Mancini (2007). 

 

Para iniciar uma revisão sistemática da literatura (RSL) é 
necessário definir o objetivo da revisão, identificar a literatura que será 

pesquisada e selecionar os estudos que serão incluídos. 

Seguindo a primeira etapa proposta por Sampaio e Mancini 

(2007) para uma revisão sistemática da literatura, foi realizada a definição 

da pergunta de pesquisa de revisão seguida pela definição das palavras-
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chave. O objetivo desta revisão é procurar saber o que está sendo 

publicado sobre avaliação de portais de Governo Eletrônico com base na 

Gestão do Conhecimento, desta forma, a pergunta de revisão elencada foi: 

“O que está sendo publicado sobre avaliação de portais de governo 

eletrônico com base na Gestão do Conhecimento?”. Para tanto, optou-se 

por trabalhar com as seguintes palavras-chave: portals, electronic 
government, evaluation, analysis e knowledge management. Sendo assim, 

obteve-se o seguinte conjunto de palavras: (portals) AND (electronic 

government) AND (evaluation OR analysis) AND (knowledge 

management). Com o objetivo de aumentar a ocorrência de trabalhos 

levando em consideração as palavras definidas, foram usados caracteres 

especiais para este tipo de busca como “*” – que pode substituir caracteres 

podendo ser utilizado para localizar qualquer número ou indicar um 

caractere que pode ou não estar presente – como por exemplo (porta*) 

que encontra portal e portals e o caractere “?” – que substitui um único 

caractere em qualquer lugar em uma palavra – como por exemplo 

(ele?tr?nic) para electronic, Desta forma, o termo final de busca definido 

foi: (porta*) AND (government OR "ele?tr?nic* government") AND 

(evaluation OR analysis) AND ("knowledge management").  

A segunda etapa de revisão indicada por Sampaio e Mancini 

(2007) foi a escolha das bases de dados e das estratégias de busca. Foram 

selecionadas as bases de dados recomendadas pela CAPES com 

abrangência multidisciplinar que pudessem retornar resultados mais 

precisos de acordo com a temática desta tese. Assim, foram selecionadas 

as seguintes bases: 

• Scopus: maior banco de dados de resumo e citações de literatura 

revisada por pares contendo revistas científicas, livros e 

trabalhos de conferência, com mais de 20.500 títulos de 5.000 

editoras. Apresenta uma visão abrangente do resultado da 

pesquisa mundial nos campos da ciência, tecnologia, medicina, 

ciências sociais e artes e humanidades (ELSEVIER, 2017a).  

• ScienceDirect: uma base da Editora Elsevier, que oferece textos 

completos de mais de 2.500 periódicos revisados por pares 

(ELSEVIER, 2017b). 

• Web of Science (WOS): uma base de dados multidisciplinar 

que pertence ao grupo Thomson Reuters e que indexa mais de 

12.000 periódicos com alto fator de impacto (THOMSON 

REUTERS, 2017).  

Como cada base possui sua especificidade, na base Scopus o 

campo de busca selecionado para inserção das palavras-chave foi 
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“TITLE-ABS-KEY” na base ScienceDirect o campo de busca foi 

“TITLE-ABSTR-KEY” e na base Web of Science o campo foi “Topic”. 

Na terceira etapa proposta por Sampaio e Mancini (2007) é necessário 

estabelecer os critérios de inclusão e exclusão de artigos. O tipo de 

documento de todas as bases pesquisadas teve a inclusão de Articles, 

Reviews e Conference Papers. No campo idioma, optou-se pela seleção 

de trabalhos escritos em inglês, espanhol e português e quanto ao ano das 

publicações não foi atribuído nenhum filtro, visto que o objetivo da 

revisão era recuperar o maior número de trabalhos referente a temática de 

qualquer ano. Também se optou por selecionar somente os trabalhos 

completos que tinham disponibilidade de acesso pela base de dados.  

Por fim, nesta etapa, como critérios de seleção dos artigos, optou-

se por fazer a leitura do título e leitura do resumo, excluindo então, 

trabalhos cujo conteúdo não estava efetivamente condizente com a 

pergunta de pesquisa da Revisão Sistemática, bem como possíveis 

resultados repetidos.  

Seguindo as etapas de Revisão Sistemática da Literatura 

conduzidas por Sampaio e Mancini (2007), na quarta etapa, que diz 

respeito a apreciação dos registros selecionados de acordo com a 

abordagem dos trabalhos, foi realizada a busca efetiva nas bases 

selecionadas e com as palavras-chave definidas. A pesquisa foi realizada 

entre os dias 25 de setembro e 29 de setembro de 2017 na rede de internet 

institucional da Universidade de Zaragoza, durante o período de 

doutorado sanduíche realizado na cidade de Zaragoza, na Espanha. Após 

a aplicação das estratégias de busca nas bases, foram encontrados 147 

resultados, com os filtros pré-estabelecidos. A Tabela 1 apresenta o 

número de artigos selecionados na 1ª Revisão Sistemática de Literatura, 

de acordo com as bases de dados visitadas. 

 
Tabela 1 - Artigos selecionados na 1ª RSL e suas bases de dados. 

Base Total Após leitura Repetidos Selecionados 

Scopus 32 6 2 6 

ScienceDirect 108 4 0 4 

WOS 7 1 5 1 

TOTAL 147 11 6 11 

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

Após esta etapa, iniciou-se o processo de leitura dos títulos de 

resumos e a exclusão dos artigos repetidos e não condizentes com a 
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pergunta de pesquisa da revisão. O Quadro 23 descreve os artigos 

selecionados nesta etapa. 

 
Quadro 23 - Artigos selecionados na 1ª RSL. 

Título do Artigo Autores Periódico 

1. Role of e-
Government in the 

realization of 
knowledge 

management at 
universities 

Nazem, F., Madankar, 
A. 

(2013) Proceedings of 
the European 

Conference on e-
Government, ECEG, 

pp. 363-370. 

2. Dissemination of 
information within 

the public sector 
[Difusão da 

informação na 
administração 

pública] 
 

De Paiva Ribeiro, 
C.P., Pereira, A.D.S., 

Da Silva, E.A., 
Faroni, W. 

(2011) 
Transinformação (2), 

pp. 159-171. 

3. An analysis of 

knowledge 
management 

mechanisms in 
healthcare portals 

Lee, C.S., Goh, D.H.-

L., Chua, A.Y.K. 

(2010) Journal of 

Librarianship and 
Information Science, 

42 (1), pp. 20-44. Cited 
10 times. 

4. Knowledge access, 

creation and transfer 
in e-government 

portals 

Goh, D.H.-L., Chua, 

A.Y.-K., Luyt, B., 
Lee, C.S. 

(2008) Online 

Information Review, 
32 (3), pp. 348-369. 

Cited 28 times. 

5. Barriers for the 

Implementation of 
Knowledge 

Management in 
Employee Portals 

Héctor M. Pérez 

Feijoo, Mercedes 
García Ordaz, 

Francisco J. Martínez 
López 

Procedia Computer 

Science, Volume 64, 
2015, Pages 506-513 

6. Evaluating the use 

and impact of Web 
2.0 technologies in 

local government 

Uthayasankar 

Sivarajah, Zahir Irani, 
Vishanth Weerakkody 

Government 

Information Quarterly, 
Volume 32, Issue 4, 

October 2015, Pages 
473-487 

7. Analysis and 

Evaluation of the 
World's Top Hospital 

Portals from the 

Somayyeh Nadi 

Ravandi, Elmira 
Djanavi, Sahar 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 
Volume 147, 25 
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Perspective of 

Internet-based 
Knowledge 

Management Model 
Retrieved from K-

ACT Model 

Abbasi, Hamid Reza 

Gilasi 

August 2014, Pages 

47-55 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Seguindo a quinta e última etapa indicada por Sampaio e Mancini 

(2007) para uma Revisão Sistemática da Literatura, iniciou-se a 

elaboração das considerações sobre os métodos utilizados no tema 

pesquisado com base na análise dos registros selecionados através do 

Software Mendeley utilizado para gerenciar, compartilhar, ler, anotar e 

editar artigos científicos. Assim, na análise geral dos resultados 

encontrados verificou-se que nenhuma das publicações abordava todas ou 

a maioria das palavras-chave no título da publicação e em seu resumo, 

considerando, então, que nesta busca realizada o tema proposto não havia 

sido pesquisado até o momento.  

As pesquisas encontradas e selecionadas, que mais interessam na 

elaboração deste trabalho, são as relacionadas às avaliações de portais a 

partir do modelo (K-ACT) que avalia diversos tipos de portais com base 

em seu acesso, criação e transferência de conhecimento, considerados 

mecanismos de Gestão do Conhecimento.  

Cabe ressaltar que apenas dois resultados (“An analysis of 
knowledge management mechanisms in healthcare portals” e 

“Knowledge access, creation and transfer in e-government portals”) 

estavam diretamente ligados ao que se pretendia encontrar com a pergunta 

de pesquisa da revisão e foram utilizados para a fundamentação e 

elaboração do framework proposto por esta pesquisa. Ainda, é necessário 

enfatizar que durante a Revisão Sistemática de Literatura tentou-se incluir 

palavras-chave referentes também ao tema do Judiciário, porém sem 

sucesso na busca, desta forma, optou-se por realizar uma nova pesquisa 

sistemática com palavras-chave que envolvessem o tema. 

Então, com o objetivo de encontrar pesquisas sobre: Gestão do 

Conhecimento e o Poder Judiciário foi realizada uma nova pesquisa 

sistemática, entre os dias 02 de outubro e 06 de outubro de 2017 na rede 

de internet institucional da Universidade de Zaragoza, durante o período 

de doutorado sanduíche realizado na cidade de Zaragoza, na Espanha.  

Para esta nova pesquisa a pergunta de revisão foi: “O que está sendo 

publicado sobre Gestão do Conhecimento no Poder Judiciário?”. Para 

isso, optou-se por trabalhar com as seguintes palavras-chave: knowledge 
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management e judiciary. Sendo assim, obteve-se o seguinte conjunto de 

palavras: (knowledge management) AND (judiciary). Nesta nova 

pesquisa os operadores booleanos foram testados, porém retornavam 

documentos muito distantes do que se pretendia, sendo assim, optou-se 

por não os utilizar.  A Tabela 2 apresenta o número de artigos 

selecionados na segunda revisão sistemática de literatura realizada, em 

que após a aplicação das estratégias de busca nas bases, foram 

encontrados 112 resultados, com os filtros pré-estabelecidos (os mesmos 

utilizados na 1ª revisão). 

  
Tabela 2 - Artigos selecionados na 2ª RSL e suas bases de dados. 

Base Total Após leitura Repetidos Selecionados 

Scopus 28 3 0 2 

ScienceDirect 74 1 0 1 

WOS 10 3 0 2 

TOTAL 112 7 0 5 

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

 Após esta etapa, iniciou-se o processo de leitura dos títulos de 

resumos e a exclusão dos artigos repetidos e não condizentes com a 

pergunta de pesquisa da revisão, restando três documentos. Sendo assim, 

os artigos selecionados estão descritos no Quadro 24. 

 
Quadro 24 - Artigos selecionados na 2ª RSL. 

Título do Artigo Autores Periódico 

1. Knowledge sharing 

strategy: A case study in 
the Regional Electoral 

Court of Santa Catarina 
[Estratégia de 

compartilhamento do 
conhecimento: Um 

estudo de caso no 

Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa 

Catarina] 

Freitas Filho, F.L., 

Bertoncini, I., 
Varvakis, G., dos 

Santos, N. 

(2016) Espacios 

37(20),25 

2. Management 
information and judicial 

knowledge: Prospects 

Ferretti, J.R.P., 
Alvares, L. 

(2015) Informação e 
Sociedade 

25(2), pp. 19-28 
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and challenges | [Gestão 

da informação e do 
conhecimento judiciais: 

Perspectivas e desafios] 

3.  Organizational 
structure and ICT 

strategies in the 
Brazilian Judiciary 

System 
 

André Andrade, 
Luiz Antonio Joia.  

(2012) Government 
Information 

Quarterly, Volume 
29, Supplement 1, 

January 2012, Pages 
s32-s42 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

As pesquisas selecionadas, trazem um panorama da inserção da 

Gestão do Conhecimento no campo do judiciário, porém apresentam 

muito mais propostas relacionadas aos seus processos e práticas internas, 

de combate a burocracia e a morosidade – todavia extremamente válidos- 

do que estudo relacionados à estrutura externa, no caso a entrega de 

informações e serviços via plataformas na internet. Desta maneira, 

reforça-se e justifica-se a necessidade em se estudar os benefícios da 

Gestão do Conhecimento como entrega, neste caso, aos cidadãos usuários 

de portais, e principalmente a inserção da GC no Poder Judiciário, um 

campo pouco explorado dentro do tema de avaliação de portais de 

Governo Eletrônico.  

Para apresentar a realidade das pesquisas brasileiras, outra busca 

com as mesmas palavras-chave usadas na 1ª RSL, porém sem os 

caracteres, foi realizada no banco de teses e dissertações da Capes, no dia 

30 de setembro de 2017. A busca, com as seguintes palavras-chave 

(portals) AND (electronic government) AND (evaluation OR analysis) 

AND (knowledge management)  retornou 30 resultados, sendo o primeiro 

resultado a tese intitulada “Framework de Apoio à Democracia Eletrônica 

em Portais de Governo com Base nas Práticas de Gestão do 

Conhecimento”, de 2014, de Paloma Maria Santos, colega do grupo de 

pesquisa em Governo Eletrônico, Inclusão Digital e Sociedade do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora pelo 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

na mesma universidade. O segundo resultado apresentou a dissertação de 
mestrado “Requisitos para a avaliação de Portais de Governo Eletrônico 

do Poder Judiciário”, de 2015 da própria pesquisadora que vos escreve, e 

os outros resultados encontrados não apresentaram similaridade com o 

que se pretende desenvolver neste estudo. 
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Também, outra busca com as mesmas palavras-chave usadas na 2ª 

RSL foi realizada no banco de teses e dissertações da Capes, no dia 06 de 

outubro de 2017. A busca, com as seguintes palavras-chave: knowledge 

management AND judiciary retornou 256 resultados, sendo o primeiro 

resultado a tese intitulada “Um framework para o e-Judiciário estadual 

baseado na Governança e Gestão do Conhecimento”, de 2017, de Thiago 

Souza Araujo, colega do grupo de pesquisa em Governo Eletrônico, 

Inclusão Digital e Sociedade do Conhecimento da Universidade Federal 

de Santa Catarina e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento na mesma universidade.  

Os resultados obtidos na 1ª RSL revisão sistemática da literatura 

apontam uma direção ainda inexplorada principalmente na realidade 

brasileira, já que os trabalhos encontrados não foram desenvolvidos no 

Brasil. Além disso, a avaliação de portais a partir de práticas de Gestão 

do Conhecimento é um campo pouco explorado, porém necessário no 

contexto atual da sociedade que lida com um número cada vez maior de 

informações e conhecimentos associados à tecnologia. Optou-se por 

selecionar somente os artigos que mais se enquadravam na pesquisa e por 

descrever os trabalhos selecionados na fundamentação teórica desta Tese, 

bem como para utilização na elaboração do framework.  

Na 2ª RSL outra constatação importante: são poucas as pesquisas 

que abordam a Gestão do Conhecimento no Poder Judiciário. Porém, um 

ponto a ser destacado é que os três trabalhos encontrados são de autoria 

de pesquisadores brasileiros.  A GC pode trazer inúmeros benefícios aos 

órgãos públicos que podem ser em processos internos, mas também 

podem refletir numa entrega das instituições, o caso dos portais. Assim, 

identifica-se uma oportunidade em potencial para tratar o tema de forma 

inédita: avaliar portais do Poder Judiciário, neste caso os portais do 

Tribunais de Justiça estaduais através de mecanismos de Gestão do 

Conhecimento, pois verificou-se a inexistência de trabalhos 

desenvolvidos nestas áreas, apesar de existirem diversos trabalhos 

desenvolvidos para avaliação de portais de Governo Eletrônico. Mais uma 

vez, justifica-se a pertinência do tema, bem como por intermédio das duas 

Revisões Sistemáticas de Literatura, o ineditismo da pesquisa. A partir de 

então, tendo encontrado pesquisas relevantes para embasar o 

desenvolvimento e a fundamentação para o framework, e por meio delas 
outras referências, segue-se para a descrição dos procedimentos 

metodológicos utilizados para a elaboração do framework proposto.  

 

 



178 

 

3.2PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PROPOSTA 

 

Com base na Revisão Sistemática de Literatura e de outros 

trabalhos correlatos ao tema da Tese encontrados na literatura, foi 

realizada uma conexão entre as terminologias elencadas com o objetivo 

de trazer constructos essenciais para avaliar portais do Poder Judiciário 

brasileiro a partir de mecanismos de Gestão do Conhecimento. Após o 

estudo dos mecanismos, das práticas de GC e dos modelos de avaliação 

advindos da literatura, é necessário iniciar os procedimentos para 

elaboração do framework e conceitua-lo.  

Uma teoria traz suposições e identifica elementos de um 

framework, que é uma estrutura que tem relevância na resposta às 

questões focadas no fenômeno estudado, contribuindo para gerar 

perguntas que serão utilizadas na análise, explicando os processos e 

prevendo os resultados. Neste viés, segundo Ostrom (1999), um 

framework identifica os elementos e suas relações entre esses elementos 

a fim de nortear a análise. Frameworks tem um nível de abstração mais 

baixo do que as teorias e são derivados dedutivamente de outras teorias 

(Jabarren, 2009). Neste sentido, o autor enfatiza que a elaboração de um 

framework é um processo de teorização, que utiliza a metodologia 

qualitativa.   

Da Silva (2016) apresenta um quadro conceituando termos como 

método (metodologia), modelo, framework e arquitetura que servem para 

a construção de projetos de interação computacional do homem com a 

máquina (sistemas). O Quadro 25 visa descrever mais informações sobre 

a escolha metodológica para elaboração da proposta. 

 
Quadro 25 - Conceituando Metodologia, Modelo, Framework e Arquitetura. 

Termo Autor – Ano Descrição 

Método-  

Metodologia 

TOMHAVE 

(2005) 

Uma metodologia é uma construção 

visando à definição de práticas 
específicas, procedimentos e regras 

para a implementação ou execução 
de uma tarefa ou função específica. 

PEFFERS et. al. 

(2007) 

Conjunto de passos (ou uma 

orientação ou algoritmo) usados 
para executar uma tarefa. Métodos 

são baseados em um conjunto de 

constructos básicos (língua) e uma 
representação (modelo) do espaço 

de solução. Métodos podem estar 
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relacionados a um modelo que os 

prescreve como passos para a 
solução de um problema. 

TOMHAVE 

(2005) 
 

Uma vez definido um alto nível e 

um nível médio de construção do 
sistema, é então lógico procurar uma 

construção de baixo nível que pode 
ser utilizado para definir os passos e 

entrar em detalhes específicos para 
a implementação dentro de uma área 

em foco. 

Modelo TOMHAVE 

(2005) 

Um modelo, que é definido como 

"uma construção teórica que 
representa processos físicos, 

biológicos ou sociais, com um 
conjunto de variáveis e um conjunto 

de lógica e as relações quantitativas 
entre eles". Para efeitos da presente 

taxonomia, um modelo é uma 
construção de alto nível 

representando processos, variáveis e 
relações. Os modelos são 

conceituais e abstratos na natureza e 
geralmente não entram em detalhes 

específicos sobre a forma de ser 
implementado. Além disso, um bom 

modelo irá ser independente da 
tecnologia, proporcionando um 

quadro de referência genérico. 

PEFFERS et. al. 
(2007) 

Trata-se de um conjunto de 
proposições ou declarações, que 

expressam relações entre os 
construtos. Em atividades de design, 

os modelos representam situações 

como declarações de problema e 
solução. 

Modelos podem ser vistos como 
uma descrição ou uma 

representação de como as coisas 
são. 

FERREIRA 

(2013) 
 

Entende-se que modelo é um 

processo de abstração do mundo 
real e um método é uma forma de 
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proceder, no qual são detalhadas 

todas as etapas do processo. 

Framework SHEHABUDEE 
N et. al. (1999) 

 

É uma representação que suporta a 
compreensão e a comunicação da 

estrutura e do relacionamento 
dentro de um sistema com um 

determinado propósito. Este 
instrumento permite descrever o que 

é determinada situação e como um 
objetivo particular pode ser 

atingido. [...] oferece suporte ao 
entendimento e à comunicação de 

estrutura e de relacionamento dentro 
de um sistema com um propósito 

definido. 

TRIENEKENS 

et. al. (2008) 
 

É uma estrutura real ou conceitual 

que tem como objetivo ser um 
suporte ou guia para 

desenvolvimento de algo. 

MBUKUSA 
(2009) 

 

Pode ser entendido como um quadro 
referencial, assim, um Framework é 

a estrutura de uma ideia ou de um 
conceito e como ele é montado. 

TOMHAVE 

(2005) 
 

É uma construção fundamental que 

define suposições, conceitos, 
valores e práticas, e que inclui 

orientações para a aplicação em si. 

Arquitetura HATLEY; 

HRUSCHKA; 
PIRBHAI (2000) 

 

A Arquitetura de Sistemas de 

Informação tem como foco 
principal a análise das necessidades 

dos usuários dentro de um possível 
sistema a ser desenvolvido. Para 

isto, procura não se aprofundar em 
detalhes tecnológicos, mas sim se 

concentrar em que o cliente 
realmente precisa, levando em conta 

ainda as características do negócio 
em que o mesmo está inserido. 

BUSCHMAN; 

HENNEY; 
SCHIMIT 

(2007) 

Uma arquitetura de sistema define 

os blocos de estruturação – 
―componentes‖ – os fatores 

externos que influenciam o sistema 
– ―ambiente‖ – as estruturas e os 
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comportamentos – ―mecanismos‖ 

– que fazem emergir propriedades 
no sistema do todo. 

GROFFE (2012) Arquitetura: os conceitos e regras 

que definem a estrutura, o 
comportamento semântico e os 

relacionamentos entre as partes de 
um sistema; um plano de algo a ser 

construído. Incluem os elementos 
que constituem o fato, os 

relacionamentos entre esses 
elementos, as restrições que afetam 

esses relacionamentos, um foco nas 
partes do fato e um foco no fato 

como um todo. 

Fonte: DA SILVA (2016).  

 

Para Tomhave (2005) um framework pode ser definido como uma 

estrutura conceitual real, um constructo que define pressupostos, 

conceitos, valores e práticas, incluindo orientações para a execução final 

sendo desenvolvido para impactar diretamente nestas implementações. 

Neste viés, um modelo é considerado abstrato e conceitual, já um 

framework está relacionado a aplicação demonstrável, sendo este último 

o que se pretende apresentar neste trabalho. 

Na elaboração do framework parte-se de uma análise exploratória 

e qualitativa nas pesquisas já realizadas sobre o tema, iniciada na Revisão 

Sistemática de Literatura e aprofundada a partir de outras referências 

encontradas que estavam de acordo ao que se pretende desenvolver nesta 

Tese. Assim, a partir da Revisão Sistemática de Literatura, e uma pesquisa 

bibliográfica, foi possível encontrar os conceitos relacionados a GC em 

portais, GC em portais de governo e avaliação de portais do Poder 

Judiciário que serão conectados de acordo com suas similaridades 

terminológicas e verificados por especialistas na área de avaliação de 

portais, Governo Eletrônico e Gestão do Conhecimento.  

Esta etapa da pesquisa é desenvolvida sob uma abordagem 

qualitativa (MARCONI e LAKATOS, 2009) e caracterizou-se como um 

estudo descritivo dos conceitos encontrados em pesquisas com temas 

correlatos ao deste trabalho. Portanto, este tópico pretende desenvolver o 

objetivo geral desta Tese, trazendo um compilado do contexto da pesquisa 

e seus conceitos trabalhados até então, realizando as conexões necessárias 

para a elaboração do framework que será desenvolvido a partir dos 
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trabalhos das práticas de Gestão do Conhecimento associadas à 

tecnologia, de Young (2010), de mecanismos de Gestão do Conhecimento 

e categorias, de Lee et al. (2010) e Goh et al. (2008) e no estudo específico 

das particularidades do Poder Judiciário apresentas por Sandoval-

Almazán e Gil-Garcia (2015) e Mezzaroba (2015).  

Assim, o framework deverá contar com as seguintes categorias, 

baseadas nos seguintes autores:  

 

Mecanismos (GOH, et al., 2008; LEE et al., 2010) 

 

Categorias (GOH, et al., 2008; LEE et al., 2010) 

 

Estágios (MEZZAROBA 2015 com base KOH, RYAN e 

PRYBUTOK (2005); SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 

2015) 

 

Itens (GOH et al., 2008; LEE et al., 2010; YOUNG 2010; 

SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015; MEZZAROBA 

2015 com base KOH, RYAN e PRYBUTOK (2005) 

 

Para tanto, optou-se por trabalhar com a definição de 

MECANISMOS DE CONHECIMENTO e suas CATEGORIAS 

elaborados por Goh et al. (2008) e Lee et al. (2010) em seu modelo K-

ACT para avaliar portais. Os ESTÁGIOS do framework foram elaborados 

a partir de Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) e Mezzaroba (2015) 

que avaliam portais do Poder Judiciário, e, os ITENS, que são as 

perguntas para a aplicação do questionário elaboradas a partir dos 

mecanismos, dimensões e subdimensões, de Goh et al. (2008); dos 

mecanismos, dimensões e perguntas, de Lee et al. (2010); das práticas de 

GC associadas à tecnologia, de Young (2010);  das variáveis, de 

Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) e dos requisitos para avaliação de 

portais do Poder Judiciário através das Resoluções e Metas do CNJ, de 

Mezzaroba (2015). Desta maneira, o framework é elaborado partindo de 

um trabalho genérico para avaliar portais governamentais a partir de 

mecanismos de GC, para trabalhos particulares focados em avaliação do 

Poder Judiciário, que podem estar conectados e associados aos diversos 
itens encontrados, que deverão se tornar perguntas com o intuito de 

avaliar os portais do Poder Judiciário brasileiro. Assim procedeu-se a 

categorização descrita nos subtópicos que seguem. 
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3.2.1Mecanismos de Gestão do Conhecimento 

 

A Gestão do Conhecimento envolve abordagens sistemáticas para 

encontrar, compreender e usar o conhecimento a nível individual e 

organizacional e pode gerar vários benefícios (CONG e PADYA, 2003). 

Dentro dos muitos objetivos e seus benefícios gerados pela GC, que 

podem ser realizados tanto em instituições públicas, como privadas, pode-

se inferir que eles estão condizentes com as Metas, Resoluções e o 

Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Justiça para o Poder 

Judiciário brasileiro. Daí a necessidade em se trabalhar a Gestão no 

Conhecimento no Judiciário, priorizando não somente processos e rotinas 

internas, mas a entrega de um produto (portais) que sejam baseados em 

conceitos de GC, otimizando sua função, sendo uma entrega eficaz e útil 

aos usuários.  

Diversos são os conceitos para implementar ou avaliar a GC nas 

organizações. Para esta Tese, leva-se em consideração somente os fatores 

que estão diretamente ligados à tecnologia e que, de alguma forma, 

podem ser “quantificados” numa avaliação que será feita em uma entrega, 

neste caso um portal institucional, que pode ser acessado por todos na 

rede mundial de computadores, pois, percebe-se que os portais são 

ferramentas importantes para revolucionar o acesso à informação, bem 

como uma ferramenta importante para a Gestão do Conhecimento. 

Neste sentido, os mecanismos de GC podem representar uma 

forma satisfatória para a avaliação de portais e são usados neste trabalho 

com o objetivo de identificar as funções dos portais, que são descritos 

como: 

 

ACESSO AO CONHECIMENTO (AC): Através do qual os usuários 

obtêm o conhecimento no portal. Este mecanismo fornece suporte para a 

pesquisa de acesso ao portal e necessariamente ocorre pelo usuário que 

pode ter acesso a informações e serviços. (GOH, et al., 2008; LEE et al., 

2010).   

 

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO (CC): Mecanismo para capturar 

conhecimento sobre o usuário. Oferece suporte aos fluxos de acesso ao 

conhecimento. Envolve um processo contínuo e cumulativo de 
informações sobre os usuários. A criação de conhecimento se dá pela 

organização. (GOH, et al., 2008; LEE et al., 2010).  

 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO (TC): O foco está nas 

ferramentas de compartilhamento de conhecimento entre indivíduos e 
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organizações que têm acesso ao portal. Este mecanismo pode ajudar a 

organização a entender melhor a prestação de seus serviços de forma mais 

eficaz, eficiente e receptiva. Ocorre para promover o compartilhamento 

de usuário para usuário e de organização para usuário (GOH, et al., 

2008; LEE et al., 2010). 

 

3.2.2Estágios evolutivos de Governo Eletrônico 

 

Não obstante, para avaliar portais se faz adequado realizar uma 

definição de conceitos. Muitos modelos de avaliação encontrados 

apresentam dimensões e subdimensões. Como a avaliação de portais 

governamentais conta com uma categorização baseada em seus estágios 

evolutivos, optou-se por selecionar os estágios encontrados na literatura 

condizentes com os mesmos. Portanto, Sandoval-Almazán e Gil-Garcia 

(2015) apresentaram um framework para avaliar portais do Poder 

Judiciário e seus conceitos de componentes serão utilizados como 

estágios associados aos mecanismos de GC, e posteriormente a itens de 

verificação. Assim, os estágios são categorizados seguido os conceitos de 

Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) e Mezzaroba (2015) com base 

Koh, Ryan e Prybutok (2005) em que: 

 

INFORMAÇÃO (Nível 1): Pode avaliar a organização das informações 

no site, o tipo de informação fornecida, seja informação atualizada, 

transparência, dados abertos e, finalmente, acessibilidade 

(MEZZAROBA, 2015), com base (KOH, RYAN e PRYBUTOK, 2005). 

Exemplos: Estatísticas publicadas; informação atualizada; catálogo de 

serviços; última atualização; regras internas; despesas; salários; lista 

telefônica (SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015); 

 

INTERAÇÃO (Nível 2): Pode avaliar os diferentes métodos disponíveis 

para entrar em contato com funcionários públicos (juízes, ministros e 

responsáveis pelos sites). Capacidade de pesquisa de informações do site 

e se a informação é dinâmica (por exemplo, se o site estiver aberto ou 

restrito a determinadas partes interessadas), (MEZZAROBA, 2015), com 

base (KOH, RYAN e PRYBUTOK, 2005). Exemplos: E-mail do 

webmaster presente; bate-papo 24/7; mecanismo de busca; busca 
alternativa; formulário de solicitação de informações; personalização 

(SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015); 

 

TRANSAÇÃO (Nível 3): O cidadão pode efetuar transações completas 

via portal, como pagamento de multas, impostos e contas de serviços 
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públicos. Essas transações lidam com um nível substancialmente maior 

de intercâmbio de informações e, por isso, requerem cuidados quanto 

aos aspectos de segurança Exemplos: expedição de documentos; acesso a 

informações pessoais que requerem segurança; pagamentos 

(MEZZAROBA 2015), com base em (KOH, RYAN e PRYBUTOK, 

2005). 

 

INTEGRAÇÃO (Nível 4): Pode avaliar em que medida a informação é 

verticalmente integrada (o conteúdo é do mesmo tipo, mas de diferentes 

agências ou diferentes níveis de government) ou horizontalmente 

integrado (conteúdo diferente de uma única agência ou governo). 

Exemplos: Integração móvel; link para municípios e judiciário federal; 

acesso ao portal com senha; design homogêneo; informações de editais, 

sentenças e contas por data (SANDOVAL-ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 

2015).  

 

COLABORAÇÃO (Nível 5): É definido como estágio colaborativo, pois 

apresenta mecanismos que promovem altos níveis de participação 

cidadã. (MEZZAROBA 2015), com base (KOH, RYAN e PRYBUTOK, 

2005). Este estágio pode avaliar os tipos de ferramentas de participação 

que o site oferece para seus usuários - advogados, cidadãos, etc. Na forma 

de blogs, fóruns, bate-papos, mídias sociais e tags, entre outros. 

Exemplos: Blogs de participação; fóruns on-line; chats; aplicativos 

móveis (App); Facebook e conta do Twitter; marcação (SANDOVAL-

ALMAZÁN e GIL-GARCIA, 2015). 

 

3.2.3Itens (perguntas para a avaliação) 

 

No que diz respeito aos itens, que são as perguntas que deverão ser 

efetivamente realizadas para avaliar os portais, a escolha é baseada em 

Goh et al. (2008); Lee et al. (2010); Young (2010), Sandoval-Almazán e 

Gil-Garcia (2015) e Mezzaroba (2015). Aqui, nos quadros que seguem, 

eles serão descritos sem qualquer ordem ou preocupação em categorizar, 

o que será feito na etapa da apresentação do framework desenvolvido.  

 
Quadro 26 - Questionamentos propostos por Goh et al. (2008). 

ACESSO AO CONHECIMENTO 

Facilidade de localizar o portal usando os principais motores de busca e 
diretórios: referente ao Google, MSN e Yahoo;  
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Localizar: refere-se aos tipos de serviços de consulta disponíveis, como 

pesquisa de texto completo, pesquisa avançada e recomendações que ajudam 
os usuários a localizar informações baseadas em outros usuários 

semelhantes; 
Exibição dos resultados: é a disponibilidade de opções nas páginas de 

resultados de pesquisa, tais como classificação e refinamento de pesquisa; 
Procurar: Incluem mapas do site, índices de palavras-chave e listas de 

assuntos hierárquicos;  
Personalização orientada pelo usuário: refere-se às opções disponíveis para 

personalizar o conteúdo baseado em necessidades individuais;  
Personalização com sistema: refere-se à capacidade do portal de 

personalizar conteúdo baseado em tipos de usuários antecipados. Por 
exemplo, o conteúdo pode ser diferente para cidadãos, imigrantes e 

empresas; 
Acessibilidade: avalia a extensão do apoio a pessoas com deficiência que 

usam o portal; 
Apresentação da informação: as informações podem ser apresentadas aos 

usuários como texto, gráficos, áudio e vídeo. 

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

Aquisição de informações do usuário: pode incluir dados demográficos, 

informações de contato e preferências e permite que a organização conheça 
o perfil do cliente-usuário; 

Comentários: refere-se aos recursos usados para obter feedback do usuário 
sobre o portal e seu conteúdo. Exemplos incluem formulários on-line e e-

mail; 
Aquisição de dados de domínio: exemplos comuns incluem pesquisas e 

sondagens. 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

Colaboração entre organizações: pode ser quer síncrono (e.Chat) ou 

assíncrono (por exemplo, e-mail), mas ambos envolvem representantes 
dentro da organização que são capazes de ajudar os usuários do portal; 

Colaboração de usuário para usuário: exemplos incluem fóruns de discussão, 
blogs e wikis; 

Alertas de informação: alertas e lembretes mantêm os usuários informados 
sobre serviços de informação ou produto que possam estar interessados. 

Suporte ao usuário: exemplos incluem FAQs, central de ajuda, suporte, ajuda 
on-line e tutoriais. 

Compartilhamento de recursos: as informações encontradas no portal podem 
ser produzidas internamente, ou extraídas de fontes externas (através de links 

para outros sites da Web) ou comercial.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Goh et al. (2008).  
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Quadro 27 - Questionamentos propostos por Lee et al. (2010). 

ACESSO AO CONHECIMENTO 

O portal está listado na 1ª página dos resultados pesquisados do mecanismo 
de pesquisa (Yahoo, Google, MSN)? 

É fornecida uma pesquisa de texto livre? 

É fornecida uma pesquisa avançada? 
As pesquisas recomendadas são fornecidas? 

Os resultados podem ser classificados? 
Os usuários podem pesquisar dentro dos resultados? 

Um glossário é fornecido? 
Um mapa do site é fornecido? 

Um índice é fornecido? 
Os usuários registrados podem criar seus próprios perfis de usuário? 

Os usuários registrados podem criar uma coleção de favoritos? 
Os usuários registrados podem especificar os tipos de informações a serem 

exibidas / visualizadas (por exemplo, negócios, saúde, notícias, finanças)? 
A informação é adaptada para usuários específicos (por exemplo, idosos, 

crianças, homens, mulheres, adultos, profissionais, mídia, público em 
geral)? 

O portal suporta múltiplas interfaces, como gráficos intensivos, apenas 
texto e gráficos baixos? 

O suporte multilíngue é fornecido? 
O portal oferece suporte para deficientes visuais? 

O portal oferece suporte para deficientes auditivos? 
As imagens (gráficos, ilustrações e mapas) são usadas como auxílio de 

informação? 
Os arquivos de vídeo são usados como auxílio de informação? 

Os arquivos de áudio são usados como auxílio de informação? 
A animação é usada como ajuda à informação? 

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

O cadastro de membros é fornecido? 
O portal adquire informações de contato? 

O portal adquire informações pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 
Os usuários podem fornecer comentários sobre os recursos gerais do portal 

(por exemplo, via e-mail ou formulário)? 
Os levantamentos são realizados em recursos do portal? 

As pesquisas gerais são realizadas para saber sobre a opinião pública ou 
opiniões sobre tópicos específicos do domínio (por exemplo, doenças e 

finanças)? 
Há pesquisas fornecidas para classificar o site ou um documento específico 

(por exemplo, artigos, imagens, etc.)? 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

O recurso pergunte para o especialista está disponível? 
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A marcação social está disponível? 

Os fóruns de discussão estão disponíveis? 
Os blogs estão disponíveis? 

Os wikis são suportados? 
A mensagem instantânea está disponível? 

Um serviço de grupos online é fornecido? 
Os usuários podem enviar por e-mail os links / páginas web para um 

amigo? 
O chat online está disponível? 

Os boletins informativos são fornecidos? 
É uma nova informação fornecida? 

Existe um calendário de eventos fornecido? 
O portal fornece alertas de e-mail? 

O portal fornece alertas móveis? 
A frequência de atualização dos documentos é indicada? 

O RSS Feed está disponível? 
As FAQ estão disponíveis? 

A informação do central de ajuda está disponível? 
A "ajuda" é fornecida online? 

As dicas de pesquisa são fornecidas? 

São oferecidos tutoriais de "Como fazer uso"? 
O portal contém o seu próprio catálogo de informações? 

Os links são fornecidos a outros sites para obter informações? 
O portal exibe a informação fornecida pelos usuários para compartilhar entre 

outros usuários? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lee et al. (2010). 
 

Quadro 28 - Práticas de GC associadas à tecnologia elencadas por Young 
(2010). 

Bases de conhecimentos (wikis) 

Blogs  
Ferramentas de busca avançada  

Localizador de especialista  
Serviços de redes sociais   

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Young (2010). 
 

Quadro 29 - Questionamentos para portais do Judiciário propostos por 
Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015). 

INFORMAÇÃO 

Estatísticas publicadas;  

Informação atualizada;  
Catálogo de serviços;  

Última atualização;  
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Regras internas;  

Despesas;  
Salários;  

Lista telefônica. 

INTERAÇÃO 

E-mail do webmaster presente;  
Bate-papo 24/7;  

Mecanismo de busca;  
Busca alternativa; 

Formulário de solicitação de informações;  

Personalização. 

INTEGRAÇÃO 

Integração móvel; 
Link para municípios e judiciário federal;  

Acesso ao portal com senha;  
Design homogêneo;  

Informações de editais, sentenças e contas, por data. 

PARTICIPAÇÃO 

Blogs de participação;  

Fóruns on-line;  
Chats; 

Aplicativos móveis (app);  
Facebook e conta do Twitter;  

Marcação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015).  
 

Quadro 30 - Perguntas elaboradas através das Metas e Resoluções do CNJ para 
portais do Poder Judiciário propostas por Mezzaroba (2015). 

INFORMAÇÃO 

O portal divulga informações sobre o papel do Judiciário? 

O portal divulga plantonistas, endereços e telefones de plantão judicial? 
O portal possui campo com dados estatísticos alusivos à atuação 

administrativa e jurisdicional? 
O portal possui campo denominado "Transparência" na página inicial com 

dados sobre a execução orçamentária e financeira? 

O portal possui campo que divulga a produtividade do magistrado? 

INTERAÇÃO 

O portal possui canal de Ouvidoria? 

TRANSAÇÃO 

O portal possui campo para expedição de precatórios? 
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O portal apresenta campo para acesso a processos judiciais? 

O portal apresenta campo para expedição de certidão judicial negativa? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mezzaroba (2015). 
 

Após a apresentação das perguntas e dos itens propostos pelos 

autores elencados elaborou- se, em um documento no Microsoft Excel, 

uma planilha com o objetivo de listar todos os questionamentos 

encontrados, bem como possíveis repetições, correspondentes aos autores 

utilizados. Como alguns apontamentos estavam condizentes com outros, 

optou-se por unir os itens e colocar a devida correspondência dos autores. 

Também neste sentido, alguns itens sofreram modificação de escrita, 

adequando-se a uma melhor explicitação, para posterior aplicação nos 

portais, representando a parte de verificação empírica da pesquisa. 

Também cabe ressaltar que nesta etapa os itens presentes no Quadro 31 

estão descritos em ordem totalmente aleatória. 

 
Quadro 31 - Itens elencados a partir dos autores estudados. 

ITENS AUTORES 

1.O portal está listado na 1ª página dos 
resultados pesquisados do mecanismo de 

pesquisa (Yahoo, Google, MSN)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

2.É fornecida uma pesquisa de texto 

livre?  

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

3.Existe Mecanismo de busca? SANDOVAL-
ALMAZÁN e GIL-

GARCIA (2015).  

4.É fornecida uma pesquisa avançada?  (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008), YOUNG 

(2010) 

5.Existe uma busca alternativa? SANDOVAL-

ALMAZÁN e GIL-
GARCIA (2015). 

6.As pesquisas recomendadas são 

fornecidas? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

7.Os resultados podem ser classificados? (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 
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8.Os usuários podem pesquisar dentro 

dos resultados? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

9.Um glossário é fornecido? (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

10.Um mapa do site é fornecido? (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

11.Um índice é fornecido? (LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

12.Os usuários registrados podem criar 
seus próprios perfis de usuário? 

Personalização 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

13.Os usuários registrados podem criar 
uma coleção de favoritos? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

14.Os usuários registrados podem 
especificar os tipos de informações a serem 

exibidas / visualizadas (por exemplo, 
negócios, saúde, notícias, finanças)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

15.A informação é adaptada para 
usuários específicos (por exemplo, idosos, 

crianças, homens, mulheres, adultos, 
profissionais, mídia, público em geral)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

16.O portal suporta múltiplas interfaces, 

como gráficos intensivos, apenas texto e 
gráficos baixos? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

17.O suporte multilíngue é fornecido? (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

18.O portal oferece suporte para 

deficientes visuais? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

19.O portal oferece suporte para 
deficientes auditivos? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

20.As imagens (gráficos, ilustrações e 
mapas) são usadas como auxílio de 

informação? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 
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21.Os arquivos de vídeo são usados 

como auxílio de informação? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

22.Os arquivos de áudio são usados 
como auxílio de informação? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

23.A animação é usada como ajuda à 
informação 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

24.O cadastro de membros é fornecido? (LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

25.O portal adquire informações de 
contato? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

26.O portal adquire informações 
pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

27. Os usuários podem fornecer 

comentários sobre os recursos gerais do portal 
(por exemplo, via e-mail ou formulário)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

28. Os levantamentos são 

realizados em recursos do portal? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

29. As pesquisas gerais são 

realizadas para saber sobre a opinião pública 
ou opiniões sobre tópicos específicos do 

domínio (por exemplo, doenças e finanças)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

30. Há pesquisas fornecidas para 
classificar o site ou um documento específico 

(por exemplo, artigos, imagens, etc.)? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

31. O recurso pergunte para o 

especialista está disponível? 

(LEE et al., 2010), 

YOUNG (2010), (GOH 
el al., 2008) 

32. A marcação social está 

disponível? 

(LEE et al., 2010), 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GRACIA 2015) 
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33. Os fóruns de discussão estão 

disponíveis? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008), 
(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GARCIA, 2015) 

34. Os blogs estão disponíveis? (LEE et al., 2010), 

YOUNG (2010), (GOH 
el al., 2008), 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GARCIA 2015) 

35. Os wikis são suportados? (LEE et al., 2010), 

(YOUNG, 2010), (GOH 
el al., 2008) 

36. A mensagem instantânea está 

disponível? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

37. Um serviço de grupos online é 
fornecido? 

(LEE et al., 2010) 

38. Os usuários podem enviar por 

e-mail os links / páginas web para um amigo? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

39. O chat online está disponível? (LEE et al., 2010), 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GRACIA, 2015) 

40. Os boletins informativos são 
fornecidos? 

(LEE et al., 2010) 

41. É uma nova informação 

fornecida? 

(LEE et al., 2010) 

42. Existe um calendário de 

eventos fornecido? 

(LEE et al., 2010) 

43. O portal fornece alertas de e-
mail? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

44. O portal fornece alertas 

móveis? 

(LEE et al., 2010) 

45. A frequência de atualização 
dos documentos é indicada?  

(LEE et al., 2010), 
(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 
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46. Informação atualizada/ data da 

última atualização 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 

47. O RSS Feed está disponível? (LEE et al., 2010) 

48. As FAQ estão disponíveis? (LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

49. A informação do central de 

ajuda está disponível? 

(LEE et al., 2010), (GOH 

el al., 2008) 

50. A "ajuda" é fornecida online? (LEE et al., 2010) 

51. As dicas de pesquisa são 

fornecidas? 

(LEE et al., 2010) 

52. São oferecidos tutoriais de 
"Como fazer uso"? 

(LEE et al., 2010), (GOH 
el al., 2008) 

53. O portal contém o seu próprio 
catálogo de informações? 

(LEE et al., 2010) 

54. Os links são fornecidos a 

outros sites para obter informações? Link para 
municípios e judiciário federal 

LEE et al., (2010), 

SANDOVAL e GIL 
GRACIA (2015) 

55. O portal exibe a informação 
fornecida pelos usuários para compartilhar 

entre outros usuários 

(LEE et al., 2010) 

56. O portal apresenta uma lista 
telefônica? 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GRACIA, 2015) 

57. O portal fornece o contato e-
mail do Webmaster? 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GRACIA, 2015) 

58. O portal apresenta formulário 

de solicitação de informações? 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 

59. O portal apresenta design 

homogêneo? 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 
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60. O portal oferece integração 

móvel - mobile? 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 

61. É oferecido acesso ao portal 

com senha? 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 

62. O portal apresenta informações 

de editais, sentenças e contas, por data? 

(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GRACIA, 2015) 

63. É oferecido aplicativos 
móveis? 

(SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GRACIA, 2015) 

64. O portal apresenta serviço de 
redes sociais (Facebook e Twitter)? 

(YOUNG 2010), 
(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GARCIA, 2015) 

65. O portal divulga informações 

sobre o papel do Judiciário? 

(MEZZAROBA, 2015) 

66. O portal divulga plantonistas, 

endereços e telefones de plantão judicial? 

(MEZZAROBA, 2015) 

67. O portal possui campo com 
dados estatísticos alusivos à atuação 

administrativa e jurisdicional? 

(MEZZAROBA, 2015), 
(SANDOVAL 

ALMAZÁN e GIL 
GARCIA, 2015) 

68. O portal possui campo 

denominado "Transparência" na página inicial 
com dados sobre a execução orçamentária e 

financeira? - despesas, salários 

(MEZZAROBA, 2015), 

SANDOVAL 
ALMAZÁN e GIL 

GARCIA, 2015) 

69. O portal possui campo que 
divulga a produtividade do magistrado? 

(MEZZAROBA, 2015) 

70. O portal possui canal de 

Ouvidoria? 

(MEZZAROBA, 2015) 

71. O portal possui campo para 

expedição de precatórios? 

(MEZZAROBA, 2015) 
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72. O portal apresenta campo para 

acesso a processos judiciais? 

(MEZZAROBA, 2015) 

73. O portal apresenta campo para 
expedição de certidão judicial negativa? 

(MEZZAROBA, 2015) 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Os itens foram adequados ao contexto da aplicação pela própria 

pesquisadora que vos escreve, com auxílio de seu orientador e sua 

coorientadora, então, de todos os itens apresentados no quadro anterior, 

alguns foram incorporados nos outros, e alguns tiveram consenso para 

serem excluídos pela sua subjetividade. Esta etapa não contou com a 

preocupação em categorizar os itens quanto ao seu mecanismo ou estágio 

evolutivo. Isto será feito no tópico (3.2.4.1 Etapa 1 – Conexão entre os 

mecanismos de GC e estágios evolutivos de e-Gov) onde será elaborada 

a conexão dos constructos da Tese, para o framework proposto.  

Assim, após as reuniões de orientação ocorreram as seguintes 

modificações nos itens elencados da literatura: 

 

• A pergunta: Informação atualizada. Foi incorporada também ao 

questionamento: É uma nova informação fornecida? Bem como 

a pergunta: O portal contém o seu próprio catálogo de 

informações? Isso ocorreu por acreditar se tratar de um 

questionamento referente à atualização de notícias 

(informações).  

• A pergunta: É fornecida uma pesquisa de texto livre? Também 

foi incorporada ao questionamento: existe mecanismo de busca? 

• A pergunta: Existe uma busca avançada? Foi incorporada a ela: 

Existe uma busca alternativa? 

• A frequência de atualização dos documentos é indicada? 

Também foi incorporada a este questionamento a pergunta: O 

portal apresenta informações de editais, sentenças e contas, por 

data? E também ao questionamento: A informação e atualizada? 

• A pergunta: O portal suporta múltiplas interfaces, como gráficos 

intensivos, apenas texto e gráficos baixos? Foi incorporada a: As 
imagens (gráficos, ilustrações e mapas) são usadas como auxílio 

de informação? 

• A pergunta: É oferecido acesso ao portal com senha? Contou 

com a inserção da pergunta: O cadastro de membros é fornecido? 
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• A pergunta:  A informação é adaptada para usuários específicos 

(idosos, crianças, homens, mulheres, adultos, profissionais, 

mídia, público em geral)? Mudou para: A informação é adaptada 

para usuários específicos (por exemplo, servidor, magistrado, 

cidadão)? 

• A pergunta: O portal possui campo denominado "Transparência" 

na página inicial com dados sobre a execução orçamentária e 

financeira? Foi também incorporada a pergunta sobre: despesas, 

salários.  

• A pergunta: Os usuários registrados podem especificar os tipos 

de informações a serem exibidas / visualizadas (por exemplo, 

negócios, saúde, notícias, finanças)? Foi modificada para: Os 

usuários registrados podem especificar os tipos de informações a 

serem exibidas/visualizadas? 

• A pergunta: As pesquisas gerais são realizadas para saber sobre 

a opinião pública ou opiniões sobre tópicos específicos do 

domínio (por exemplo, doenças e finanças)? Acabou sendo 

modificada para: As pesquisas gerais são realizadas para saber 

sobre a opinião pública ou opiniões sobre tópicos específicos do 

domínio (por exemplo, local de audiências públicas, mutirões, 

etc.)? 

• A pergunta: As pesquisas recomendadas são fornecidas? Foi 

incorporada a: As dicas de pesquisa são fornecidas? (Se inclui 

tesauros na pesquisa). 

• A pergunta: Um índice é fornecido? Foi descartada por se tratar 

da mesma pergunta de: Um mapa do site é fornecido? Que foi 

mantida. 

• A pergunta: Os levantamentos são realizados em recursos do 

portal? Modificou-se para: Esses levantamentos (pesquisas) são 

realizados com recursos do próprio portal? 

• A pergunta: A mensagem instantânea está disponível? Ocorreu a 

inserção de: o Chat online está disponível? 

• A pergunta: Os usuários podem enviar por e-mail os 

links/páginas Web para um amigo? Foi modificada para: Os 

usuários podem compartilhar link das notícias? 

Algumas perguntas foram consideradas subjetivas demais ou 

pouco claras perante o que se pretendia buscar, então, optou-se pela sua 

exclusão do questionário de itens. As perguntas excluídas são:  

• O portal apresenta design homogêneo? 
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• O portal fornece o contato e-mail do Webmaster? 

• Há pesquisas fornecidas para classificar o site ou um documento 

específico (por exemplo, artigos, imagens, etc.)? 

• Os levantamentos são realizados com recursos do próprio portal? 

• O portal exibe a informação que foi fornecida por um usuário 

para compartilhar entre outros usuários? 

• A marcação social está disponível?  

Para fins de categorização e maior explicitações dos itens, optou-

se por agrupá-los por categorias. As categorias são as subdimensões 

propostas no trabalho de Lee et al. (2010) com pequenas mudanças 

terminológicas que não alteram o significado da categoria. Também cabe 

ressaltar que a categoria “Acesso ao portal” foi desmembrada para 

“Acesso ao portal e informações” e “Acesso a serviços”, portanto tem-se 

as seguintes categorias: 

1. ACESSO AO PORTAL E INFORMAÇÕES: Perguntas para 

avaliar o acesso ao portal e informações; 

2. ACESSO A SERVIÇOS: Perguntas para avaliar a 

disponibilidade de serviços relativos ao Poder Judiciário; 

3. BUSCA DE INFORMAÇÕES: Perguntas para avaliar os 

diferentes métodos de busca de informações usando palavras ou 

conceitos; 

4. NAVEGAÇÃO: Perguntas para avaliar a exploração de 

informações com base na organização nas coleções ou nas listas 

de digitalização, em vez de pesquisar diretamente. 

5. PERSONALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO: Perguntas para 

avaliar a natureza e o nível de personalização e customização 

oferecidos pelo portal para usuários individuais. A 

personalização permite a criação de perfis de usuários para que 

cada usuário possa organizar e organizar os recursos e 

informações relevantes para eles, e permite que o portal possa 

segmentar individualmente os usuários e conhecer suas 

preferências; 

6. ACESSIBILIDADE: Perguntas para avaliar os meios através dos 

quais as pessoas com deficiência podem acessar o portal; 

7. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO: Perguntas para avaliar 
os diferentes tipos e métodos de entrega ou visualização de 

informação disponíveis no portal; 
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8. AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO: Perguntas 

para avaliar os recursos empregados pelo portal para adquirir 

informações sobre seus usuários; 

9. COMENTÁRIOS: Perguntas para avaliar os recursos 

empregados pelo portal para adquirir comentários dos seus 

usuários. O recurso de feedback facilita os usuários a escrever de 

volta à organização sobre quaisquer dúvidas; 

10. AQUISIÇÃO DE DADOS DE DOMÍNIO: Perguntas para 

avaliar recursos empregados pelo portal para adquirir dados 

específicos do domínio dos usuários. Consiste no uso de 

pesquisas para reunir informações específicas sobre as 

necessidades dos usuários no conteúdo do portal e também no 

conhecimento prévio dos usuários; 

11. COLABORAÇÃO ON-LINE: Perguntas para avaliar o suporte 

fornecido pelo portal para colaboração entre portal e usuário e 

entre usuários; 

12. ALERTAS DE INFORMAÇÃO: Perguntas para avaliar a 

entrega de notícias e alertas aos usuários; 

13. SUPORTE AO USUÁRIO: Perguntas para avaliar suporte ao 

usuário fornecido pelo portal para encontrar informações 

necessárias facilmente e rapidamente; 

14. COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS: Perguntas para 

avaliar o fornecimento de informações disponíveis no portal para 

usuários navegar e pesquisar. O compartilhamento de recursos 

permite aos usuários navegar ou pesquisar hiperlinks fornecidos 

pela organização. 

 

Assim, o Quadro 32 apresenta os itens levantados de acordo com 

suas categorias.  

 
Quadro 32 - Itens categorizados quanto aos seus mecanismos de GC. 

Acesso ao portal e informações  

1.O portal está listado na 1ª página dos resultados pesquisados do 

mecanismo de pesquisa (Yahoo, Google, MSN)? 

2. A informação é atualizada (data das últimas atualizações nas notícias, 
data nos editais)? 

 3. O portal apresenta uma lista telefônica? 
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4. O portal apresenta formulário de solicitação de informações? 

5. O portal divulga informações sobre o papel do Judiciário? 

6. O portal divulga plantonistas, endereços e telefones de plantão judicial? 

7. O portal possui campo com dados estatísticos alusivos à atuação 

administrativa e jurisdicional? (da própria instituição) 

8. O portal divulga a produtividade do magistrado? 

9. O portal possui campo denominado "Transparência" na página inicial com 

dados sobre a execução orçamentária e financeira? - (despesas, salários) 

Acesso a serviços 

10. O portal possui campo para expedição de precatórios? 

11. O portal apresenta campo para acesso a processos judiciais? 

12. O portal apresenta campo para expedição de certidão judicial negativa? 

Busca de informações 

13. É fornecida uma pesquisa de texto livre, como mecanismo de busca?  

14. É fornecida uma pesquisa avançada? - busca alternativa? 

15. Os resultados podem ser classificados? (por data, relevância) 

16. Os usuários podem pesquisar dentro dos resultados? (clicar no 

resultado) 

17. As dicas de pesquisa são fornecidas? (se inclui tesauros na pesquisa) 

Navegação 

18. Um glossário é fornecido? 

19. Um mapa do site é fornecido? 

Personalização e customização  

20. É oferecido acesso ao portal com senha? 

21. Os usuários registrados podem criar seus próprios perfis de usuário?  

22. Os usuários registrados podem criar uma coleção de favoritos? 
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23. Os usuários registrados podem especificar os tipos de informações a 

serem exibidas/visualizadas? 

24. A informação é adaptada para usuários específicos?  (por exemplo, 
servidor, magistrado, cidadão) 

Acessibilidade 

25. O suporte multilíngue é fornecido? 

26. O portal oferece suporte para deficientes visuais? 

27. O portal oferece suporte para deficientes auditivos? 

Apresentação da informação  

28. As imagens (gráficos, ilustrações e mapas) são usadas como auxílio de 
informação? 

29. Os arquivos de vídeo são usados como auxílio de informação? 

30. Os arquivos de áudio são usados como auxílio de informação? 

31. O portal oferece integração móvel (acesso configurado para celular)? 

32. É oferecido aplicativos móveis (APPS)? 

Aquisição de informações do usuário  

33. O portal adquire informações de contato? 

34. O portal adquire informações pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 

Comentários  

35. Os usuários podem fornecer comentários sobre os recursos gerais do 
portal (por exemplo, via e-mail ou formulário)? 

36. O portal possui canal de Ouvidoria? 

Aquisição de dados de domínio 

37. As pesquisas gerais são realizadas para saber sobre a opinião pública ou 

opiniões sobre tópicos específicos do domínio (por exemplo, pesquisa de 
satisfação ou local de audiências públicas, mutirões, etc.)?  
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Colaboração on-line  

38. O recurso pergunte para o especialista está disponível? 

39. Os fóruns de discussão estão disponíveis? 

40. Os blogs estão disponíveis? 

41. Os wikis são suportados? 

42. A mensagem instantânea está disponível? (chat on-line) 

43. Um serviço de grupos online é fornecido? 

Alertas de informação  

44. Os boletins informativos são fornecidos? (Newsletter) 

45. Existe um calendário de eventos fornecido? 

46. O portal fornece alertas de e-mail? 

47. O portal fornece alertas móveis? (SMS) 

48. O RSS Feed está disponível? 

Suporte ao usuário  

49. As FAQ estão disponíveis? 

50. A informação do central de ajuda está disponível? (central de 

atendimento) 

51. São oferecidos tutoriais de "Como fazer uso"? 

52. A "ajuda" é fornecida online? 

Compartilhamento  

53. São fornecidos links a outros sites para obter informações? 

54. Os usuários podem compartilhar link das notícias, por exemplo? 

55. O portal disponibiliza redes sociais (Facebook e Twitter)? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Após as modificações nos itens elencados e apresentados bem 

como sua categorização e após a seleção dos mecanismos de GC e dos 
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estágios evolutivos de e-Gov procedeu-se a etapa de elaboração do 

framework propriamente dita que será descrita no subtópico seguinte.  

 

3.2.4Elaboração do framework 

 

A elaboração deste framework tem por objetivo conectar pesquisas 

relacionadas a avaliação de portais a partir de mecanismos de GC, bem 

como avaliações de domínios específicos, como é o caso do Poder 

Judiciário. Percebeu-se que as avaliações relativas ao judiciário estavam 

conectadas somente aos estágios evolutivos de e-Gov e não à mecanismos 

de GC. Desta maneira, justifica-se a conexão dos estudos encontrados e, 

principalmente a conexão que pode e deve existir entre a Gestão do 

Conhecimento e o Governo Eletrônico com o intuito de investigar portais 

através de uma internet baseada em GC e, por intermédio de conceitos de 

Governo Eletrônico, já amplamente utilizados na avaliação de portais.  

3.2.4.1Etapa 1 – Conexão entre os Mecanismos de GC e os estágios 

evolutivos de e-Gov 

 

Com um conjunto próprio de itens para avaliar portais do judiciário 

procedeu-se a conexão dos itens elencados com os mecanismos de GC, e 

também a conexão dos estágios evolutivos de e-Gov com esses 

mecanismos. 

Como os itens elencados já haviam sido derivados de outras 

pesquisas aplicadas, não foi considerado necessário à verificação, 

pergunta por pergunta, pois, pressupõe-se que o conteúdo já está 

consolidado. Porém, para uma melhor explicitação e aplicação foram 

feitos ajustes em itens que possuíam o mesmo contexto e itens que 

acabavam por se repetir nos modelos encontrados. Assim, após ajustes 

em perguntas repetidas, perguntas consideradas subjetivas demais para a 

avaliação que se pretendia, e perguntas que sofreram modificação quanto 

à sua escrita (justificadas e descritas tópico anterior), procedeu-se a 

conexão dos conceitos levantados pela literatura. 

A partir destas colocações inicia-se a conexão dos constructos 

descritos até agora. A Figura 8 apresenta o mecanismo de Acesso ao 

conhecimento e as conexões realizadas com os estágios evolutivos de e-

Gov e suas categorias. 
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Figura 8 - Mecanismo de Acesso ao conhecimento e suas conexões com os 
estágios evolutivos de e-Gov em categorias. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Mecanismo: Acesso ao conhecimento 

Categorias: Acesso ao portal e informações; Acesso a serviços; Busca de 

informações; Navegação; Personalização e customização; 

Acessibilidade; Apresentação da informação. 

Estágios: Informação; Interação; Transação e Integração. 

Itens de perguntas: 1.O portal está listado na 1ª página dos resultados 

pesquisados do mecanismo de pesquisa (Yahoo, Google, MSN)? 

2. A informação é atualizada (data das últimas atualizações nas notícias, 

data nos editais)? 

3. O portal apresenta uma lista telefônica? 

4. O portal apresenta formulário de solicitação de informações? 

5. O portal divulga informações sobre o papel do Judiciário? 

6. O portal divulga plantonistas, endereços e telefones de plantão judicial? 

7. O portal possui campo com dados estatísticos alusivos à atuação 

administrativa e jurisdicional? (da própria instituição) 

8. O portal divulga a produtividade do magistrado? 

9. O portal possui campo denominado "Transparência" na página inicial 

com dados sobre a execução orçamentária e financeira? - (despesas, 

salários) 

10. O portal possui campo para expedição de precatórios? 

11. O portal apresenta campo para acesso a processos judiciais? 
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12. O portal apresenta campo para expedição de certidão judicial 

negativa? 

13. É fornecida uma pesquisa de texto livre, como mecanismo de busca?  

14. É fornecida uma pesquisa avançada? - busca alternativa? 

15. Os resultados podem ser classificados? (por data, relevância) 

16. Os usuários podem pesquisar dentro dos resultados? (clicar no 

resultado) 

17. As dicas de pesquisa são fornecidas? (se inclui tesauros na pesquisa) 

18. Um glossário é fornecido? 

19. Um mapa do site é fornecido? 

20. É oferecido acesso ao portal com senha? 

21. Os usuários registrados podem criar seus próprios perfis de usuário?  

22. Os usuários registrados podem criar uma coleção de favoritos? 

23. Os usuários registrados podem especificar os tipos de informações a 

serem exibidas/visualizadas? 

24. A informação é adaptada para usuários específicos?  (por exemplo, 

servidor, magistrado, cidadão) 

25. O suporte multilíngue é fornecido? 

26. O portal oferece suporte para deficientes visuais? 

27. O portal oferece suporte para deficientes auditivos? 

28. As imagens (gráficos, ilustrações e mapas) são usadas como auxílio 

de informação? 

29. Os arquivos de vídeo são usados como auxílio de informação? 

30. Os arquivos de áudio são usados como auxílio de informação? 

31. O portal oferece integração móvel - (mobile)? 

32. É oferecido aplicativos móveis? 

 

A Figura 9 apresenta o mecanismo de Criação de conhecimento e 

as conexões realizadas com os estágios evolutivos de e-Gov e suas 

categorias. 
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Figura 9 - Mecanismo de Criação de conhecimento e suas conexões com os 
estágios evolutivos de e-Gov em categorias.  

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Mecanismo: Criação de Conhecimento 

Categorias: Aquisição de informações do usuário; Comentários e 

Aquisição de dados de domínio. 

Estágios: Interação e Colaboração 

Itens de perguntas: 33. O portal adquire informações de contato? 

34. O portal adquire informações pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 

35. Os usuários podem fornecer comentários sobre os recursos gerais do 

portal (por exemplo, via e-mail ou formulário)? 

36. O portal possui canal de Ouvidoria? 

37. As pesquisas gerais são realizadas para saber sobre a opinião pública 

ou opiniões sobre tópicos específicos do domínio (por exemplo, pesquisa 

de satisfação ou local de audiências públicas, mutirões, etc.)?  

 

A Figura 10 apresenta o mecanismo de Transferência de 

conhecimento e as conexões realizadas com os estágios evolutivos de e-

Gov e suas categorias. 
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Figura 10 - Mecanismo de Transferência de conhecimento e suas conexões com 

os estágios evolutivos de e-Gov em categorias. 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Mecanismo: Transferência de Conhecimento 

Categorias: Colaboração on-line; Alertas de informação; Suporte ao 

usuário e Compartilhamento. 

Estágios: Informação; Interação; Integração e Colaboração.  

Itens de perguntas: 38. O recurso pergunte para o especialista está 

disponível? 

39. Os fóruns de discussão estão disponíveis? 

40. Os blogs estão disponíveis? 

41. Os wikis são suportados? 

42. A mensagem instantânea está disponível? (chat on-line) 

43. Um serviço de grupos online é fornecido? 

44. Os boletins informativos são fornecidos? (Newsletter) 

45. Existe um calendário de eventos fornecido? 

46. O portal fornece alertas de e-mail? 

47. O portal fornece alertas móveis? 

48. O RSS Feed está disponível? 

49. As FAQ estão disponíveis? 

50. A informação do central de ajuda está disponível? (central de 

atendimento) 

51. São oferecidos tutoriais de "Como fazer uso"? 
52. A "ajuda" é fornecida online? 

53. São fornecidos links a outros sites para obter informações? 

54. Os usuários podem compartilhar link das notícias, por exemplo? 

55. O portal disponibiliza redes sociais (Facebook e Twitter)? 
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No Quadro 33 é possível verificar as conexões propostas antes da 

análise dos especialistas. 

 
Quadro 33 - Conexões propostas entre os mecanismos de GC, estágios 
evolutivos de e-Gov, categorias e itens. 

 Acesso ao portal e informações   

AC 

1.O portal está listado na 1ª página dos resultados 
pesquisados do mecanismo de pesquisa (Yahoo, 

Google, MSN)? Informação 

AC 

2. A informação é atualizada (data das últimas 

atualizações nas notícias, data nos editais)? Informação 

AC  3. O portal apresenta uma lista telefônica? Informação 

AC 

4. O portal apresenta formulário de solicitação de 

informações? Informação 

AC 

5. O portal divulga informações sobre o papel do 

Judiciário? Informação 

AC 

6. O portal divulga plantonistas, endereços e 

telefones de plantão judicial? Informação 

AC 

7. O portal possui campo com dados estatísticos 
alusivos à atuação administrativa e jurisdicional? 

(da própria instituição) 
Informação 

AC 8. O portal divulga a produtividade do magistrado? Informação 

AC 

9. O portal possui campo denominado 

"Transparência" na página inicial com dados sobre 
a execução orçamentária e financeira? - (despesas, 

salários) Informação 

 Acesso a serviços  

AC 

10. O portal possui campo para expedição de 

precatórios? Transação 

AC 

11. O portal apresenta campo para acesso a 
processos judiciais? Transação 

AC 

12. O portal apresenta campo para expedição de 
certidão judicial negativa? Transação 
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 Busca de informações  

AC 

13. É fornecida uma pesquisa de texto livre, como 

mecanismo de busca?  Interação 

AC 

14. É fornecida uma pesquisa avançada? - busca 
alternativa? Interação 

AC 

15. Os resultados podem ser classificados? (por 
data, relevância) Interação 

AC 

16. Os usuários podem pesquisar dentro dos 
resultados? (clicar no resultado) Interação 

AC 

17. As dicas de pesquisa são fornecidas? (se inclui 

tesauros na pesquisa) Interação 

 Navegação  

AC 18. Um glossário é fornecido? Informação 

AC 19. Um mapa do site é fornecido? Informação 

 Personalização e customização   

AC 20. É oferecido acesso ao portal com senha? Interação 

AC 

21. Os usuários registrados podem criar seus 
próprios perfis de usuário?  Interação 

AC 

22. Os usuários registrados podem criar uma 
coleção de favoritos? Interação 

AC 

23. Os usuários registrados podem especificar os 
tipos de informações a serem 

exibidas/visualizadas? Interação 

AC 

24. A informação é adaptada para usuários 

específicos?  (por exemplo, servidor, magistrado, 

cidadão) Interação 

 Acessibilidade  

AC 25. O suporte multilíngue é fornecido? Informação 

AC 

26. O portal oferece suporte para deficientes 

visuais? Informação 

AC 

27. O portal oferece suporte para deficientes 

auditivos? Informação 



210 

 

 Apresentação da informação   

AC 

28. As imagens (gráficos, ilustrações e mapas) 

são usadas como auxílio de informação? Informação 

AC 

29. Os arquivos de vídeo são usados como 

auxílio de informação? Informação 

AC 

30. Os arquivos de áudio são usados como 

auxílio de informação? Informação 

AC 

31. O portal oferece integração móvel - 

(mobile)? Integração 

AC 32. É oferecido aplicativos móveis? Integração 

 Aquisição de informações do usuário   

CC 33. O portal adquire informações de contato? Interação 

CC 

34. O portal adquire informações pessoais (por 

exemplo, idade, gênero)? Interação 

 Comentários   

CC 

35. Os usuários podem fornecer comentários sobre 

os recursos gerais do portal (por exemplo, via e-
mail ou formulário)? Colaboração 

CC 36. O portal possui canal de Ouvidoria? Colaboração 

 Aquisição de dados de domínio  

CC 

37. As pesquisas gerais são realizadas para saber 

sobre a opinião pública ou opiniões sobre tópicos 
específicos do domínio (por exemplo, pesquisa de 

satisfação ou local de audiências públicas, 
mutirões, etc.)?  Colaboração 

 Colaboração on-line   

TC 

38. O recurso pergunte para o especialista está 

disponível? Interação 

TC 
39. Os fóruns de discussão estão disponíveis? 

Colaboração 

TC 
40. Os blogs estão disponíveis? 

Colaboração 
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TC 
41. Os wikis são suportados? 

Colaboração 

TC 

42. A mensagem instantânea está disponível? (chat 

on-line) Colaboração 

TC 
43. Um serviço de grupos online é fornecido? 

Colaboração 

 Alertas de informação   

TC 

44. Os boletins informativos são fornecidos? 

(Newsletter) Informação 

TC 
45. Existe um calendário de eventos fornecido? 

Informação 

TC 
46. O portal fornece alertas de e-mail? 

Informação 

TC 
47. O portal fornece alertas móveis? 

Informação 

TC 
48. O RSS Feed está disponível? 

Informação 

 Suporte ao usuário   

TC 
49. As FAQ estão disponíveis? 

Informação 

TC 

50. A informação do central de ajuda está 

disponível? (central de atendimento) Informação 

TC 
51. São oferecidos tutoriais de "Como fazer uso"? 

Interação 

TC 
52. A "ajuda" é fornecida online? 

Interação 

 Compartilhamento   

TC 

53. São fornecidos links a outros sites para obter 
informações? Integração 

TC 

54. Os usuários podem compartilhar link das 
notícias, por exemplo? Integração 

TC 

55. O portal disponibiliza redes sociais (Facebook e 
Twitter)? Integração 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Em seguida da conexão realizada entre os constructos levantados 

a partir da literatura, que totalizaram 55 itens, distribuídos em 3 

mecanismos de GC e 5 estágios evolutivos de e-Gov foi feita a validação 

deste material com especialistas, descrita no subtópico que segue. 
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3.2.4.2Etapa 2 – Aplicação aos especialistas 

 

No ambiente de Governo Eletrônico a estratégia de Gestão do 

Conhecimento tem um papel central. A GC pode transformar 

conhecimento que reside em vários locais de conhecimento, incluindo 

pessoas, processos e tecnologias em capacidade organizacional de criação 

de valor, a fim de sustentar um alto desempenho da organização em um 

ambiente de mudanças rápidas. Portais podem coletar, organizar, e 

distribuir conhecimento; assim eles são pontos focais de informação e 

troca de conhecimento, podendo oferecer aos usuários muitos recursos.  

Seguindo esta linha central da Tese, após a realização do estudo 

sobre portais do judiciário, estudo dos estágios evolutivos de e-Gov e a 

sua conexão com os mecanismos de Gestão do Conhecimento elencados 

da literatura, procedeu-se a validação das conexões elaboradas pela 

pesquisadora que vos escreve e previamente validadas com seu orientador 

e sua coorientadora.  

Os mecanismos de GC e a sua conexão com os estágios evolutivos 

de e-Gov, bem como seus respectivos itens (perguntas) servem para 

avaliar os portais do Poder Judiciário brasileiro, verificando se os portais 

apresentam elementos que fomentem a Gestão do Conhecimento (GC), a 

partir do Acesso, da Criação e da Transferência de conhecimento e a 

conexão destes mecanismos com os estágios evolutivos de e-Gov, 

apresentando uma avaliação que engloba estes conceitos fundamentais 

para uma boa entrega de informações e serviços aos usuários dos portais, 

neste caso, os cidadãos.  

A partir de então, procedeu-se para a etapa de análise dos 

especialistas sobre os constructos elaborados.  Assim, foi solicitado a um 

grupo de especialistas a análise do material elaborado (APÊNDICE A), 

seguindo a conexão realizada entre os mecanismos de Gestão do 

Conhecimento: Acesso ao Conhecimento; Criação de Conhecimento e 

Transferência de Conhecimento e os estágios evolutivos de Governo 

Eletrônico: Informação; Interação; Integração; Transação e Colaboração, 

assim como a classificação das categorias e dos itens. 

O formulário com as instruções gerais, termo livre e de 

consentimento e questionário foi enviado por e-mail à cinco especialistas 
selecionados, juntamente com o auxílio do orientador, por suas 

publicações e expertise no tema de: Gestão do Conhecimento e Governo 

Eletrônico. O formulário completo enviado aos especialistas pode ser 

encontrado no (APÊNDICE B).  
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Todos os cinco especialistas contatados responderam ao 

questionário aberto, com respostas em formato de parágrafo, para 

descrição da sua análise quanto ao framework que estava sendo proposto. 

Dois deles não sugeriram nenhuma modificação, e três fizeram 

considerações que serão descritas abaixo, sendo classificadas pelos 

mecanismos de Gestão do Conhecimento.  

 

Para o mecanismo Acesso ao Conhecimento: 

 

 

 

 

 

 

Com relação à consideração feita pelo especialista, convém 

ressaltar que as perguntas 31. O portal oferece integração móvel - 

(mobile)? e 32. É oferecido aplicativos móveis? São classificadas no 

estágio evolutivo de Integração, pois são serviços integrados, que não 

dependem necessariamente do portal, mas sim da integração do serviço 

do portal, conforme cita Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) sobre 

“integração móvel”. Desta maneira, justifica-se a permanência destes 

itens no estágio evolutivo de Integração.  

 

 

 

 

Salienta-se que a inserção deste item não se faz necessário, pois na 

categoria denominada alertas de informação, tem-se presentes os itens: 

44. Os boletins informativos são fornecidos? (Newsletter) e 46. O portal 

fornece alertas de e-mail? e 47. O portal fornece alertas móveis? que 
representam o envio de informações automáticas e periódicas.  

 

 

Consideração especialista 1:  

Não entendi o motivo pelo qual as perguntas 31 e 32 foram 
classificadas como "integração". Me parece mais o caso de ser classificadas 

como "informação". Também fiquei em dúvida com os itens do Grupo 
"Personalização e Customização". Aqui me parece mais adequado a "Criação 

de Conhecimento" em vez de "Acesso ao Conhecimento". 

 

Consideração especialista 2: 

Na categoria "Acesso a serviço" poderia ser incluída um item - O 
portal apresenta o serviço de envio de informações automáticas e 

periódicas (push)? 
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Como está se propondo um questionário de aplicação nos portais 

dicotômico, apenas para saber se o item está presente ou ausente, a 

questão do segredo de justiça não afeta o Acesso ao Conhecimento, pois 

sabe-se que o envio e o acesso a informações seguem os preceitos 

dispostos por Lei.  

 

Para o mecanismo Criação de Conhecimento  

 

 

 

 

 

A consideração levantada pelo especialista é condizente, pois 

repassar informações de contato e informações pessoais não pode ser 

considerada necessariamente como um processo de interação. Neste caso 

os itens:  33. O portal adquire informações de contato? e 34. O portal 

adquire informações pessoais (por exemplo, idade, gênero)? foram 

modificados do estágio de Interação para Informação.  

 

 

 

 

O questionário que deverá ser aplicado nos portais tem como base 

o acesso do usuário – cidadão, não abrangendo domínios linguísticos 

judiciais, que são específicos demais aos operadores do Direito, por isso, 

a consideração não foi acatada.  

 
Para o mecanismo Transferência de Conhecimento  

 

 

 

Consideração especialista 3: 

A questão de segredo de justiça (e acesso indevido) deveria ser 

considerado em busca de informações. 

 

Consideração especialista 1: 

Os itens 33 e 34 devem ser classificados como informação, só 

estaria para interação caso a informação fosse utilizada pelo portal para 
gravar um perfil do usuário de forma automática e depois repassar 

informações ou conhecimentos personalizados a ele. 

 

Consideração especialista 2: 

O conhecimento do domínio linguístico judicial criado ou refinado 

em buscas poderia ser explorado. 
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A categoria “alertas de informação” e seus itens estão presentes no 

mecanismo de Transferência de Conhecimento propostos por Goh et al. 

(2008) e são assim considerados por proporcionarem a interação entre a 

organização e os usuários. Dentro desta categoria, apenas o item 45. 

Existe um calendário de eventos fornecido? é categorizado no estágio de 

Informação.  

Em relação ao item 50, a proposta foi acatada e o item 50. A 

informação do central de ajuda está disponível? (central de atendimento) 

passou a ser categorizado como Interação, por acreditar que a informação 

precisa ser solicitada pelo usuário.  

A categoria Compartilhamento foi classificada no estágio de 

Integração por seguir os conceitos de Sandoval-Almazán e Gil-Garcia 

(2015) no que diz respeito a fornecer links para compartilhar, e links de 

acesso a outros sites. O item 55. O portal disponibiliza redes sociais 

(Facebook e Twitter)? que para os autores é considerado como 

participação, entrou no estágio de Integração, pois representa a integração 

do portal com outros meios digitais de comunicação, como por exemplo, 

redes sociais. Possuir link para redes sociais significa que o portal 

apresenta uma integração com outras mídias de informação, e não 

necessariamente uma participação ou colaboração do cidadão.   

 

 

 

 

 

Os boletins informativos (Newsletter) e os alertas de e-mail 

precisam ser cadastrados pelo usuário, portanto ocorre uma interação com 

o sistema. Neste caso, a consideração foi acatada e os itens “44. Os 

boletins informativos são fornecidos? (Newsletter)” e “46. O portal 

fornece alertas de e-mail?”, passaram do estágio de Informação para 

Resposta 1: 

O Grupo "Alertas de Informação" me parece mais alinhado com 

"Acesso ao Conhecimento".  
Em relação ao "Suporte ao Usuário", o item 50 me parece mais 

alinhado com "Interação".  
E o Grupo "Compartilhamento", me parece mais adequado como 

"Informação" do que "Integração". 

 

 

Consideração especialista 2: 

Caso os boletins informativos item 44 e alertas 46 sejam 
automáticos e personalizados com as informações fornecidas pelos 

usuários, penso que eles possam estar categorizados como interação 
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Interação. Assim, após está modificação, ocorreu uma modificação na 

ordem dos itens 44 e 45 em que o item “Existe um calendário de eventos 

fornecido?”, passou a ter a numeração 44, pertencendo ao estágio de 

Informação e o item “Os boletins informativos são fornecidos? 

(Newsletter)”, passou a ter a numeração 45, pertencendo ao estágio de 

Interação, juntamente com os demais da categoria.  

 

 

 

 

O item 38. O recurso pergunte para o especialista está disponível? 

Está no estágio de Interação. Os demais itens da categoria Colaboração 

on-line estão no estágio de Colaboração. Para que a categoria retrate o 

que se propõe o nome foi alterado para: “Colaboração e Interação”.  

Por fim, após os ajustes realizados no framework através do auxílio 

dos especialistas, tem-se as seguintes conexões entre os mecanismos de 

GC e os estágios evolutivos de e-Gov, apresentadas na Figura 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideração especialista 3:  

38 não deveria ter um bloco para interação (ao invés de 

colaboração)? 
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Figura 11 - Conexões validadas por especialistas entre os mecanismos de GC e 
os estágios evolutivos de e-Gov. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

As conexões apresentadas acima mostram os mecanismos de GC e 

os estágios evolutivos de e-Gov. Nos Quadros 34, 35 e 36 são descritos 
os itens que pertencem a cada estágio evolutivo de e-Gov separados por 

mecanismos de Gestão do Conhecimento.  
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Quadro 34 - Mecanismo de ACESSO AO CONHECIMENTO, suas categorias, 
estágios e itens 

Categoria Estágio Perguntas 

Acesso ao portal 

e 

Informações 

Informação 1.O portal está listado na 1ª página dos 

resultados pesquisados do mecanismo 

de pesquisa (Yahoo, Google, MSN)? 
2. A informação é atualizada (data das 

últimas atualizações nas notícias, data 
nos editais)? 

3. O portal apresenta uma lista 
telefônica? 

4. O portal apresenta formulário de 
solicitação de informações? 

5. O portal divulga informações sobre 
o papel do Judiciário? 

6. O portal divulga plantonistas, 
endereços e telefones de plantão 

judicial? 
7. O portal possui campo com dados 

estatísticos alusivos à atuação 
administrativa e jurisdicional? (da 

própria instituição) 
8. O portal divulga a produtividade do 

magistrado? 
9. O portal possui campo denominado 

"Transparência" na página inicial com 
dados sobre a execução orçamentária e 

financeira? - (despesas, salários) 

Acesso a 

serviços 

Transação  10. O portal possui campo para 

expedição de precatórios? 
11. O portal apresenta campo para 

acesso a processos judiciais? 
12. O portal apresenta campo para 

expedição de certidão judicial 
negativa? 

Busca de 

informações 

Interação 13. É fornecida uma pesquisa de texto 

livre, como mecanismo de busca?  
14. É fornecida uma pesquisa 

avançada? - busca alternativa? 
15. Os resultados podem ser 

classificados? (por data, relevância) 
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16. Os usuários podem pesquisar 

dentro dos resultados? (clicar no 
resultado) 

17. As dicas de pesquisa são 
fornecidas? (se inclui tesauros na 

pesquisa) 

Navegação  Informação 18. Um glossário é fornecido? 
19. Um mapa do site é fornecido? 

Personalização e 

customização 

Interação 20. É oferecido acesso ao portal com 

senha (login)? 

21. Os usuários registrados podem 
criar seus próprios perfis de usuário?  

22. Os usuários registrados podem 
criar uma coleção de favoritos? 

23. Os usuários registrados podem 
especificar os tipos de informações a 

serem exibidas/visualizadas? 
24. A informação é adaptada para 

usuários específicos?  (por exemplo, 
servidor, magistrado, cidadão) 

Acessibilidade  Informação 25. O suporte multilíngue é fornecido? 

26. O portal oferece suporte para 
deficientes visuais? 

27. O portal oferece suporte para 
deficientes auditivos? 

Apresentação da 

informação 

Informação 

 

 

28. As imagens (gráficos, ilustrações e 

mapas) são usadas como auxílio de 
informação? 

29. Os arquivos de vídeo são usados 

como auxílio de informação? 
30. Os arquivos de áudio são usados 

como auxílio de informação? 

Integração 

 
31. O portal oferece integração móvel 
- (mobile)? 

32. É oferecido aplicativos móveis? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Desta forma, o mecanismo de Acesso ao conhecimento contou 

com sete categorias distribuídas em quatro estágios de Governo 

Eletrônico, sendo eles a Informação, Interação, Transação e Integração, 

tendo 32 itens para serem avaliados. O Quadro 35 apresenta o mecanismo 

de Criação de conhecimento.  
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Quadro 35 - Mecanismos de CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO, suas 

categorias, estágios e itens.  
 

Categorias Estágios Perguntas 

Aquisição de 
informações  

do usuário 

Informação 33. O portal adquire informações de 
contato? 

34. O portal adquire informações 
pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 

Comentários Colaboração 35. Os usuários podem fornecer 

comentários sobre os recursos gerais do 
portal (por exemplo, via e-mail ou 

formulário)? 
36. O portal possui canal de Ouvidoria? 

Aquisição de 

dados de  
Domínio 

Colaboração 37. As pesquisas gerais são realizadas 

para saber sobre a opinião pública ou 
opiniões sobre tópicos específicos do 

domínio (por exemplo, pesquisa de 
satisfação ou local de audiências 

públicas, mutirões, etc.)? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O mecanismo de Criação de conhecimento contou com três 

categoria distribuídas em dois estágios evolutivos de Governo Eletrônico, 

sendo eles a Informação e a Colaboração, tendo cinco itens para serem 

avaliados. O Quadro 36 apresenta o mecanismo de Transferência de 

conhecimento. 
 
Quadro 36 - Mecanismo de TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, suas 

categorias, estágios e itens. 

Categorias Estágios Perguntas 

Colaboração e 
interação 

Interação 38. O recurso pergunte para o 
especialista está disponível? 

Colaboração 39. Os fóruns de discussão estão 
disponíveis? 

40. Os blogs estão disponíveis? 
41. Os wikis são suportados? 

42. A mensagem instantânea está 
disponível? (chat on-line) 
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43. Um serviço de grupos online é 

fornecido? 

Alertas Informação 

 

44. Existe um calendário de 
eventos fornecido? 

Interação 45. Os boletins informativos são 

fornecidos? (Newsletter) 
46. O portal fornece alertas de e-

mail? 
47. O portal fornece alertas 

móveis? 
48. O RSS Feed está disponível? 

Suporte ao usuário Informação 

 

49. As FAQ estão disponíveis? 

Interação 50. A informação do central de 

ajuda está disponível? (central de 
atendimento) 

51. São oferecidos tutoriais de 
"Como fazer uso"? 

52. A "ajuda" é fornecida online? 

Compartilhamento 
integrado 

Integração 53. São fornecidos links a outros 
sites para obter informações? 

54. Os usuários podem 
compartilhar link das notícias, por 

exemplo? 
55. O portal disponibiliza redes 

sociais (Facebook e Twitter)? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O mecanismo de Transferência de conhecimento contou com 

quatro categorias distribuídas em quatro estágios evolutivos de Governo 

Eletrônico, sendo eles a Informação, Interação, Integração e Colaboração, 

tendo 18 itens para serem avaliados. Seguindo na elaboração do 

framework, os Quadros 37, 38 e 39 apresentam de forma sintetizada os 

estágios evolutivos em ordem crescente, bem como suas categorias, o 

número que representa o item, e o total de itens em cada estágio.  
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Quadro 37 - Mecanismo de ACESSO AO CONHECIMENTO totalizando 32 
itens. 

Estágio Categoria Itens Total 

de itens 

Informação Acesso ao portal e 

Informações; Navegação; 
Acessibilidade; 

Apresentação da 
Informação 

1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 18; 
19; 25; 26; 

27; 28; 29; 
30.  

 

17 

Interação Busca de informações; 
Personalização e 

customização; 
Apresentação da 

informação 

13; 14; 15; 
16; 17; 20; 

21; 22; 23; 24 

10 

Transação  Acesso a serviços 10; 11; 12.  3 

Integração Apresentação da 
informação 

31; 32 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 38 - Mecanismo de CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO totalizando 5 
itens. 

Estágio Categoria Itens Total 

de itens 

Informação Aquisição de informações  
do usuário 

33; 34.  2 

Colaboração Comentários; Aquisição de 

dados de  
Domínio 

35; 36; 37. 3 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 39 - Mecanismo de TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
totalizando 18 itens.  

Estágio Categoria Itens Total 

de itens 

Informação  Alertas; Suporte ao usuário 44; 49. 2 

Interação 

 

Colaboração e interação; 
Alertas; Suporte ao usuário 

38; 45; 46; 
47; 48; 50; 

51; 52.  

8 

Integração Compartilhamento integrado 53; 54; 55.  3  
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Colaboração 

 

Colaboração e interação  39; 40; 41; 

42; 43. 

5  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.4.3Etapa 3 - Aplicação dos itens nos portais do Tribunais de Justiça 

estaduais 

 

Após a etapa de conexão dos mecanismos de GC, estágios 

evolutivos de e-Gov com seus respectivos itens (perguntas) e a validação 

pela análise dos especialistas, foi elaborado um formulário no Google 

Forms (APÊNDICE D) com os itens, suas categorias e os mecanismos de 

GC ao qual pertencem. Optou-se que a amostra da aplicação seria feita 

somente nos portais dos Tribunais de Justiça estaduais brasileiros, nos 26 

Tribunais estaduais e no portal do Distrito Federal e Territórios 

(APÊNDICE C) já que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maior 

parte do serviço de justiça para os cidadãos no Brasil é assegurada pelos 

Tribunais estaduais, e esta pesquisa visa contribuir para a eficácia e 

eficiência de informações e serviços para os usuários. Posteriormente, o 

instrumento pode, e deve ser aplicado no contexto geral do judiciário 

nacional, representado pelos Tribunais Eleitorais, Militar, do Trabalho, 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, observando o 

contexto específico de informações e serviços de cada segmento da 

justiça.  

Os 55 itens tiveram suas respostas obtidas através da coleta 

manual, em que, para tal, o aplicador acessa o endereço eletrônico do 

portal, navega analisando a página, e responde o conjunto de perguntas 

do formulário. Este tipo de avaliação também é realizado pelos autores 

Goh, et al. (2008), Lee, et al. (2010) e Sandoval-Almazán e Gil-Garcia 

(2015) e Mezzaroba (2015).  

A coleta dos dados nos portais foi realizada pela pesquisadora e 

por uma doutoranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFSC, que foi convidada e aceitou participar da aplicação do 

questionário, voluntariamente. Neste trabalho de avaliação, a 

pesquisadora que vos escreve será denominada avaliadora A, e a 

pesquisadora convidada, avaliadora B.  

Antes da aplicação, a avaliadora B recebeu um treinamento prévio 

sobre como proceder no processo de avaliação, ficando claro o 

entendimento do instrumento de aplicação, reduzindo a subjetividade e 

vieses avaliativos entre as avaliadoras. Além disso, a avaliadora B, por 
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ser uma especialista na área jurídica também auxiliou nos últimos ajustes 

antes da aplicação do questionário, sugerindo a modificação de três 

perguntas. 

Item 1: “O portal está listado na 1ª página dos resultados 

pesquisados do mecanismo de pesquisa (Yahoo, Google, MSN)?” foi 

alterado para: “O portal está listado na 1ª página dos resultados 

pesquisados do mecanismo de pesquisa (Yahoo, Google)?”, tomando por 

consideração que Google e Yahoo são os buscadores mais utilizados no 

mundo. 

Item 10: “O portal possui campo para expedição de precatórios?” 

foi alterado para: “O portal possui campo para consulta de precatórios?”, 

levando em consideração que a Resolução n. 115 do CNJ afirma que os 

Tribunais devem disponibilizar as informações nos seus respectivos 

portais da internet, na ordem de expedição dos precatórios, porém a 

palavra expedição pode ser entendida como uma solicitação, e que 

somente é feita por meio de advogado, então, utilizou-se a palavra 

consulta, já que é um recurso que qualquer cidadão pode solicitar.  

Item 12: “O portal apresenta campo para expedição de certidão 

judicial negativa?”, advinda da Resolução n. 121 do CNJ foi alterado 

para: “O portal apresenta campo para expedição de certidão judicial”, 

levando em consideração que a palavra negativa é um adjetivo de certidão 

judicial, que após ser expedida, poderá ser negativa ou positiva, deixando 

assim, as perguntas do instrumento mais claras e objetivas.  

A partir do formulário ajustado e pronto, procedeu-se o início da 

coleta dos dados nos portais, que foi realizada entre os dias 04 e 07 de 

dezembro de 2018, durante aproximadamente oito horas diárias, de 

maneira conjunta entre as avaliadoras. Cada portal foi avaliado pelas duas 

pesquisadoras, ou seja, cada portal foi avaliado duas vezes, e para cada 

uma foi disponibilizado um formulário, em que somente a pesquisadora 

A teve acesso aos resultados. A intenção de ter duas avaliadoras e duas 

avaliações em cada portal foi de verificar possíveis inconsistências, 

fazendo uma comparação e uma nova avaliação, caso fosse necessário. 

A verificação dos itens foi feita por meio de repostas dicotômicas, 

de SIM e NÃO, por se tratar de uma opção que responderia bem aos 

questionamentos levantados. Mesmo assim, a opção NÃO SE APLICA 

foi utilizada no caso de três itens (21, 22 e 23) que dependiam da resposta 
positiva do item 20, então, caso a resposta fosse negativa ao item 20, a 

opção da marcação NÃO SE APLICA deveria ser considerada.   

O primeiro passo das avaliadoras foi abrir o navegador Google 

Chrome e proceder a checagem dos itens, onde o primeiro item consistia 

em verificar se o portal aparecia na primeira página dos buscadores 
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Yahoo e Google. Logo após, iniciou-se a verificação dos demais itens, 

através da navegação no portal, clicando nos links e informações, na 

procura da presença ou registrando a ausência dos itens. Ao final do 

formulário foi inserido um campo de parágrafo, para que cada avaliadora 

pudesse registrar suas considerações sobre a avaliação realizada, 

anotando informações relevantes que serão descritas na análise dos 

resultados da verificação no subtópico que segue.  

 

3.2.5Análise dos resultados da aplicação 
 

Após a aplicação iniciou-se a análise dos dados coletados nos dois 

formulários. Foi realizado um cruzamento destes dados e verificou-se que 

17 itens, dos 55, apresentavam divergência de resposta entre a avaliadora 

A e a avaliadora B. Portanto optou-se por realizar uma nova checagem 

somente nos itens divergentes entre os dois formulários. Assim, foi 

possível ter um conjunto de dados exato daquilo que se pretendia 

encontrar nos portais (APÊNDICE E).  

Para análise, o tratamento dos dados foi realizado por meio de uma 

estatística descritiva, com a contagem da frequência de ocorrência de 

resposta positiva (SIM) e apuração de percentuais para apresentação dos 

resultados em tabelas e gráficos, agrupando-os por percentuais positivos 

dos mecanismos de GC e percentual positivo dos estágios evolutivos de 

e-Gov. Além disso, foi realizada uma discussão dos itens do framework, 

bem como uma avaliação descritiva de pontos fortes e importantes 

elencados pelas avaliadoras durante o processo de checagem dos portais.  

Da relação dos 55 itens pesquisados nos portais analisados, 13 itens 

obtiveram o número total de respostas positivas, alcançando 100% 

(Tabela 3). Eles estão distribuídos nos mecanismos de Acesso ao 

Conhecimento, Criação de Conhecimento, Transferência de 

Conhecimento, bem como pelos estágios evolutivos de e-Gov de 

Informação (nível 1); Transação (nível 3); Integração (nível 4) e 

Colaboração (nível 5).  
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Tabela 3 - Itens com 100% de respostas positivas. 

Itens % de 

respostas 

positivas 

1.O portal está listado na 1ª página dos resultados pesquisados do mecanismo de 

pesquisa (Yahoo, Google)? 

100% 

2. A informação é atualizada (data das últimas atualizações nas notícias, data nos 

editais)? 

100% 

3. O portal apresenta uma lista telefônica? 100% 

7. O portal possui campo com dados estatísticos alusivos à atuação administrativa e 

jurisdicional? (da própria instituição) 

100% 

9. O portal possui campo denominado "Transparência" na página inicial com 

dados sobre a execução orçamentária e financeira? - (despesas, salários) 

100% 

10. O portal possui campo para consulta de precatórios? 100% 

11. O portal apresenta campo para acesso a processos judiciais? 100% 

12. O portal apresenta campo para expedição de certidão judicial? 100% 

28. As imagens (gráficos, ilustrações e mapas) são usadas como auxílio de 

informação? 

100% 

31. O portal oferece integração móvel - (mobile)? 100% 

33. O portal adquire informações de contato? 100% 

36. O portal possui canal de Ouvidoria? 100% 

53. São fornecidos links a outros sites para obter informações? 100% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Os itens encontrados em todos os 27 portais analisados, perpassam 

por informações básicas, como estar listado nas primeiras páginas dos 

maiores buscadores do mundo; ter informações de notícias atualizadas, 

do mesmo dia ou no mínimo, da semana; disponibilizar uma lista 

telefônica de ramais dos setores do Tribunal, e também informações mais 

robustas, como dados estatísticos alusivos à atuação administrativa e 

jurisdicional (preconizados pelas Resoluções 70, 76, 79 e 102 do CNJ), 

bem como disponibilizar Portal Transparência na página inicial com 

dados sobre a execução orçamentária e financeira para consulta 

(preconizados pelas Resoluções 79, 102 e 195 do CNJ).  

Os itens 10: sobre consulta de precatórios (preconizado pela 

Resolução 115 do CNJ); 11: consulta de processos judiciais (preconizado 

pelas Resoluções 70 e 121 do CNJ); e 12: expedição de certidão negativa 

(preconizado pela Resolução 121 do CNJ), alocados no mecanismo de 

Acesso ao conhecimento, e os únicos itens do estágio de Governo 

Eletrônico transacional foram cumpridos de maneira positiva em todos os 

portais avaliados. O item 36: sobre canal de ouvidoria (preconizado pelas 
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Resoluções 70 e 79) e pertencente ao mecanismo de Acesso ao 

conhecimento e ao estágio evolutivo de e-Gov de Colaboração também 

obteve o percentual de 100% de resposta positiva.  

O item 28: sobre a disponibilização de auxílios para a informação, 

como imagens, ilustrações e mapas foi considerado em todos os portais 

avaliados, sendo um mecanismo de Acesso ao conhecimento, no estágio 

de e-Gov de Informação.  

O item 31: sobre integração móvel, do mecanismo de Acesso ao 

Conhecimento e do estágio Integração foi avaliado de forma positiva em 

todos os 27 portais analisados, o que pode ser considerado um avanço 

para o acesso de qualquer pessoa, utilizando qualquer plataforma digital.  

No mecanismo de Criação de conhecimento, o item 33: sobre 

adquirir informações de contato, do estágio de e-Gov informação, foi 

atendido por todos os portais, em que os portais, em determinado campo, 

solicitam o contato de e-mail ou telefônico do usuário. Este item foi 

encontrado em sua totalidade nos canais de Ouvidoria (item 36), e 

também, no preenchimento dos formulários de solicitações de 

informações, elogio, crítica ou dúvida.  

Por fim, o item 53: sobre disponibilizar links a outros sites para 

obter informações, destinado no mecanismo de Transferência de 

conhecimento e no estágio evolutivo de integração também foi 

encontrado em todos os portais. Disponibilizar links para outros órgãos e 

instituições vinculadas à sua, segundo Goh, et al. (2008) é uma maneira 

de transferir, compartilhar e integrar conhecimentos para aqueles que 

possam precisar dele.  

Seguindo para as demais análises que obtiveram um percentual 

elevado, porém não total de respostas positivas (Tabela 4), cita-se o item 

55: sobre disponibilizar redes sociais de Facebook e Twitter. Apenas o 

Tribunal de Justiça do Paraná não disponibilizava aos seus usuários 

recursos de redes sociais apresentadas em seu portal.  

Os itens 13: sobre mecanismo de busca, e 16: sobre clicar dentro 

dos resultados da busca foram atendidos por 92,6% dos portais avaliados. 

Ressalta-se que os mecanismos de busca, fazem parte do Acesso ao 

conhecimento, e do estágio evolutivo de interação sendo um fato 

relevante não encontrar esta ferramenta de extrema importância para a 

busca de informações. O mecanismo de busca não foi encontrado nos 
Tribunais de Alagoas e do Mato Grosso, e, portanto, nos mesmos portais 

não foi possível encontrar os demais itens de busca como os itens 14, 15 

e 16, sobre busca avançada, classificação dos resultados, e poder clicar 

dentro do resultado, respectivamente. Por fim, o item 34, sobre adquirir 
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informações pessoais, obteve um percentual de 92.60% de respostas 

positivas.  

 
Tabela 4 - Itens com percentuais positivos na casa dos 90%. 

Itens  % de 

respostas 

positivas 

55. O portal disponibiliza redes sociais (Facebook e Twitter)? 96,30% 

13. É fornecida uma pesquisa de texto livre, como mecanismo de busca?  92,60% 

16. Os usuários podem pesquisar dentro dos resultados? (clicar no resultado) 92,60% 

34. O portal adquire informações pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 92,60% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Os itens 4, 6, 29 e 54 apresentaram um percentual de 88,9% de 

respostas positivas (Tabela 5), sendo encontrados em 24, dos 27 portais 

analisados. Dentre estes itens está a apresentação de formulário para a 

solicitações de informações, que de acordo com a Lei n. 12.527 de 

novembro de 201119, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, que 

deveria existir em todos os portais. A divulgação de plantonistas, 

endereços e telefones de plantão judicial preconizada pela Resolução n. 

71 do CNJ também não foi cumprida de maneira integral nos portais 

analisados.  

No que concerne ao item 29: sobre a utilização de vídeos como 

auxílio de informação, foram encontrados canais no YouTube (link do 

YouTube disponibilizado pelo portal) e vídeos com entrevistas, ou demais 

tipos de informações no próprio portal. Nos portais dos Tribunais do 

Acre, Amapá e Amazonas este recurso não foi encontrado.  A respeito do 

item 54 em que os usuários poderiam compartilhar links de notícias, 

compartilhando através de e-mail ou redes sociais, sendo uma forma de 

disseminar informações oficiais publicadas pelo próprio órgão, este 

recurso não foi encontrado nos portais dos Tribunais do Amapá, Espírito 

Santo e Tocantins.  

O item 35, referente a fornecer comentários sobre os recursos 

gerais do portal, registrou 23 respostas positivas (85,20%). Este item é 

importante para a Criação de conhecimento das organizações, e é através 

desta ferramenta que usuários podem fornecer a sua opinião sobre como 

                                                        
19Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm 
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foi a navegação do portal e o que poderia ser melhorado. Nos portais dos 

Tribunais do Acre, Amapá, Bahia e Ceará este recurso não foi encontrado.  

 
Tabela 5 - Itens com percentuais positivos na casa dos 80%. 

Itens  % de 

respostas 

positivas 

4. O portal apresenta formulário de solicitação de informações? 88,90% 

6. O portal divulga plantonistas, endereços e telefones de plantão judicial? 88,90% 

29. Os arquivos de vídeo são usados como auxílio de informação? 88,90% 

54. Os usuários podem compartilhar link das notícias, por exemplo? 88,90% 

35. Os usuários podem fornecer comentários sobre os recursos gerais do portal (por 

exemplo, via e-mail ou formulário)? 

85,20% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Os itens 15, 24 e 44 receberam 19 respostas positivas, alcançando 

a porcentagem de 70,40% na análise (Tabela 6). O item 15: sobre 

classificar os resultados pesquisados no campo de busca, não foi 

encontrado nos portais dos Tribunais do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Mato Grosso e Paraíba. O item 24, sobre segmentar as informações para 

usuários específicos, no caso dos Tribunais de Justiça estaduais, para 

cidadão, servidor, advogado e magistrado, não foi encontrado nos portais 

do Tribunais do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. A informação 

estar adaptada e separada em campos específicos para cada tipo de 

usuário auxilia no momento da busca de informações e serviços. Para o 

item 44: sobre a existência de um calendário de eventos, mesma 

porcentagem de respostas positivas que os demais apresentados nesta 

sessão, em que nos portais dos Tribunais de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato 

Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, este 

item não foi localizado.  
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Tabela 6 - Itens com percentuais positivo na casa dos 70%. 

Itens  % de respostas 

positivas 

15. Os resultados podem ser classificados? (por data, relevância) 70,40% 

24. A informação é adaptada para usuários específicos?  (por exemplo, servidor, 

magistrado, cidadão) 

70,40% 

44. Existe um calendário de eventos fornecido? 70,40% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Para o item 49, em que as FAQ (Perguntas Frequentes) estavam 

disponíveis, o percentual de respostas positivas foi de 66,70%, ou seja, 

este item foi localizado em 18 portais. Os portais dos Tribunais do Acre, 

Alagoas, Amapá, Amazonas Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do 

Norte e Rio Grande do Sul não contavam com este recurso.  

Sobre boletins informativos, as Newsletters que representam o 

item 45, 63% do total dos 27 portais apresentaram este recurso. Nos 

portais dos Tribunais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Sergipe os boletins 

informativos não foram encontrados.  

O item 48, sobre RSS Feed também foi disponibilizado em 17 

portais. Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Roraima e Tocantins não contavam com este recurso. 

As porcentagens são apresentadas na Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Itens com percentuais positivo na casa dos 60%. 

Itens  % de respostas 

positivas 

49. As FAQ estão disponíveis? 66,70% 

45. Os boletins informativos são fornecidos? (Newsletter) 63% 

48. O RSS Feed está disponível? 63% 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Com relação aos itens que apresentaram respostas positivas na casa 
dos 50% estão os itens, 19, 5 e 8. Um mapa do site foi fornecido por 16 

portais. Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe não 

pontuaram positivamente no item 19. 
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Para o item 5, de divulgação de informações sobre o papel do 

Judiciário, 55,60% do total dos portais avaliados obteve o percentual 

positivo. Em 12 portais este recurso não foi encontrado e nem 

considerado, pois em muitos a divulgação apenas existia para informar 

missão, valores ou o histórico do tribunal, portanto, os portais do 

Tribunais do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e 

Tocantins não pontuaram neste item que representa as Resoluções 70 e 

79 do CNJ, que preconizam informar a população sobre seus direitos e 

sobre o funcionamento da Justiça, em linguagem simples e acessível.  

Com relação a este mesmo item (5), um exemplo positivo 

encontrado foi no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 

onde foi desenvolvida uma cartilha informativa com o intuito de diminuir 

a distância entre os cidadãos e a justiça. A cartilha possui conteúdo 

interativo com cruzadinhas, desenhos e labirintos para alunos aprenderem 

de forma dinâmica sobre o papel de cada um que compõe o Tribunal de 

Justiça. Em 2011, a cartilha foi incluída no Banco de Boas práticas do 

CNJ por ser um projeto com resultados efetivos. A imagem da cartilha é 

apresentada na Figura 12. 

 
Figura 12 - Cartilha TJRR, conhecendo o papel do Judiciário.  

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.  

 

No item 8, sobre divulgar a produtividade do magistrado, 55,60% 

dos portais analisados apresentaram um percentual positivo. Nos portais 

do Tribunais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 

Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
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Roraima e Tocantins esta informação não foi encontrada. Cabe considerar 

que este item representa, das Metas Prioritárias de 2010, a Meta Nacional 

de número 7 e que se faz necessário disponibilizar mensalmente a 

produtividade dos magistrados no portal do tribunal, em especial a 

quantidade de julgamentos com e sem resolução de mérito e 

homologatórios de acordos, subdivididos por competência. As 

porcentagens são apresentadas na Tabela 8.  

 
Tabela 8 - Itens com percentuais positivo na casa dos 50%. 

Itens  % de respostas 

positivas 

19. Um mapa do site é fornecido? 59,30% 

5. O portal divulga informações sobre o papel do Judiciário? 55,60% 

8. O portal divulga a produtividade do magistrado? 55,60% 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Agora, ao apresentar os itens com percentuais de respostas 

positivas abaixo dos 50%, irá ser descrito os portais do Tribunais que 

apresentaram os recursos, diferentemente do que havia sido feito até 

agora nos parágrafos acima.  

Seguindo a análise, para o item 50, sobre a informação da central 

de ajuda (central de atendimento), 12 portais obtiveram respostas 

positivas quanto a este recurso, sendo eles os portais do Tribunais do 

Distrito Federal e Territórios, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, 

Sergipe e Tocantins.  

Um glossário (item 18) foi fornecido por 40,70% dos portais 

analisados, ou seja, por 11 portais. Esta ferramenta é de extrema 

importância para o cidadão, já que, os termos jurídicos não são 

conhecidos por muitas pessoas, e a presença de um glossário 

especificando o significado das palavras auxiliaria no momento da 

informação. Os portais dos Tribunais do Distrito Federal e Territórios, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa 

Catarina, apresentaram este item.  

As pesquisas gerais sobre opinião pública, ou sobre tópicos 

específicos do domínio, neste caso o Judiciário (item 37) também foram 

encontradas em 40,70% dos portais analisados. O recurso foi localizado 

nos portais dos Tribunais do Distrito Federal e Territórios, Mato Grosso, 
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Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. No portal do Tribunal do Estado do 

Mato Grosso, na página inicial, foi encontrada uma enquete sobre a 

atribuição do juiz leigo nos juizados especiais. As enquetes ou pesquisas 

de opinião são consideradas importantes na Criação de conhecimento da 

organização, já que conseguem agrupar informações dos usuários e 

podem ser usadas na melhoria das entregas do portal. O print screen da 

tela pode ser visto na Figura 13. 

 
Figura 13 - Enquete na página inicial do portal do TJMT. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.  
 

Seguindo a análise de porcentagens positivas dos itens do 

framework, o item 30 sobre arquivos de áudio, foi usado como auxílio da 

informação em 33,30% (9 portais). Os portais dos Tribunais de Alagoas, 

Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins disponibilizavam rádios dos 

Tribunais ou áudios na descrição das notícias, considerados então, como 

auxílio da informação. 

No que concerne ao suporte para deficientes visuais, (item 26) 

apenas 9 portais apresentaram este importante recurso de acessibilidade, 

caso dos portais dos Tribunais do Distrito Federal e Territórios, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Tocantins, onde foram encontradas opções de alto contraste, 

aumento do tamanho da letra e clara descrição sobre acessibilidade visual. 

Os que não possuíam estas opções não foram contabilizados como item 

presente. 
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 Quanto ao item 17, sobre dicas de pesquisa no campo de busca 

(tesauros), os portais dos Tribunais do Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Roraima dispunham desta função. 

Conforme apresenta a Figura 14, o TJRO possuía a ferramenta de dicas 

de pesquisa vinculada ao Google. 

 
Figura 14 - Dicas de pesquisa vinculada ao Google no portal do TJRO. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.  

  

O item 32 sobre aplicativos móveis, buscou verificar se o portal 

disponibilizava aplicativos para celulares com foco na disseminação de 

informações e serviços para os cidadãos. Os aplicativos apenas de 

consulta processual não foram considerados. Assim, os portais dos 

Tribunais da Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, 

Roraima e São Paulo apresentaram aplicativos exclusivos para uso do 

cidadão, nas lojas de app Google Play e Apple Store, como é o caso 

apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Aplicativo do TJBA. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  

 

Os tutoriais de como fazer uso (item 51) foram encontrados em 

22,20% dos portais analisados. Foram considerados explicações de como 

fazer uso do próprio portal. Atenderam este item os portais dos Tribunais 

do Mato Grosso, Minhas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Rondônia. No portal do TJMG foi encontrado um tutorial em 

vídeo de 2 minutos sobre como navegar no portal, conforme se vê na 

Figura 16.  

 
Figura 16 - Tutorial de como fazer uso do portal do TJMG. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  

 

Com relação ao item 14, sobre campo de busca avançada, foi 

possível encontrar este item nos portais dos Tribunais do Amapá, 

Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul e Roraima, representando 18,50% 

dos portais analisados. Este tipo de busca auxilia no momento da 
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pesquisa, e é diferente dos filtros de busca, conforme pode ser verificado 

na Figura 17. 

 
Figura 17 - Busca avançada no TJRS. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Quanto ao suporte para deficientes auditivos (item 27), apenas 3 

portais analisados apresentaram este importante recurso de 

acessibilidade. O item foi localizado nos portais dos Tribunais do Acre, 

Amapá e Piauí. Na imagem (Figura 18) retirada do portal do TJAC é 

possível ver no canto superior direito o símbolo das mãos juntas e a 

mensagem: Acessível Via Libras. 

 
Figura 18 - Acessibilidade em Libras no TJAC.  

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Acre.  
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Seguindo, no item 46 sobre disponibilizar alertas de e-mail a opção 

foi encontrada nos portais dos Tribunais do Acre, Minas Gerais e São 

Paulo. A Figura 19, retirada do Tribunal de Justiça do Acre, apresenta, no 

canto inferior direito a opção: receba nossas atualizações por e-mail. 

 
Figura 19 - Alerta de e-mail encontrado na página inicial do TJAC. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Acre.  

 

Sobre fornecer acesso ao portal com senha (item 20) apenas um 

portal, o do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima apresentou a 

possibilidade do usuário – cidadão, criar uma conta para peticionar um 

processo administrativo (Figura 20). A opção foi considerada válida, pois 

por meio de e-mail e senha foi possível ter acesso a uma página própria 

do usuário, mesmo que sem outros recursos adicionais. Login e senha 

também estavam disponíveis na Intranet de alguns portais, ou seja, 

somente para usuários internos (servidores, magistrados), portanto a 

opção não foi considerada, já que a avaliação que se pretende fazer é 

voltada para os usuários – cidadãos.  
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Figura 20 - Login para usuários externos no portal do TJRR. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.  

 

Portanto, a Tabela 9 apresenta os itens descritos acima e seus 

percentuais de respostas positivas. 

 
Tabela 9 - Itens com percentuais positivo abaixo dos 40%. 

Itens  % de respostas 

positivas 

50. A informação do central de ajuda está disponível? (central de atendimento) 44,40% 

18. Um glossário é fornecido? 40,70% 

37. As pesquisas gerais são realizadas para saber sobre a opinião pública ou 

opiniões sobre tópicos específicos do domínio (por exemplo, pesquisa de 

satisfação ou local de audiências públicas, mutirões, etc.)? 

40,70% 

30. Os arquivos de áudio são usados como auxílio de informação? 33,30% 

26. O portal oferece suporte para deficientes visuais? 33,30% 

17. As dicas de pesquisa são fornecidas? (se inclui tesauros na pesquisa) 29,60% 

32. É oferecido aplicativos móveis? 25,90% 

51. São oferecidos tutoriais de "Como fazer uso"? 22,20% 

14. É fornecida uma pesquisa avançada? - busca alternativa? 18,50% 

27. O portal oferece suporte para deficientes auditivos? 11,10% 

46. O portal fornece alertas de e-mail? 11,10% 

20. É oferecido acesso ao portal com senha (login)? 3,70% 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Seguindo a análise, agora para os itens que não foram encontrados 

em nenhum dos 27 portais analisados, estão os itens 21, 22 e 23 que estão 

diretamente ligados ao item 20, sobre login para usuários externos. Nesta 

etapa não foi verificado em nenhum portal as opções de criar seus 
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próprios perfis de usuário, criar coleção de favoritos ou especificar o tipo 

de informação a ser visualizada, nem mesmo no único portal que 

apresentou a criação de um login, descrito acima. Pode-se inferir que este 

tipo de serviço não é de extrema importância ou que irá fazer uma 

diferença na questão da Transferência de conhecimento entre as 

organizações e os usuários, e que pode ser suprido por outros recursos 

oferecidos como alertas de e-mail e disponibilização do RSS Feed, porém, 

segundo Goh, et al. (2008) e Lee et al. (2010) a criação de perfis de 

usuários poderia conectar todas as informações e serviços por usuário de 

forma individual, e personalizada e deve ser considerada em ações 

futuras. 

O suporte multilíngue (item 25) não foi localizado nos portais 

avaliados. Este é um recuso de acessibilidade, que deveria existir, já que 

os portais precisam estar disponíveis e acessíveis para qualquer tipo de 

usuário, inclusive pessoas que não tem conhecimento do idioma 

português. Para exemplificar, o portal do Supremo Tribunal Federal20 

oferece suporte para o idioma Inglês e Espanhol.  

Os itens 38: pergunte para o especialista e 39: sobre 

disponibilização e fóruns de discussão não foram localizados nos portais 

avaliados. A interação com um especialista poderia auxiliar os cidadãos 

a sanar dúvidas referente ao domínio do Poder Judiciário. Quanto ao item 

39, os fóruns de discussão poderiam ser suportados pelos portais no 

intuito de que os usuários colaborem entre si, em situações já vividas 

pelos mesmos.  

Com relação ao item 40 sobre disponibilizar blogs, durante a 

análise, verificou-se que o portal do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

apresentava uma Revista, em formato de blog, denominada Conecta TJPE 

(Figura 21). O blog contava com espaço de notícias, agenda, 

classificados, entre outros, mas o acesso para colaboração era somente 

para servidores e magistrados, o que não foi considerado, pois os usuários 

– cidadãos não poderiam colaborar.  
 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/  



240 

 

Figura 21 - Blog no portal do TJPE. 

 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.  

 

A respeito do portal oferecer suporte para wikis (item 41) este 

recurso também não foi disponibilizado pelos portais. Os wikis são 

coleções de documentos colaborativos, e poderiam auxiliar os usuários 

quanto aos termos jurídicos, ou propriamente a utilização do portal. No 

portal do Tribunal de Justiça do Paraná, foi encontrado uma referência a 

palavra Wiki, porém, durante a análise foi possível verificar que a opção 

não se tratava de uma Wiki para o usuário – cidadão, e poderia ser algum 

tipo de recurso interno do portal, apenas para usuário identificados, 

conforme mostra a Figura 22.  
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Figura 22 - Palavra Wiki encontrada no TJPR. 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

 

Sobre os itens 43: serviço de grupos online, 47: alertas móveis e 

53: ajuda online, nenhum foi localizado nos portais dos Tribunais de 

Justiça estaduais.  

 
Tabela 10 - Itens que não alcançaram nenhuma resposta positiva. 

Itens  % de 

respostas 

positivas 

21. Os usuários registrados podem criar seus próprios perfis de usuário? 0% 

22. Os usuários registrados podem criar uma coleção de favoritos? 0% 

23. Os usuários registrados podem especificar os tipos de informações a serem 

exibidas/visualizadas? 

0% 

25. O suporte multilíngue é fornecido? 0% 

38. O recurso pergunte para o especialista está disponível? 0% 
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39. Os fóruns de discussão estão disponíveis? 0% 

40. Os blogs estão disponíveis? 0% 

41. Os wikis são suportados? 0% 

42. A mensagem instantânea está disponível? (chat on-line) 0% 

43. Um serviço de grupos online é fornecido? 0% 

47. O portal fornece alertas móveis? 0% 

52. A "ajuda" é fornecida online? 0% 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

Assim, dos 55 itens do framework, 11 não foram localizados em 

nenhum dos portais analisados. A maioria pertencente ao mecanismo de 

Transferência de conhecimento. A Tabela 11 refere-se ao número de 

respostas positivas encontradas nos portais. O número máximo a ser 

alcançado seria 55. A ordem é apresentada em formato decrescente, pelo 

portal que obteve maior número de respostas SIM, até o portal que 

recebeu menor número de respostas positivas.  

 
Tabela 11 - Portais analisados e número de respostas SIM que cada um recebeu. 

Nome do tribunal Número de 

respostas SIM 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 38 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 35 

Tribunal de Justiça de Rondônia 35 

Tribunal de Justiça de Pernambuco 34 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 34 

Tribunal de Justiça do Pará 33 

Tribunal de Justiça do Paraná 33 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 33 

Tribunal de Justiça de Roraima 33 

Tribunal de Justiça do Maranhão 32 

Tribunal de Justiça da Paraíba 32 

Tribunal de Justiça de Goiás 31 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 31 
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Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 30 

Tribunal de Justiça do Piauí 30 

 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 30 

Tribunal de Justiça de São Paulo 30 

Tribunal de Justiça de Sergipe 30 

Tribunal de Justiça de Tocantins 30 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso 28 

Tribunal de Justiça do Amapá 25 

Tribunal de Justiça do Amazonas 25 

Tribunal de Justiça do Ceará 25 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 25 

Tribunal de Justiça do Acre 23 

Tribunal de Justiça de Alagoas 23 

Tribunal de Justiça da Bahia 23 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dando prosseguimento a análise, agora referente aos mecanismos 

de GC e seguindo para os estágios evolutivos de e-Gov, no Gráfico 1 é 

possível verificar a porcentagem de respostas positivas encontradas em 

cada mecanismo de Gestão do Conhecimento.  

 
Gráfico 1 - Porcentagem positiva em cada mecanismo de Gestão do 

Conhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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O mecanismo de Acesso ao conhecimento, que conta com 32 itens 

recebeu um percentual de respostas positivas de 61,21%. O mecanismo 

de Criação de conhecimento, que conta com cinco itens ficou com um 

percentual de respostas positivas de 83,80%, sendo utilizado por grande 

parte dos portais analisados. Já o mecanismo de Transferência de 

conhecimento, com 18 itens, recebeu 34,77 de respostas positivas.  

Na análise referente aos mecanismos de GC e seus respectivos 

estágios evolutivos de Governo Eletrônico, pode-se observar que no 

mecanismo de Acesso ao conhecimento, o estágio de nível 3 (transação) 

foi encontrado em todos os portais analisados, totalizando 100% de 

respostas SIM, seguido pelo estágio de Informação (nível 1) com 68% de 

respostas positivas. O estágio nível 4 de Integração contou com 63% de 

repostas SIM e o estágio de e-Gov que recebeu menos respostas positivas 

dentro do mecanismo de Acesso ao Conhecimento foi o de Interação, 

nível 2.  

 
Gráfico 2 - ACESSO AO CONHECIMENTO e seus estágios evolutivos de e-

Gov. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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1, de Informação contemplou 96,50% de respostas positivas, e o estágio 

nível 5 de Colaboração 75,30% de respostas positivas.  

 
Gráfico 3 - CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO e seus estágios evolutivos de e-
Gov. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

No que concerne a análise do mecanismo de Transferência de 

conhecimento e seus respectivos estágios evolutivos de e-Gov, o estágio 

nível 4, de Integração pontuou 95% de respostas positivas, seguindo pelo 

estágio de Informação (nível 1) com 68,55% de respostas SIM nos portais 

analisados. A Interação (nível 2) recebeu 25,50% de respostas positivas e 

o estágio nível 5, de Colaboração, dentro do mecanismo de Transferência 

de conhecimento, não pontou em nenhum dos portais, ficando então com 

0% de respostas positivas.  
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Gráfico 4 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO e seus estágios 
evolutivos de e-Gov. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Este tópico apresentou como foi realizada a aplicação do 

framework e os dados encontrados através de uma estatística simples de 

verificação dos 55 itens e seus mecanismos de GC, respectivos estágios 

evolutivos de Governo Eletrônico e seus percentuais de respostas 

positivas, ou seja, os itens que foram encontrados na aplicação nos 

portais. Após esta apresentação, segue-se para o tópico de discussão e 

verificação da proposta do framework aplicado. 
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4 DISCUSSÃO E VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A aplicação do framework para avaliar portais dos Tribunais de 

Justiça estaduais se mostrou satisfatória e com resultados que podem 

apontar diversas melhorias nos portais avaliados, de acordo com 

mecanismos de Gestão do conhecimento e estágios evolutivos de 

Governo Eletrônico. Sendo assim, para contemplar o mecanismo de 

Acesso ao conhecimento os portais dos Tribunas de Justiça estaduais 

devem investir esforços nos estágios evolutivos de Interação, 

principalmente no que diz respeito a categoria de busca de informações, 

disponibilizando campo de busca consistente, com busca avançada, 

classificação dos resultados e inclusão de tesauros na busca, além de 

exibição de informações e serviços adaptados para usuários específicos 

que são formas de facilitar a procura durante a navegação no portal. A 

Integração também precisa ser melhorada, neste caso, investindo em 

aplicativos móveis para os cidadãos buscarem informações e utilizarem 

os serviços de maneira integrada e personalizada por meio do celular.  

Quanto ao estágio de Informação, o primeiro da escala evolutiva 

de e-Gov, ainda é necessário investir na categoria de acesso ao portal e 

informações, referente a disponibilização de formulário de solicitação de 

informações (Lei de Acesso à Informação), na divulgação da 

produtividade dos magistrados (Metal Nacional de número 7, de 2010 e 

Resolução n. 76) e na divulgação de informações sobre o papel do 

Judiciário (Resolução n.79). Na categoria de personalização e 

customização não foram encontradas ferramentas para que os usuários 

criassem, através de login, seus próprios perfis, personalizando 

informações e serviços, como existe no comércio eletrônico, de onde 

surgiram os conceitos de Governo Eletrônico. Infere-se que ferramentas 

deste tipo podem não ser o foco para portais governamentais, mas que, 

em um futuro não muito distante, esta opção deveria ser considerada, pois 

o consumo de informações e serviços governamentais nada mais é do que 

um produto, disponibilizado pelas instituições (fornecedores) aos seus 

clientes (cidadãos pagadores de impostos). Para Martinuzzo (2008), nos 

portais de governo, os cidadãos são vistos como clientes individualizados 

à procura de soluções prontas para problemas pontuais, geralmente contas 

a pagar e documentos a solicitar, mas devem ser vistos e tratados como 
além disso. 

Ainda na discussão do mecanismo de Acesso ao conhecimento, e 

do estágio de nível 1 de Informação é preocupante observar que 

ferramentas para a acessibilidade dos usuários não estão sendo 

contempladas por grande parte dos portais analisados, contrariando a 
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Resolução n. 79 do CNJ, em seu ponto III que visa garantir a 

acessibilidade a qualquer pessoa e as diretrizes da W3C. Os portais 

precisam investir em suportes claros e eficientes para deficientes 

auditivos, visuais e investir também em um suporte multilíngue, como é 

o caso encontrado no portal do Supremo Tribunal Federal, onde é 

oferecido suporte em Espanhol e Inglês. Além disso, poucos portais são 

agradáveis de navegar e não facilitam o acesso a pessoas semianalfabetas 

e/ou que nunca tiveram contato com a tecnologia.  

No que diz respeito ao mecanismo de Criação de conhecimento, o 

estágio de e-Gov de Informação, na categoria de aquisição de 

informações do usuário, pode ainda ser contemplada por um número total 

de portais, já que adquirir informações pessoais dos usuários poderia 

auxiliar na prestação de informações e serviços de forma mais 

segmentada, reunindo um conjunto de dados de extremo valor na 

sociedade do conhecimento, que se vive hoje. A categoria comentários, 

presente no estágio evolutivo de Colaboração, onde os usuários podem 

fornecer comentários sobre os recursos gerais do portal, pode ser mais 

explorada, oferecendo campo visível e de fácil acesso para este tipo de 

comentário, importante para melhoria do portal como um todo. Na 

categoria de aquisição de dados de domínio, as pesquisas gerais sobre a 

opinião pública ou sobre tópicos específicos de domínio podem ser 

melhores exploradas, principalmente ao que concerne a pesquisas de 

satisfação não somente do portal, mas do próprio Tribunal e pesquisas 

para definição de local para a realização de mutirões ou audiências 

públicas. Esta é uma maneira do usuário colaborar, participar e ter acesso 

à justiça. Pois, segundo Meireles e Câmara (2015), percebe-se que o poder 

público ainda precisa avançar tanto em tecnologia como em mobilização 

social, para de fato democratizar os meios e caminhar em direção a uma 

democracia mais direta e participativa. Conforme Gómez (2014), a 

incorporação dos princípios de governo aberto pelo sistema judicial, que 

visam à promoção da transparência e participação social seria um passo 

na direção de aproximar a justiça da cidadania.  

Um exemplo encontrado durante a avaliação que deve ser 

divulgado e seguido por outros portais, é o campo sobre Gestão 

participativa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com o 

slogan “Juntos por uma justiça ainda melhor!” o Tribunal realizou no ano 
de 2018 uma pesquisa conjunta para colher opinião da sociedade sobre a 

Proposta Inicial de Metas Nacionais da Justiça estadual – PIME/2019. Os 

cidadãos, servidores, magistrados, membros do Ministério Público, 

advogados e defensores públicos tiveram a oportunidade de contribuir 

com sugestões para a melhoria da justiça através de uma pesquisa que 
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podia ser respondida por meio de link disponibilizado no Portal do TJMG. 

Este é um exemplo que poderia ser seguido e aplicado também por outros 

portais. 

Quanto ao mecanismo de Transferência de conhecimento, o 

estágio de Integração (nível 4) pode ser contemplado de forma integral 

através da disponibilização de links para compartilhamento entre usuários 

das informações prestadas, principalmente no que diz respeito ao 

compartilhamento por e-mail, redes sociais (as mais utilizadas pelos 

brasileiros: Facebook e Twitter) e mensagem de texto instantânea via 

celular (SMS). Estes dados corroboram com a pesquisa de Barbosa 

(2016), em que os tópicos menos citados foram a disponibilização de 

aplicativos criados por empresas ou cidadãos a partir de dados 

disponibilizados pelo órgão público; e envio de SMS para o cidadão. 

Além disso, os portais podem investir na divulgação de informações nas 

suas redes sociais, integrando e transferindo conhecimentos para usuários 

das mais diversas formas, o que poderia abranger um número maior de 

interessados, popularizando cada vez mais a informação judiciária.  

Com relação ao estágio de Informação, os portais necessitam ainda 

investir na categoria de alertas, disponibilizando um calendário de 

eventos e datas de atendimento e recesso, e para a categoria de suporte ao 

usuário, disponibilizar página com perguntas frequentes e suas respostas 

(FAQ). Agora, no estágio de Interação (nível 2), ainda na categoria de 

Alertas, é preciso oferecer de forma mais robusta boletins informativos, 

alertas de e-mail, e RSS Feed. Os alertas móveis (SMS) não foram 

disponibilizados pelos portais avaliados e deveriam ser considerados 

pelos mesmos. Na categoria de suporte ao usuário, ainda no estágio de 

Interação, os portais necessitam investir em recursos de atendimento 

(central de atendimento), tutoriais de como fazer uso dos recursos do 

portal (descritivos, com áudio ou vídeo) e fornecer ajuda aos usuários de 

maneira on-line. Todas estas ferramentas servem para propiciar a 

transferência de conhecimento da organização para os usuários e entre os 

usuários do portal.  

O estágio de e-Gov de interação (nível 2), presente no mecanismo 

de Transferência de conhecimento, poderia ser suprido na categoria de 

colaboração e interação pelo recurso: pergunte ao especialista, outra 

maneira de os usuários serem atendidos quanto às suas demandas por 
telefone ou e-mail. Já o estágio de Colaboração (nível 5) necessitaria ser 

implantado em todos os portais, pois os recursos como fóruns de 

discussão (entre os usuários), wikis, blogs, serviço de grupos on-line e 

mensagem instantânea (chat on-line) não foram encontrados em nenhum 

dos portais analisados.  
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O Poder Judiciário brasileiro deve utilizar os portais para 

participação cidadã e como instrumentos de informações oficiais que 

possam ser amplamente acessadas, divulgadas e compartilhadas por 

qualquer usuário, bem como para a criação de conhecimento 

organizacional, pois segundo Sordi, Cunha, Nakayma (2017), a  criação  

de  conhecimento  é  conceituada  como  um processo  colaborativo  de  

combinação  entre  conhecimentos  externos  e  internos  às organizações, 

existindo diferentes formas de se criar conhecimentos dependendo do 

contexto organizacional. 

Um portal, em si, é uma fonte inicial de acesso aos mais diversos 

conhecimentos de uma instituição e para se ter uma internet baseada em 

GC (LEE et al., 2010), há que se investir em informações e serviços 

adequados para cada nível da esfera judiciária, principalmente no que diz 

respeito à participação cidadã, presente no mecanismo de Criação de 

conhecimento e Transferência de conhecimento.  

 

4.1FRAMEWORK ELABORADO 

 

Tendo como objetivo geral desta Tese a elaboração de um 

framework para avaliar portais do Poder Judiciário brasileiro a partir de 

mecanismos de Gestão do Conhecimento, nos capítulos e tópicos 

anteriores foi possível apresentar o desenvolvimento e a aplicação do 

framework através de constructos e conceitos da literatura, validado por 

especialistas, e aplicado e verificado num escopo de 27 portais, os da 

Justiça estadual brasileira.  

Após a sua aplicação e posterior verificação dos dados obtidos, se 

pode inferir que os 13 itens que foram totalmente disponibilizados nos 

portais não necessitam fazer parte do framework final, já que, ele visa 

avaliar portais dos Tribunais de Justiça a partir de mecanismos de GC e 

estes itens, distribuídos pelos três mecanismos de GC e por quatro 

estágios evolutivos de e-Gov foram encontrados em todos os portais 

analisados. Presume-se que a avaliação de um portal deve se basear a 

partir dos itens que não foram encontrados em sua totalidade, portanto 

justifica-se a retirada destes itens do framework final. Cabe ressaltar que 

estes 13 itens estarão presentes no manual de boas práticas para portais 

dos Tribunais de Justiça estaduais, pois todo o material levantado nesta 
Tese pode ser aproveitado como diretriz para portais do judiciário 

brasileiro se tornarem portais baseados em Gestão do Conhecimento e 

Governo Eletrônico. 

Assim, segue-se para a apresentação do framework final elaborado, 

em que, dos 55 itens inicialmente levantados, 13 itens foram 
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contemplados em sua totalidade pelos portais avaliados, sendo que 10 

faziam parte do mecanismo de Acesso ao conhecimento. Destes itens, os 

que pertenciam ao estágio evolutivo de Transação foram encontrados em 

todos os portais, justificando a retirada de seus itens e este estágio do 

framework final.  O Quadro 40 apresenta o mecanismo de Acesso ao 

conhecimento, suas categorias, seus estágios evolutivos e itens, finais. 

 
Quadro 40 - Quadro final do mecanismo de ACESSO AO CONHECIMENTO, 
suas categorias, seus estágios evolutivos e itens. 

Categoria Estágio Perguntas 

Acesso ao portal 
e 

Informações 

Informação 1. O portal apresenta formulário de 
solicitação de informações? 

2. O portal divulga informações sobre 
o papel do Judiciário? 

3. O portal divulga plantonistas, 
endereços e telefones de plantão 

judicial? 
4. O portal divulga a produtividade do 

magistrado? 
 

Busca de 

informações 

Interação 5. É fornecida uma pesquisa de texto 

livre, como mecanismo de busca?  
6. É fornecida uma pesquisa 

avançada? - busca alternativa? 
7. Os resultados podem ser 

classificados? (por data, relevância) 
8. Os usuários podem pesquisar dentro 

dos resultados? (clicar no resultado) 

9. As dicas de pesquisa são 
fornecidas? (se inclui tesauros na 

pesquisa) 

Navegação  Informação 10. Um glossário é fornecido? 
11. Um mapa do site é fornecido? 

Personalização e 

customização 

Interação 12. É oferecido acesso ao portal com 

senha (login)? 
13. Os usuários registrados podem 

criar seus próprios perfis de usuário?  
14. Os usuários registrados podem 

criar uma coleção de favoritos? 
15. Os usuários registrados podem 

especificar os tipos de informações a 
serem exibidas/visualizadas? 
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16. A informação é adaptada para 

usuários específicos?  (por exemplo, 
servidor, magistrado, cidadão) 

Acessibilidade  Informação 17. O suporte multilíngue é fornecido? 

18. O portal oferece suporte para 
deficientes visuais? 

19. O portal oferece suporte para 
deficientes auditivos? 

Apresentação da 

informação 

Informação 

 

 

20. Os arquivos de vídeo são usados 

como auxílio de informação? 

21. Os arquivos de áudio são usados 
como auxílio de informação? 

Integração 

 

22. É oferecido aplicativos móveis? 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Quanto ao mecanismo de Criação de conhecimento, dois itens 

foram contemplados de maneira total pelos portais avaliados, e, portanto, 

retirados do framework final, apresentado no Quadro 41. 

 
Quadro 41 - Quadro final do mecanismo de CRIAÇÃO DE 

CONHECIMENTO, suas categorias, seus estágios evolutivos e itens. 

Categorias Estágios Perguntas 

Aquisição de 
informações  

do usuário 

Informação 23. O portal adquire informações 
pessoais (por exemplo, idade, gênero)? 

Comentários Colaboração 24. Os usuários podem fornecer 
comentários sobre os recursos gerais do 

portal (por exemplo, via e-mail ou 

formulário)? 
 

Aquisição de 

dados de  
Domínio 

Colaboração 25. As pesquisas gerais são realizadas 

para saber sobre a opinião pública ou 
opiniões sobre tópicos específicos do 

domínio (por exemplo, pesquisa de 
satisfação ou local de audiências 

públicas, mutirões, etc.)? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 



253 

 

No mecanismo de Transferência de conhecimento apenas 1 item 

foi encontrado em todos os portais avaliados, e assim, retirado do quadro 

final. Outra modificação realizada foi no item “A mensagem instantânea 

está disponível? (chat on-line)” pertencente ao estágio de Colaboração. 

Entendeu-se que a questão poderia ser entendida também como “A ajuda 

está disponível on-line?”, e assim, a primeira foi retirada e incorporada na 

segunda questão, resultando no item “A ajuda é fornecida on-line (chat 

on-line)?” pertencente ao estágio evolutivo de Interação. O Quadro 42 

apresenta as mudanças.   

 
Quadro 42 - Quadro final do mecanismo de TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTO, suas categorias, seus estágios evolutivos e itens. 

Categorias Estágios Perguntas 

Colaboração e 
interação 

Interação 26. O recurso pergunte para o 
especialista está disponível? 

Colaboração 27. Os fóruns de discussão estão 

disponíveis? 
28. Os blogs estão disponíveis? 

29. Os wikis são suportados? 

30. Um serviço de grupos online é 
fornecido? 

Alertas Informação 

 

31. Existe um calendário de 

eventos fornecido? 

Interação 32. Os boletins informativos são 
fornecidos? (Newsletter) 

33. O portal fornece alertas de e-
mail? 

34. O portal fornece alertas 
móveis? 

35. O RSS Feed está disponível? 

Suporte ao usuário Informação 

 

36. As FAQ estão disponíveis? 

Interação 37. A informação do central de 

ajuda está disponível? (central de 
atendimento) 

38. São oferecidos tutoriais de 
"Como fazer uso"? 

39. A "ajuda" é fornecida online 

(chat on-line)? 
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Compartilhamento 

integrado 

Integração 40. Os usuários podem 

compartilhar link das notícias, por 
exemplo? 

41. O portal disponibiliza redes 
sociais (Facebook e Twitter)? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A aplicação do framework nos 27 portais dos Tribunais de Justiça 

estaduais foi de suma importância para a elaboração desta Tese. A 

conexão dos mecanismos de Gestão do Conhecimento com os estágios 

evolutivos de Governo Eletrônico apresenta sinergia na medida em que 

portais do judiciário necessitam contemplar o Aceso ao conhecimento, 

pelos estágios evolutivos de Informação, Interação e Integração, a 

Criação do conhecimento, pelos estágios de Informação e Colaboração e 

a Transferência de conhecimento, pelos estágios de Informação, 

Interação, Integração e Colaboração, representado pelas Figura 23 e 

Figura 24. 

 
Figura 23 - Mecanismos de GC, estágios evolutivos de e-Gov e suas conexões. 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  
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Figura 24 - Portais do judiciário baseados em GC e e-Gov. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A base para avaliar portais do Poder Judiciário brasileiro, vem da 

Gestão do Conhecimento, a partir de conceitos de mecanismos de Gestão 

do Conhecimento, utilizados para avaliar portais pelos autores Goh et al., 

(2008) e Lee et al., (2010), e de práticas de Gestão do Conhecimento 

associadas às tecnologias de Young (2010). O Governo Eletrônico é 

trabalhado através de seus estágios evolutivos, amplamente utilizados 

para verificar o nível de evolução em que se encontram os portais 

governamentais, utilizados pelos autores Koh, Ryan e Prybutok (2005), 

Sandoval-Almazán e Gil-Garcia (2015) e Mezzaroba (2015). As 

categorias e itens do framework foram cuidadosamente selecionadas e 

analisadas para que pudessem representar os mecanismos e estágios 

durante a avaliação de um portal. A contribuição neste campo de 

conhecimento evolui na medida da sua especificidade, já que, nenhuma 

pesquisa anteriormente realizada aborda conceitos elencados e 

explicitados nesta Tese, principalmente no que concerne a utilização da 

Gestão do Conhecimento e do Governo Eletrônico para avaliar portais, 
neste caso, do judiciário.  

A aplicação do framework com suas categorias, itens, mecanismos 

e estágios possibilitou a visão de como os portais estavam tratando as 

questões relativas à Gestão do Conhecimento e ao Governo Eletrônico e 
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o papel do Judiciário referente a estes temas. Também, de certa forma, 

trouxe dados preocupantes quanto à preceitos básicos de acesso, 

principalmente no que diz respeito à mecanismos de busca e 

acessibilidade, além da tímida utilização de recursos colaborativos que 

possibilitariam a transferência de conhecimentos entre usuários que 

utilizam o portal, bem como da organização para usuários.  

A evolução nas formas de utilização de informações e serviços 

governamentais possibilitadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação faz com que os órgãos da administração pública tenham 

que investir cada vez mais em recursos que facilitem e ampliem o acesso 

do usuário as suas plataformas. Esse acesso deve ser entregue a todos, 

respeitando suas particularidades e necessidades. A Criação de 

conhecimento, por parte das organizações é outro fator de destaque, já 

que, na sociedade do conhecimento em que se vive, dados pessoais e de 

contato devem ser tratados de forma cuidadosa e respeitosa pelas 

organizações, sendo importante motivo para preservação da segurança 

dos usuários. A Transferência de conhecimento necessita ser melhor 

trabalhada pelos portais na medida em que se invista em ferramentas para 

interação e colaboração dos usuários, e mesmo para que os usuários 

possam trocar conhecimentos entre si, sobre determinado assunto 

referente ao portal.   

Portanto, admite-se que o estudo levantado, desenvolvido e 

entregue deve ser indicativo da necessidade da evolução rápida e 

dinâmica das plataformas do judiciário disponibilizadas na internet que 

fomentem cada vez mais seu uso e possam, futuramente, estar inseridas 

numa internet baseada em CG, respeitando os preceitos de Governo 

Eletrônico e assim fomentando uma democracia digital. Desta forma, para 

que isso ocorra, decidiu-se elaborar um conjunto de boas práticas para os 

portais dos Tribunais de Justiça estaduais que foram avaliados. O tópico 

seguinte aborda os recursos necessários para que portais sigam diretrizes 

elencadas pela Gestão do Conhecimento e Governo Eletrônico e pode ser 

utilizado, eliminando suas especificidades, por qualquer portal do Poder 

Judiciário brasileiro. 

 

4.1.1Boas práticas para portais dos Tribunais de Justiça estaduais 

 
Após a apresentação do framework elaborado optou-se por 

elaborar um conjunto de boas práticas para que os responsáveis pelos 

portais dos Tribunais de Justiça estaduais utilizem na elaboração e 

manutenção das suas plataformas seguindo as diretrizes da Gestão do 

Conhecimento e do Governo Eletrônico, portanto, mais uma vez, ressalta-
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se o avanço teórico e prático deste trabalho.  A lista a seguir, apresenta os 

itens que os portais necessitam apresentar para suportar os mecanismos 

de Gestão do Conhecimento, bem como os estágios evolutivos de e-Gov, 

contribuindo assim, na disponibilização e manutenção de portais que 

atendam às necessidades dos cidadãos. 

 

Mecanismo de Acesso ao conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Informação: 

a) estar listado na primeira página dos buscadores Google e Yahoo; 

b) ter informações atualizadas (notícias, editais); 

c) apresentar lista telefônica; 

d) apresentar formulário de solicitação de informações; 

e) apresentar informações sobre o papel do Judiciário; 

f) divulgar plantonistas, endereços e telefones do plantão judicial; 

g) apresentar dados estatísticos alusivos à atuação administrativa e 

jurisdicional; 

h) divulgar a produtividade do magistrado; 

i) apresentar campo denominado “Transparência” na página inicial 

com dados sobre a execução orçamentária e financeira; 

j) fornecer glossário; 

k) fornecer mapa do site; 

l) fornecer suporte multilíngue; 

m) fornecer suporte para deficientes visuais; 

n) fornecer suporte para deficientes auditivos; 

o) utilizar imagens (gráficos, ilustrações e mapas) como auxílio de 

informação; 

p) utilizar arquivos de vídeo como auxílio de informação; 

q) utilizar arquivos de áudio como auxílio de informação. 

 

Mecanismo de Acesso ao conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Transação: 

a) apresentar campo para consulta de precatórios; 

b) apresentar campo para acesso a processos judiciais; 

c) apresentar campo para expedição de certidão judicial. 

 

Mecanismo de Acesso ao conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Interação: 

a) fornecer uma pesquisa de texto livre, como mecanismo de busca; 

b) fornecer uma pesquisa avançada - busca alternativa; 

c) fornecer classificação dos resultados pesquisados (por data, 

relevância, etc.); 
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d) fornecer a possibilidade de os usuários poderem pesquisar 

dentro dos resultados (clicar no resultado obtido no mecanismo 

de busca); 

e) fornecer dicas de pesquisa no mecanismo de busca 

(tesauros); 

f) disponibilizar acesso ao portal com senha para usuários 

externos (login para cidadãos); 

g) fornecer a possibilidade de os usuários registrados poderem 

criar seus próprios perfis de usuário; 

h) fornecer a possibilidade de os usuários registrados poderem 

criar uma coleção de favoritos; 

i) fornecer a possibilidade de os usuários registrados poderem 

especificar os tipos de informações a serem 

exibidas/visualizadas; 

j) apresentar informação adaptada para usuários específicos - 

(por exemplo, servidor, magistrado, cidadão).  

 

Mecanismo de Acesso ao conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Integração: 

a) fornecer integração móvel (acesso configurado para celular, 

tablet); 

b) fornecer aplicativos móveis (APPs) para acesso dos cidadãos 

a informações e serviços do Tribunal.  

 

Mecanismo de Criação de conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Informação: 

a) adquirir informações de contato dos usuários (telefone, e-

mail); 

b) adquirir informações pessoais (por exemplo, idade, gênero). 

 

Mecanismo de Criação de conhecimento e o estágio evolutivo de 

Governo Eletrônico de Colaboração: 

a) disponibilizar campo para que os usuários possam fornecer 

comentários sobre os recursos gerais do portal (por exemplo, 

via e-mail ou formulário); 

b) possuir canal de Ouvidoria; 
c) disponibilizar campo para a realização de pesquisas gerais 

para saber a opinião pública ou opiniões sobre tópicos 

específicos do domínio (por exemplo, pesquisa de satisfação ou 

local de audiências públicas, mutirões, etc.). 
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Mecanismo de Transferência de conhecimento e o estágio evolutivo 

de Governo Eletrônico de Informação: 

a) fornecer calendário de eventos (que inclua datas de recesso, 

etc.); 

b) fornecer FAQ - Perguntas Frequentes. 

 

Mecanismo de Transferência de conhecimento e o estágio evolutivo 

de Governo Eletrônico de Interação: 

a) oferecer recurso pergunte ao especialista; 

b) fornecer boletins informativos (Newsletter); 

c) fornecer alertas de e-mail; 

d) fornecer alertas móveis; 

e) disponibilizar RSS Feed; 

f) fornecer central de ajuda (central de atendimento - telefônico); 

g) fornecer tutoriais de como fazer uso dos recursos do portal; 

h) fornecer ajuda on-line (chat on-line).  

 

Mecanismo de Transferência de conhecimento e o estágio evolutivo 

de Governo Eletrônico de Integração: 

a) fornecer links de outros sites para obter informações; 

b) permitir o compartilhamento de notícias, por exemplo, por e-

mail, redes sociais, WhatsApp; 

c) disponibilizar no portal as redes sociais da instituição, por 

exemplo Facebook e Twitter.  

 

Mecanismo de Transferência de conhecimento e o estágio evolutivo 

de Governo Eletrônico de Colaboração: 

a) disponibilizar fóruns de discussão entre os usuários; 

b) disponibilizar blogs da instituição aberto a usuários externos; 

c) disponibilizar wikis da instituição; 

d) fornecer serviço de grupos on-line. 

 

Cabe ressaltar que os itens, seus mecanismos de GC e estágios 

evolutivos de e-Gov descritos neste manual de boas práticas foram 

elaborados a partir da literatura levantada por esta pesquisa e fazem parte 

do framework para avaliar portais do Poder Judiciário a partir de 
mecanismos de Gestão do Conhecimento, em que,  a sua total 

disponibilização nos portais estará auxiliando na plena e real 

disponibilização de informações e serviços, na interação e colaboração, e 

nas garantias de acesso, criação e transferência de conhecimentos aos 

usuários,  organização e entre ambos.  
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5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1CONCLUSÃO 

 

A sociedade do conhecimento traz novos desafios e mudanças nas 

expectativas dos cidadãos, assim como nas estruturas organizacionais e 

processos de trabalho na administração pública. Os governos necessitam 

se adequar e adotar processos, práticas, mecanismos e ferramentas 

tecnológicas se quiserem continuar atendendo às expectativas dos 

cidadãos nesta nova estrutura de sociedade. Nesse contexto, os conceitos 

da Gestão do Conhecimento e do Governo Eletrônico são elementos 

básicos que visam garantir uma melhor entrega realizada pela 

administração pública, com o objetivo de se ter e atingir uma democracia 

digital real e efetiva.   

Tendo como parâmetro esta linha de raciocínio, destaca-se que a 

utilização da internet, que se releva como um grande fator de 

comunicação onde os portais governamentais são considerados um local 

em que o conhecimento pode ser acessado, criado e transferido. A Gestão 

do Conhecimento na administração pública deve ser orientada para o 

cidadão com o objetivo de tornar as organizações mais transparentes e 

eficazes. A escassez de pesquisas voltadas a avaliação das iniciativas de 

Governo Eletrônico no Poder Judiciário, e a necessidade de utilizar os 

conceitos da GC aplicados em portais fomentaram o desenvolvimento 

desta Tese.  

Durante a realização da pesquisa e por intermédio de uma Revisão 

Sistemática de Literatura, foi possível encontrar trabalhos relevantes 

sobre o tema em questão. Após o levantamento da literatura e de 

metodologias para avaliar portais de governo a partir da Gestão do 

Conhecimento (objetivo 1) e modelos para avaliar portais do judiciário 

(objetivo 2) foi possível elaborar um framework que serviu para avaliar 

os portais do Poder Judiciário brasileiro com base nos mecanismos de 

Gestão do Conhecimento conectados com os estágios evolutivos de e-

Gov (objetivo 3), além de analisar quais mecanismos de Gestão do 

Conhecimento e estágios evolutivos de e-Gov estavam presentes nos 27 

portais dos Tribunais de Justiça estaduais e do Distrito Federal e 

Territórios (objetivo 4), verificando o framework (objetivo 5).  
A avaliação dos portais do Tribunais de Justiça estaduais, feita para 

elaboração final do framework da Tese, mostrou que ainda alguns portais 

são falhos em mecanismos que propiciam Acesso ao Conhecimento (pelo 

usuário), principalmente por não disponibilizar ferramentas de 
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acessibilidade e busca para seus usuários. A Criação de Conhecimento 

(que ocorre por parte das organizações) é realizada adquirindo 

informações de contato, e recebendo, por canais próprios, dúvidas, 

elogios, críticas ou sugestões, e é utilizada por grande parte dos portais 

analisados, porém, não se pode avaliar como estes comentários são 

recebidos, analisados e aplicados pela equipe responsável pelos portais. 

A Transferência de Conhecimento (da organização para o usuário e entre 

os usuários) ocorre de forma muito primitiva nos portais analisados, que 

ainda precisam investir em ferramentas de compartilhamento e interação 

entre a organização e seus usuários, bem como de interação e colaboração 

entre os usuários. 

Ainda, foi possível verificar quais são os mecanismos de GC mais 

atendidos pelos portais avaliados e a sua conexão com os estágios 

evolutivos de e-Gov. Pode-se observar que o foco dos portais está 

basicamente na disponibilização de informações e serviços, que integram 

o mecanismo de Acesso ao conhecimento e os estágios evolutivos de 

Informação, Interação, Transação e Integração, onde 61,21% dos portais 

analisados obtiveram respostas positivas aos itens aplicados, tendo o 

estágio evolutivo de Transação atendido totalmente os itens aplicados, 

seguido pelo estágio evolutivo de Informação, um dos mais atendidos 

neste mecanismo. Quanto à de Criação de conhecimento, 83,30% dos 

portais contavam com os recursos deste mecanismo de GC, sendo o 

estágio evolutivo de Colaboração o mais atendido por este mecanismo. 

Aqui, a ressalva é quanto a alta porcentagem de respostas positivas 

encontradas, porém cabe salientar que este mecanismo contou com 

apenas cinco itens durante a avaliação realizada e, portanto, pode se ter 

uma ideia errônea de que a Criação de conhecimento e a Colaboração são 

atendidas amplamente pelos portais. Ainda é necessário entender como a 

criação de conhecimentos (por parte das organizações) é realizada através 

da colaboração de seus usuários, bem como se estes recursos representam 

uma colaboração efetiva, além de encontrar mais itens específicos que 

possam representar a Criação de conhecimentos por parte das instituições 

do judiciário. Já o mecanismo de Transferência de conhecimento foi o 

menos atendido pelos portais, com 34,77% de respostas positivas 

levantadas, sendo os estágios de Integração e de Informação os mais 

atendidos por este mecanismo. A Integração, através da disponibilização 
de links e de serviço mobile foi encontrada em grande parte dos portais 

visitados, mas a Colaboração, que seria atendida pela disponibilização de 

fóruns de discussão, blogs, wikis, ou serviço de grupos on-line, não foi 

encontrada em nenhum dos portais verificados. Assim, percebe-se que a 
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transferência de conhecimento da organização para usuários, mas 

principalmente entre os usuários, não é utilizada pelos portais.  

A pesquisa aponta que é possível desenvolver um framework que 

possa avaliar portais do Poder Judiciário brasileiro, a partir de 

mecanismos de Gestão do Conhecimento, conectando estes mecanismos 

com os estágios evolutivos de Governo Eletrônico, que são amplamente 

utilizados para avaliar o nível de e-Gov que se encontram. O framework 

tem o objetivo de orientar os portais do Poder Judiciário no caminho para 

uma internet baseada em Gestão do Conhecimento, além trazer 

recomendações práticas importantes para planejadores, estrategistas, 

administradores e nas políticas de Governo Eletrônico visando ajudar a 

melhorar a oferta informações e de serviços governamentais, fomentando 

a melhor utilização do portal, a fim de garantir um alto padrão para a 

satisfação dos usuários. 

O Poder Judiciário brasileiro, através do Conselho Nacional de 

Justiça, que propõe diretrizes ao judiciário por meio de Metas e 

Resoluções, busca fomentar o acesso ao sistema de justiça com o objetivo 

de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais 

garantindo equidade no atendimento à sociedade através de meios que 

garantam uma democratização de acesso. A transformação digital do 

judiciário pode ser abordada através de vários vieses. Um destes, segundo 

esta Tese, seria a disponibilização de portais na internet, que possam estar 

baseados na Gestão do Conhecimento, bem como nos preceitos de 

Governo Eletrônico, por intermédio de seus estágios evolutivos. Os 

portais de Governo Eletrônico emergem como grandes canais de 

conhecimento, sendo este um importante elemento gerador de valor tanto 

para as organizações e, principalmente, para os usuários. Neste viés, 

ressalta-se a necessidade e importância do estudo elaborado, que pela sua 

aplicação poderá indicar o nível de Gestão do Conhecimento e de 

evolução de e-Gov que os portais analisados estão inseridos, propondo 

assim, estratégias para desenvolver os pontos fracos e ressaltando os 

pontos fortes encontrados nos portais, tendo como beneficiário final, a 

sociedade.  

O desenvolvimento desta Tese comprovou as premissas levantadas 

no início do trabalho, onde foi possível apresentar que: existem princípios 

de Gestão do Conhecimento que podem ser aplicados em portais de 
governo eletrônico; existe necessidade de utilização da Gestão do 

Conhecimento em portais do Poder Judiciário brasileiro; existem 

princípios de Gestão do Conhecimento que podem ser aplicados em 

portais de Governo Eletrônico; um framework com mecanismos de 
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Gestão do Conhecimento conectados aos estágios evolutivos de Governo 

Eletrônico e com uma série de itens (perguntas) pode ser elaborado; e foi 

possível aplicar o framework para avaliar os portais dos 27 Tribunais 

estaduais e elencar mecanismos relevantes de Gestão do Conhecimento, 

bem como prováveis melhorias nas plataformas analisadas, assim como 

verificar a aplicabilidade do framework 

 Mesmo assim, por mais criteriosa que tenha sido a elaboração 

desta pesquisa, é necessário ressaltar que todo estudo realizado possui 

limitações, e as deste trabalho foram: a subjetividade muitas vezes 

utilizada para a classificação e descrição dos itens e conexão dos 

mecanismos de GC com os estágios evolutivos de e-Gov; a necessidade 

de interpretação das perguntas por parte das avaliadoras, bem como da 

busca pelos itens que deve ser feita de maneira minuciosa nos portais e, a 

efemeridade dos resultados obtidos, em razão da constante evolução dos 

portais. Além disso, a complexidade de se trabalhar grandes temas como 

a Gestão do Conhecimento no Judiciário brasileiro e seu contexto inserido 

no Governo Eletrônico podem se desdobrar em inúmeras outras 

pesquisas. 

Diante do contexto elencando durante o transcorrer deste trabalho, 

reitera-se que avaliar portais do Poder Judiciário, mais precisamente os 

portais dos Tribunais de Justiça estaduais através de mecanismos de 

Gestão do Conhecimento é uma alternativa para apresentar considerações 

relevantes sobre como o judiciário está tratando os direitos dos cidadãos 

através de seus portais na internet, e se estas plataformas estão 

proporcionando aos usuários (cidadãos) o acesso, aos serviços 

(transacionais) e informações e sua integração, bem como criando novos 

conhecimentos através da participação cidadã, e ainda, transferindo 

conhecimentos por meio da interação e disponibilização de recursos 

colaborativos, baseados nos estágios evolutivos de e-Gov, fomentando ao 

seu final o acesso à justiça, bem como propiciando meios para efetivação 

de uma democracia digital.  

 

5.2TRABALHOS FUTUROS 

 

Embora os procedimentos adotados tenham permitido desenvolver 

e validar um framework para avaliar portais do Poder Judiciário brasileiro 
a partir de mecanismos de GC, este estudo empírico apresenta limitações 

que poderão ser abordadas em pesquisas próximas. Sugere-se como 

trabalhos futuros:  
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a) realizar uma nova Revisão Sistemática de Literatura tendo 

como base a inicial para identificar a evolução de pesquisas 

neste tema;  

b) realizar revisão dos itens do framework;  

c) identificar de forma mais aprofundada como a Gestão do 

Conhecimento é tratada no Poder Judiciário brasileiro;  

d) realizar estudo para aplicar o framework em outras esferas de 

Poder, considerando o Executivo e o Legislativo, para avaliar 

portais do governo brasileiro a partir de mecanismos de GC. 

e) Aplicar o instrumento de pesquisa utilizando os 27 portais dos 

Tribunais de Justiça estaduais após um ano, para verificar se 

os itens com menor número de respostas positivas tiveram 

alteração de posição.
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APÊNDICE A – Carta convite aos especialistas 

 

Prezado (a):  

  

Sou Mariana Pessini Mezzaroba, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) tendo orientação do Prof. Dr. Aires 

José Rover e da Profa. Dra. Clarissa Stefani Teixeira. Minha pesquisa de 

tese tem como objetivo desenvolver um framework para avaliar portais 

do Poder Judiciário brasileiro a partir de mecanismos de Gestão do 

Conhecimento.   

  

Neste momento da pesquisa estamos entrando em contato com 

especialistas que possuem afinidade com o tema da tese tendo publicações 

convergentes com o tema que está sendo desenvolvido e conhecimento 

conceitual sobre Gestão do Conhecimento e governo eletrônico.   

  

Dado o contexto, entendemos que o (a) Sr. (a) preenche os critérios 

descritos e gostaríamos de convidá-lo a participar da validação do 

framework. A validação se dará da seguinte forma: de acordo com 

conceitos elencados da literatura sobre formas de avaliar portais de 

governo a partir da Gestão do Conhecimento e formas de avaliar portais 

de governo eletrônico, foi realizada uma conexão de conceitos através do 

levantamento de mecanismos, categorias dos mecanismos, estágios 

evolutivos de governo eletrônico e itens (perguntas) para a avaliação. A 

conexão é apresentada através de figuras que visam explicar os termos 

utilizados e a sua relação. Assim, sua participação será a de analisar as 

conexões feitas acatando e/ou propondo novas sugestões, a partir de três 

perguntas.   

  

Após a validação, um questionário com os 55 itens e suas 

definições e categorias será aplicado nos 27 portais da Justiça estadual 

brasileira para identificar a presença, ou ausência destes itens que visam 

fomentar a GC em portais, com a sua devida conexão com os estágios 

evolutivos de e-Gov.  
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Caso tenha interesse e aceite participar desta pesquisa, pedimos 

que, por gentileza, acesse o link abaixo onde se apresenta o questionário 

de validação. As suas respostas serão tratadas em conjunto com as dos 

demais participantes de forma confidencial, mantendo o anonimato do 

respondente.  

Link: https://goo.gl/forms/R3lGaUtikI4iBjtH   

  

Agradecemos, desde já, a sua colaboração.  

Atenciosamente,  

Mariana Pessini Mezzaroba (Doutoranda)  

Aires José Rover (Professor orientador)  

Clarissa Stefani Teixeira (Professora Coorientadora)  

 

https://goo.gl/forms/R3lGaUtikI4iBjtH2
https://goo.gl/forms/R3lGaUtikI4iBjtH2
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APÊNDICE B – Formulário enviado aos especialistas 
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APÊNDICE C - Lista dos Tribunais avaliados 

 

Tribunais Endereços eletrônicos 

Tribunal de Justiça do Acre http://www.tjac.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de 
Alagoas 

http://www.tjal.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 

Amapá 

http://www.tjap.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 
Amazonas 

http://www.tjam.jus.br/ 

Tribunal de Justiça da Bahia http://www5.tjba.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Ceará http://www.tjce.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 

http://www.tjdft.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo 

http://www.tjes.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de Goiás http://www.tjgo.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 

Maranhão 

http://www.tjma.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso 

http://www.tjmt.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso do Sul 

http://www.tjms.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais 

http://www.tjmg.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Pará http://www.tjpa.jus.br/ 

Tribunal de Justiça da 
Paraíba 

http://www.tjpb.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do 

Paraná 

http://www.tjpr.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de 
Pernambuco 

http://www.tjpe.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Piauí http://www.tjpi.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro 

http://www.tjrj.jus.br/ 

Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte 

http://www.tjrn.jus.br/ 

http://www.tjac.jus.br/
http://www.tjal.jus.br/
http://www.tjap.jus.br/
http://www.tjam.jus.br/
http://www5.tjba.jus.br/
http://www.tjce.jus.br/
http://www.tjdft.jus.br/
http://www.tjes.jus.br/
http://www.tjgo.jus.br/
http://www.tjma.jus.br/
http://www.tjmt.jus.br/
http://www.tjms.jus.br/
http://www.tjmg.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpb.jus.br/
http://www.tjpr.jus.br/
http://www.tjpe.jus.br/
http://www.tjpi.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrn.jus.br/
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Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul 

http://www.tjrs.jus.br/  

Tribunal de Justiça de 

Rondônia 

http://www.tjro.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de 

Roraima 

http://www.tjrr.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina 

http://www.tjsc.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de São 

Paulo 

http://www.tjsp.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de 
Sergipe 

http://www.tjse.jus.br/ 

Tribunal de Justiça de 

Tocantins 

http://www.tjto.jus.br/ 

 

  

http://www.tjrs.jus.br/
http://www.tjro.jus.br/
http://www.tjrr.jus.br/
http://www.tjsc.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjse.jus.br/
http://www.tjto.jus.br/
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APÊNDICE D – Formulário para aplicação nos portais do 

Tribunais de Justiça estaduais 
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APÊNDICE E – Percentual de respostas positivas e negativas por 

Tribunal avaliado 

 
Itens Total 

SIM 

Total 

NÃO 

%  

SIM 

%  

NÃO 

ACESSO AO CONHECIMENTO 

1.O portal está listado na 1ª página 

dos resultados pesquisados do 

mecanismo de pesquisa (Yahoo, 
Google, MSN)? 

27  0  100

% 

0% 

2. A informação é atualizada (data 
das últimas atualizações nas 

notícias, data nos editais)? 

27  0 100

% 

0% 

3. O portal apresenta uma lista 

telefônica? 

27  0 100

% 

0% 

4. O portal apresenta formulário 

de solicitação de informações? 

24  3  88,9

% 

11,1% 

5. O portal divulga informações 
sobre o papel do Judiciário? 

15  12  55,6

% 

44,4% 

6. O portal divulga plantonistas, 
endereços e telefones de plantão 

judicial? 

24 3 88,9

% 

11,1% 

7. O portal possui campo com 

dados estatísticos alusivos à 
atuação administrativa e 

jurisdicional? (da própria 
instituição) 

27  0 100

% 

0% 

8. O portal divulga a 
produtividade do magistrado? 

15  12  55,6

% 

44,4% 

9. O portal possui campo 

denominado "Transparência" na 
página inicial com dados sobre a 

execução orçamentária e 
financeira? - (despesas, salários) 

27 0 100

% 

0% 

10. O portal possui campo para 
expedição de precatórios? 

27 0  100

% 

0% 

11. O portal apresenta campo para 
acesso a processos judiciais? 

27  0  100

% 

0% 

12. O portal apresenta campo para 
expedição de certidão judicial 

negativa? 

27 0  100

% 

0% 

13. É fornecida uma pesquisa de 
texto livre, como mecanismo de 

busca?  

25  2  92,6

% 

7,4% 
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14. É fornecida uma pesquisa 
avançada? - busca alternativa? 

5  22  18,5

% 

81,5% 

15. Os resultados podem ser 
classificados? (por data, 

relevância) 

19  8  70,4

% 

29,6% 

16. Os usuários podem pesquisar 
dentro dos resultados? (clicar no 

resultado) 

25  2  92,6

% 

7,4% 

17. As dicas de pesquisa são 

fornecidas? (se inclui tesauros na 
pesquisa) 

8 19  29,6

% 

70,4% 

18. Um glossário é fornecido? 11  16  40,7

% 

59,3% 

19. Um mapa do site é fornecido? 16  11  59,3

% 

40,7% 

20. É oferecido acesso ao portal 

com senha (login)? 

1  26  3,7 

% 

96,3% 

21. Os usuários registrados podem 

criar seus próprios perfis de 
usuário?  

0 26  

 

0% 96,3% 

1 não se 

aplica 

22. Os usuários registrados podem 
criar uma coleção de favoritos? 

0 26  
 

0% 96,3% 

1 não se 

aplica 

23. Os usuários registrados podem 

especificar os tipos de 

informações a serem 
exibidas/visualizadas? 

0 26  

 

0% 96,3% 

1 não se 

aplica 

24. A informação é adaptada para 
usuários específicos?  (por 

exemplo, servidor, magistrado, 
cidadão) 

19  8  70,4

% 

29,6% 

25. O suporte multilíngue é 
fornecido? 

0 27  0% 100% 

26. O portal oferece suporte para 
deficientes visuais? 

9  18  33,3

% 

66,7% 

27. O portal oferece suporte para 

deficientes auditivos? 

3 24 11,1

% 

88,9% 

28. As imagens (gráficos, 

ilustrações e mapas) são usadas 
como auxílio de informação? 

27 0 100

% 

0% 

29. Os arquivos de vídeo são 
usados como auxílio de 

informação? 

24 3 88,9

% 

11,1% 
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30. Os arquivos de áudio são 
usados como auxílio de 

informação? 

9 18 33,3

% 

66,7% 

31. O portal oferece integração 

móvel - (mobile)? 

27 0  100

% 

0% 

32. É oferecido aplicativos 
móveis? 

7  20  25,9

% 

74,1% 

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

33. O portal adquire informações 

de contato? 

 27  0  100

% 

0% 

34. O portal adquire informações 

pessoais (por exemplo, idade, 
gênero)? 

25  2  92,6

% 

7,4% 

35. Os usuários podem fornecer 

comentários sobre os recursos 
gerais do portal (por exemplo, via 

e-mail ou formulário)? 

23 4  85,2

% 

14,8% 

36. O portal possui canal de 

Ouvidoria? 

 27  0  100

% 

0% 

37. As pesquisas gerais são 

realizadas para saber sobre a 
opinião pública ou opiniões sobre 

tópicos específicos do domínio 
(por exemplo, pesquisa de 

satisfação ou local de audiências 
públicas, mutirões, etc.)? 

11  16  40,7

% 

59,3% 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO  

38. O recurso pergunte para o 
especialista está disponível? 

0 27  0% 100% 

39. Os fóruns de discussão estão 
disponíveis? 

0 27  0% 100% 

40. Os blogs estão disponíveis? 0  27 0 % 100% 

41. Os wikis são suportados? 0 27  0% 100% 

42. A mensagem instantânea está 

disponível? (chat on-line) 

0 27  0% 100% 

43. Um serviço de grupos online é 

fornecido? 

0 27  0% 100% 

44. Existe um calendário de 

eventos fornecido? 

19 8  70,4

% 

29,6% 

45. Os boletins informativos são 

fornecidos? (Newsletter) 

17  10  63

% 

37% 

46. O portal fornece alertas de e-
mail? 

3  24  11,1

% 

88,9% 
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47. O portal fornece alertas 
móveis? 

0 27  0% 100% 

48. O RSS Feed está disponível? 17 10 63

% 

37% 

49. As FAQ estão disponíveis? 18  9  66,7

% 

33,3% 

50. A informação do central de 

ajuda está disponível? (central de 
atendimento) 

12  15  44,4

% 

55,6% 

51. São oferecidos tutoriais de 
"Como fazer uso"? 

6  21 22,2

% 

77,8% 

52. A "ajuda" é fornecida online? 0  27 0% 100% 

53. São fornecidos links a outros 
sites para obter informações? 

27  0 100

% 

0% 

54. Os usuários podem 
compartilhar link das notícias, por 

exemplo? 

24  3  88,9

% 

11,1% 

55. O portal disponibiliza redes 

sociais (Facebook e Twitter)? 

26  1  96,3

% 

3,7 % 

 


