


• Em maio de 2010 apresentamos um projeto de pesquisa no edital n. 
020/2010/CAPES/CNJ intitulado A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PARA O APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO: LIMITES E DESAFIOS. 

• Montado pelo Grupo de Pesquisas em Governo Eletrônico da UFSC, o objetivo 
principal da proposta era intensificar as reflexões e pesquisas nas questões do 
Judiciário, referentes aos limites e desafios da utilização da tecnologia da 
informação para o aprimoramento do mesmo. Assim, a ideia era focar o interesse 
dos diversos mestrandos e doutorandos no Judiciário eletrônico. 

• Foram muitas as ações realizadas nesses vários anos de projeto, entre as 
principais, as diversas publicações realizadas sobre seu objeto. Diante do final do 
projeto junto à CAPES/CNJ, resolvemos fazer um relato da produção acadêmica 
realizada. Nada melhor do que organizar um livro, dar-lhe uma boa organicidade 
mantendo próximos textos com temáticas semelhantes e garantir um começo, 
meio e fim, uma continuidade lógica dos temas. Foram 42 artigos, com alguns 
textos sendo remanejados entre os próprios artigos ou capítulos. Em termos de 
grandes temáticas, foram nomeadas 5 principais, decorrendo assim 5 capítulos e 
ao final do livro encontram-se as referências bibliográficas de todos os artigos.  



• 1 GOVERNANÇA E O JUDICIÁRIO ELETRÔNICO   
• 1.1  introdução ao judiciário eletrônico   
• 1.2  nova cultura para o acesso à justiça   
• 1.3  a reforma do judiciário sob uma ótica sistêmica   
• 1.4  aplicación del derecho en la “e-justicia   
• 1.5  o conselho nacional de justiça e o judiciário brasileiro   
• 1.6  análise qualitativa da informação e dos indicadores no relatório 

justiça em números         
• 1.7  aplicações e estratégias de t-governo no judiciário     
• 1.8  desempenho e especialização funcional do judiciário estadual   
• 1.9  governança de tecnologia da informação e o judiciário estadual      

 



• 2  MODELAGEM DO CONHECIMENTO E O PODER JUDICIÁRIO ELETRÔNICO   

• 2.1  engenharia e gestão do conhecimento    

• 2.2  modelagem do conhecimento na administração judiciária   

• 2.3  modelagem de conhecimento visando a celeridade processual e a administração 
judiciária   

• 2.4  modelagem de conhecimento para apoio ao juiz na fase processual trabalhista    

• 2.5  modelagem de sistema de conhecimento em tribunal de justiça utilizando commonkads    

• 2.6  modelagem de sistema de conhecimento para apoio a decisão sentencial    

• 2.7  revisão bibliográfica acerca de ontologias jurídicas no mundo   

• 2.8  desenvolvimento de ontologias jurídicas      

• 2.9  desenvolvimento de ontologia jurídica para acidentes de trânsito     

• 2.10  desenvolvimento de ontologia jurídica no direito do consumidor    

• 2.11  desenvolvimento de ontologia jurídica nos processos penais de crimes contra a vida    

• 2.12  o uso de mapas colaborativos na justiça ambiental    

• 2.13  uma bibliometria temática do e-judiciário   



• 3  O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO   
• 3.1  alterações resultantes do processo judicial eletrônico    
• 3.2  elementos para uma teoria do processo em meio reticular-

eletrônico   
• 3.3  elementos tecnológicos para o avanço da teoria geral do 

(e)processo   
• 3.4  processo judicial eletrônico e agentes automatizados   
• 3.5  o processo judicial eletrônico e o novo cpc    
• 3.6  o processo judicial eletrônico e a aceleração processual    
• 3.7  o processo judicial eletrônico como sistema sócio-tecnológico    
• 3.8  o processo judicial eletrônico no tribunal de justiça do estado 

de são paulo    
• 3.9  o processo judicial eletrônico na execução fiscal da comarca de 

lages    



• 4  ANÁLISE DE PORTAIS DO PODER JUDICIÁRIO   
• 4.1  requisitos para avaliação de portais do poder judiciário   
• 4.2  acessibilidade no portal do supremo tribunal federal   
• 4.3  avaliação dos portais da justiça federal utilizando a 

métrica lefis   
• 4.4  acessibilidade, navegabilidade e padronização visual 

nos portais dos tribunais de justiça do brasil       
• 4.5  o exercício da transparência passiva nos portais dos 

tribunais de justiça brasileiros   
• 4.6  avaliação dos portais dos tribunais de justiça estaduais 

quanto ao potencial de promoção da democracia eletrônica    



• 5  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E 
INTEROPERABILIDADE NO PODER JUDICIÁRIO   

• 5.1  governança de segurança da informação   
• 5.2  segurança da informação e o judiciário   
• 5.3  uma ontologia para gestão de segurança da 

informação   
• 5.4  o moreq-jus e os protocolos de segurança da 

informação no judiciário   
• 5.5  avaliação do modelo nacional de 

interoperabilidade do poder judiciário brasileiro    



 


