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Resumo 

 

A pesquisa investiga de que forma a tecnologia influencia a maneira como os 

participantes de uma rede de trabalho se relacionam. Neste sentido, o estudo procura 

investigar como ocorre a interação entre a sociedade e os magistrados, utilizadores do sistema 

de processo eletrônico nos juizados especiais da Justiça Federal do nordeste brasileiro, onde 

os autos tramitam exclusivamente no meio virtual e o trabalho judicial ocorre através da 

interação das partes neste meio, com acesso através da rede mundial de computadores 

(Internet). Partindo das reflexões de alguns autores sobre o movimento de virtualização global 

contemporâneo, tanto dos teóricos que compartilham a visão humanizadora do fenômeno, 

como daqueles que enxergam nas novas tecnologias da informação e na Internet a catástrofe 

da massificação e homogeneização do homem e o fim da própria comunicação, e tendo por 

base os elementos obtidos no trabalho de campo através de entrevistas feitas com os juízes 

federais que presidiam os juizados especiais à época da instalação do sistema de processo 

eletrônico, a pesquisa conclui que a utilização da tecnologia do processo judicial eletrônico 

contribuiu para aproximar o magistrado da sociedade a que serve, o que é fundamental sob a 

ótica da construção e do aperfeiçoamento da democracia. 

Palavras-chave: Justiça Federal. Processo eletrônico. Virtualização. Relação social. 



 

 

Abstract 

 

The research investigates how interaction between participants of a network is 

influenced by technology. In this sense, this study seeks to investigate how society and judges 

are related, as users of electronic judicial proceedings system on special courts to Federal 

Justice of northeastern Brazil, where there are no paper based files - they deal entirely in 

virtual environment - and legal work occurs through the interaction of parties in electronic 

media, with access via World Wide Web (Internet). Using ideas of some authors on 

contemporary movement of global virtualization, both from theorists who share a vision of 

humanizing phenomenon, and those that see all new information technologies and Internet as 

a disaster of mass homogenization of men, and the end of the communication itself, and based 

on information obtained in the fieldwork, carried out through interviews with federal judges 

who presided special courts at the time of installation of electronic process system, the study 

concludes that use of electronic proceedings technology contributed to approaching 

magistrate to society they serve, which is crucial from the perspective of construction and 

improvement of democracy. 

 

Keywords: Brazilian Federal Courts. Electronic judicial proceedings. Virtualization. Social 

relationship. 
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1. Introdução 

A pesquisa apresentada nesta dissertação teve como intuito investigar de que forma a 

tecnologia influencia a maneira como se relacionam os participantes de uma rede de trabalho 

baseada na interação através do meio eletrônico. Neste sentido, o estudo procurou verificar 

como ocorre a interação entre a sociedade e os magistrados federais, que se utilizam do 

sistema de processo eletrônico nos juizados especiais da Justiça Federal da 5ª Região, que 

compreende seis estados do nordeste brasileiro. Neste sistema informatizado, os autos 

tramitam inteiramente no meio virtual e o trabalho judicial ocorre através da interação das 

partes no meio eletrônico, com acesso através da rede mundial de computadores (Internet). 

O estudo leva em conta o atual momento da reforma do poder judiciário brasileiro, 

formalmente iniciado com a Emenda Constitucional n.º 45/2004, pois, sob a ótica da 

construção e do aperfeiçoamento da democracia, seria necessário evitar que os propósitos do 

processo de reforma sejam dominados apenas pelo ideal de celeridade processual. Não que a 

celeridade não seja importante, pois a resposta do sistema judicial à demanda que lhe é 

dirigida é fator essencial de sua qualidade. Mas uma justiça meramente rápida pode não estar 

cumprindo sua finalidade social. 

A exposição do tema foi dividida em cinco partes. No primeiro capítulo, a que foi 

dado o título Problematização, são identificados dois grupos de teóricos a partir da revisão 

bibliográfica sobre o movimento global de virtualização: um que vê na tecnologia a 

possibilidade da construção de uma nova sociedade, participativa e democrática; e outro que 

nela enxerga o caos da massificação do homem e o fim da comunicação. Nessas visões 

conflitantes está o cerne do problema de pesquisa, pois a utilização da tecnologia do processo 

eletrônico poderia tanto aproximar a instituição do atingimento de sua finalidade – segundo 

certos teóricos –, pois promoveria a integração do magistrado com a sociedade à qual serve, 

quanto, ao contrário – na visão de outros autores –, poderia levar o juiz a um afastamento da 

realidade e, por conseguinte, distanciar a instituição do objetivo de promover uma justiça 

responsável socialmente.  

No segundo capítulo, a que foi dado o título A Justiça Federal da 5ª Região, é feita 

a identificação e a caracterização da instituição pesquisada, através da apresentação de seu 

histórico, estrutura e competência, como também de alguns aspectos sobre a forma em que 
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esta se organiza e sobre sua cultura, de forma a facilitar a apreensão do contexto do locus da 

pesquisa. 

No terceiro capítulo, denominado Referencial Teórico, é apresentado o marco 

teórico sobre o qual se funda o trabalho, com a exposição das principais categorias que 

interessam à pesquisa abordadas em dois grupos: inicialmente, as que se relacionam ao 

processo de inovação no judiciário; em seguida aquelas que estão ligadas à maneira como a 

tecnologia influencia a interação entre as pessoas.  

No quarto capítulo, cujo título é Metodologia, foram expostos o referencial 

metodológico e os critérios utilizados para o trabalho de campo: na seleção dos entrevistados, 

para as entrevistas semi-estruturadas e para a análise do material coletado. 

A parte textual é encerrada no quinto capítulo, intitulado Análise dos Resultados, 

onde são apresentadas de forma analítica, face ao referencial teórico, as informações e 

impressões coletadas em campo.  

A última parte da dissertação, que foi denominada Considerações Finais, contempla 

a exposição dos aspectos mais importantes observados na pesquisa, a partir das suposições e 

dos objetivos enunciados, e em função dos resultados obtidos.  

Espera-se que o estudo sirva para que o tema do condicionamento social da 

tecnologia seja lembrado nas discussões sobre a reforma do sistema judicial, por se tratar, na 

visão do pesquisador, de relevante questão a ser considerada na definição das inovações 

tecnológicas para a realização das atividades finalísticas da Justiça Federal, favorecendo o 

atingimento do fim a que a instituição se destina, qual seja, o de distribuir justiça. 
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2. Problematização 

Está em curso no Brasil uma reforma do poder judiciário da qual a Emenda 

Constitucional n.º45/2004 constitui apenas o marco institucional inaugural. Esta emenda 

surge de um conjunto de propósitos diferenciados, que vão desde a contribuição para tornar o 

judiciário mais acessível, via autonomia das defensorias públicas e constitucionalização da 

justiça itinerante, até a colaboração para a celeridade e o descongestionamento dos processos 

nos tribunais superiores, através de medidas como a súmula vinculante e o efeito vinculante. 

Seguiu-se, num aprofundamento das mudanças, o Pacto de Estado em Favor de um Judiciário 

Mais Ágil e Republicano, materializado em onze compromissos fundamentais para o 

aperfeiçoamento do sistema judicial, e tendo entre seus principais objetivos atacar os mais 

expressivos bloqueios de natureza processual (a execução civil, o sistema de recursos e os 

processos repetitivos), e investir na modernização da administração da justiça, através de 

medidas como a regulamentação do processo eletrônico. 

No momento em que se adensam os objetivos da reforma judicial, é necessário evitar 

que seus propósitos sejam dominados apenas pelo ideal de celeridade processual. Não se pode 

deixar de lado o fato de que, em alguns casos, uma justiça rápida pode não cumprir sua 

finalidade social. Portanto, não se pode transformar a justiça célere num fim em si mesma. 

Em seus estudos sobre as reformas do sistema judiciário e do direito que estão 

acontecendo em vários países, sobretudo na Europa, América Latina e África, Boaventura 

Santos1 identifica um campo majoritário em que tais reformas ocorreram. Tendo como 

protagonistas o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e as agências multilaterais e 

nacionais de ajuda ao desenvolvimento, neste campo as reformas estão sendo orientadas para 

que o sistema judicial possa dar previsibilidade aos negócios. E, em assim sendo, estão muito 

seletivamente centradas nos setores que melhor servem a economia e orientadas quase que 

exclusivamente pela idéia de rapidez. Posicionando-se a favor da celeridade, ao afirmar ser a 

rapidez da resposta do sistema judicial à procura que lhe é dirigida, componente essencial da 

sua qualidade, o autor argumenta que sob o ponto de vista da democracia, não basta rapidez, 

                                                 
1 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 

24. 
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que este relaciona à quantidade de justiça2. É necessário, acima de tudo, o que denomina de 

justiça cidadã, relacionada à responsabilidade social. 

Neste aspecto, interessa a experiência dos autos eletrônicos na Justiça Federal da 5ª 

Região. No contexto da reforma, o advento dos Juizados Especiais Federais pode ser situado  

tanto no capítulo das iniciativas que visam a ampliar o acesso ao sistema judicial, como no 

conjunto das ações que visam simplificar o processamento das causas, acelerando a 

tramitação dos feitos. Dotados de rito sumário para tramitação dos processos, os Juizados 

Especiais foram escolhidos na Justiça Federal como alvo de projetos-piloto de virtualização 

de autos, através da implantação, por todo o país, de diferentes sistemas de autos eletrônicos, 

com abolição total do papel como meio de suporte aos atos judiciais.  

Na 5ª Região, que compreende os estados nordestinos de Alagoas, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, foi implantado a partir do início de 2004 o 

sistema de processo eletrônico que se denominou CRETA. Nele, os processos só existem no 

ciberespaço desde seu nascimento, e assim permanecem até o final da execução. Todo o 

trabalho judicial ocorre através da interação das partes (magistrados, membros do ministério 

público, procuradores autárquicos, advogados) no meio eletrônico, com acesso através da rede 

mundial de computadores (Internet).  

A utilização do meio eletrônico para o processamento das causas judiciais traz, a 

partir das reflexões de alguns autores sobre o movimento de virtualização geral 

contemporâneo, algumas questões de interesse sob a ótica da democracia, e para o 

atingimento do fim precípuo do sistema judicial. 

Os filósofos franceses Felix Guattari e Pierre Lévy expressam uma perspectiva 

otimista quanto aos rumos desse processo, embora adotem uma postura cautelosa, na medida 

em que este movimento ontológico foi – e continua sendo – construído historicamente. Na 

perspectiva destes autores, a tecnologia é emancipadora, com possibilidades de humanização 

e subjetivação, especialmente a partir da contextualização histórica do virtual, desenvolvido 

principalmente por Lévy. Este compara o que denominou de inteligência coletiva, que se 

origina do trabalho em rede, a um coro polifônico improvisado3, ou seja, uma atividade que se 

ajusta às atividades alheias que a excedem e a alimentam, fazendo surgir desse modo um 
                                                 
2 Idem, p. 44. 
3 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Edições Loyola, 

2000. p. 75-76. 
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resultado coletivo que ultrapassa as possibilidades individuais dos participantes. Segundo 

André Gorz4, o modelo do coro polifônico improvisado se aplica por excelência às 

comunidades virtuais da Internet, mas é potencialmente o paradigma que está presente em 

todo trabalho em rede.  

Não obstante, esta não é a única vertente de pensamento relativo ao tema. O próprio 

Guattari5 aponta um movimento duplo e simultâneo no processo de subjetivação6 operado 

pelas novas tecnologias de comunicação: de homogeneização universalizante e reducionista 

da subjetividade e uma tendência heterogenética, um reforço da heterogeneidade e da 

singularização de seus componentes. Segundo o autor, o modo de subjetividade homogenético 

está identificado com a globalização atual, e caracteriza-se basicamente por uma tendência de 

reprodução da ordem hegemônica, sobretudo através de leis, normas e valores 

representacionais ou simbólicos. Apresenta-se preponderantemente como uma espécie de 

padrão ou pensamento único, tendendo a abafar os movimentos de singularização que se 

opõem ao padrão estabelecido. A subjetividade heterogenética, não só tem caráter disruptor, 

como também é constantemente reprimida pela subjetividade homogenética. Assim, trata-se 

do modo de subjetividade mutante que produz signos singulares ou formas de relações 

diversas às do estabelecido de então. Esta é, segundo Guattari, a subjetividade que não só 

questiona a ordem vigente, como também, ao emergir, traz em si um potencial de forças que 

produz novas ordens, outras formas de relação. As transformações tecnológicas operariam 

simultaneamente, assim, um processo de subjetivação duplo e contrastante: de um lado, com 

caráter questionador, potencial produtor de novas ordens; do outro, com caráter 

homogenizador, potencial reprodutor da ordem hegemônica.  

A catástrofe da massificação e homogenização do homem é uma posição bastante 

marcada na produção de intelectuais como os também franceses Paul Virilio e Jean 

Baudrillard.  

Nas novas tecnologias da informação e da comunicação, onde Negroponte7 e Lévy8 

enxergam a possibilidade da contínua hominização9, e onde este último identifica um dos 

                                                 
4 GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. p. 21. 
5 GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 15-16. 
6 A subjetivação em Guattari é pensada como um processo de agrupamento, de composição, de agenciamentos 

heterogêneos de corpos, práticas, juízos, técnicas. Não há porque separar homem e máquina. Nesse sentido, 
falar em subjetividade é uma forma de tentar escapar à idéia tradicional de sujeito, descentrar a questão do 
sujeito para a subjetividade. 

7 NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 47. 
8 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. op cit. p. 14-16. 
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principais vetores de criação de realidade, Virilio10 vê as principais responsáveis pelo que 

entende ser uma crise da percepção do espaço e do tempo, deflagradora de um apocalipse 

cultural, pois na medida em que a velocidade de transmissão de dados passa a ser o referencial 

mediador na relação entre as pessoas, o tempo se sobrepõe ao espaço num processo que 

denomina implosão do espaço-tempo.  

A comunicação eletrônica em rede, a Internet, que Lévy11 interpreta como a 

esperança para a democracia, o universal sem totalidade, a construção e o partilhamento da 

inteligência coletiva, é percebido por Baudrillard12 como o meio em que a comunicação 

encontra seu fim, pois é intermediada pela máquina, que oferece um espaço fragmentado e 

convencional onde o operador interage através de códigos instituídos por terceiros e não 

diretamente.  

Dessa maneira, considerando a natureza oposta e conflitante das visões dos autores 

citados, a utilização do meio eletrônico, do trabalho em rede na Internet, nos Juizados 

Especiais Federais, tanto poderia contribuir para a integração dos atores participantes 

(magistrados, membros do ministério público, procuradores autárquicos, advogados, partes no 

processo) como para sua dispersão e isolamento. Esta última possibilidade traria graves 

conseqüências para o atingimento da finalidade do sistema judicial, e, por conseguinte, para a 

construção da democracia em nosso país. 

Como as decisões nestes juizados são monocráticas, como de resto em todos os 

juízos de primeira instância, o papel do magistrado é fundamental. A ele cabe a 

responsabilidade pela consideração de todos os aspectos envolvidos na questão que lhe é 

apresentada, exigindo-lhe não apenas conhecimentos técnico-jurídicos, mas também 

conhecimentos multi e transdisciplinares, e em especial sensibilidade social. Para que isso 

aconteça, portanto, todas as comunicações e os fatos referentes ao processo judicial em exame 

devem ser submetidos a seu exame de forma clara e objetiva.  

                                                                                                                                                         
9 O termo designa o processo evolutivo pelo qual a espécie humana se constituiu, tomando as características 

físicas, fisiológicas e psíquicas que a distinguem dos demais primatas. Lévy refere-se às próteses cognitivas 
com base digital, que transformam as capacidades intelectuais do ser humano tão nitidamente quanto o fariam 
mutações de nosso patrimônio genético, e às novas técnicas de comunicação por mundos virtuais, que põem 
em novas bases os problemas do laço social, para afirmar que a hominização não terminou, mas acelera-se de 
modo brutal.  

10 VIRILIO, Paul. O espaço crítico e as perspectivas do tempo real. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 8-9. 
11 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2000. p. 111. 
12 BAUDRILLARD, Jean. Tela total. Porto Alegre: Sulina, 2003. p. 148. 
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Assim sendo, temos duas visões conflitantes identificadas na produção de teóricos 

que se dedicaram ao tema, e visualizamos no conjunto dos magistrados federais o grupo 

essencial de sujeitos a estudar. 

PERGUNTA DE PESQUISA 

Exsurge, assim, a pergunta que orienta a pesquisa, que foi formulada nos seguintes 

termos: De que forma a utilização do sistema de processo eletrônico nos Juizados Especiais 

Federais da 5ª Região influenciou a maneira como o magistrado se relaciona com a 

sociedade? 

OBJETIVO GERAL  

Visando a resposta à questão de pesquisa, definiu-se como objetivo geral: Analisar 

de que forma a utilização do sistema de processo eletrônico nos Juizados Especiais Federais 

da 5ª Região influenciou a maneira como o magistrado se relaciona com a sociedade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar como se desenvolve o processo de informatização na Justiça Federal da 5ª 

Região;  

• Analisar de que forma a virtualização promove alterações na interação dos 

magistrados com a sociedade. 

SUPOSIÇÕES 

Com base nos autores estudados, as suposições feitas foram:  

1) A utilização do sistema de processo eletrônico promove a integração entre os 

membros da rede, da forma descrita por teóricos como Felix Guattari e Pierre Lévy, 

que compartilham o olhar humanizador em relação ao movimento de virtualização 

contemporâneo.  

 2) A utilização do sistema de processo eletrônico promove a dispersão e o 

isolamento entre os membros da rede, da maneira descrita pelos teóricos como Jean 

Baudrillard e Paul Virilio, que entendem o movimento de virtualização como o fim 

da comunicação.  
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3. A Justiça Federal da 5ª Região  

Neste capítulo, descrevemos o locus da pesquisa e suas características, a partir de um 

breve histórico da instituição, da sua estrutura e de sua competência. Tratamos, ainda, a 

respeito de alguns aspectos específicos da cultura organizacional, em busca de melhor 

entender sua influência no processo de reforma em curso. 

Sedimentando a idéia federativa de um Poder Judiciário dual, dividido entre a União 

e os Estados que a compõe, a Justiça Federal está presente em todos os Estados da Federação. 

A sua relevância pode ser entendida a partir da análise das suas atribuições, 

constitucionalmente estabelecidas. 

É importante compreender o papel da Justiça Federal na trama social brasileira para 

que se possa entender o quanto é necessário que seu funcionamento seja sempre aprimorado, 

permitindo que a realização das suas atribuições ocorra cada vez de forma mais eficiente. 

HISTÓRICO 

A história da Justiça Federal no Brasil compreende duas experiências distintas, 

atreladas a momentos históricos diversos. O seu surgimento, na primeira formatação, esteve 

intimamente ligado ao pensamento que deu lastro ao surgimento da República. 

No período Imperial, o conceito de Justiça era unitário. O Poder Judiciário tinha 

caráter nacional, estabelecido na Carta Constitucional de 1824, resultante que foi da 

declaração de independência. Segundo José Afonso da Silva13, a Carta de 1824 veio como 

expressão do liberalismo, contemplando uma declaração dos direitos do homem e um 

mecanismo de divisão de poderes. Entretanto, também originou uma clara subordinação das 

províncias ao poder central, o que serviu para fomentar os ideais republicanos. Os grupos 

federalistas, surgidos nos debates que se desenrolaram na Assembléia Constituinte de 1823, 

estiveram envolvidos na promoção de diversas rebeliões ocorridas ao longo do período. 

Escudado na Carta de 1824, o Imperador exercia o poder moderador, que lhe 

possibilitava dissolver o parlamento. Além disso, competia-lhe escolher Presidentes de 

Província e Chefes de Polícia, que detinham poderes judiciais e policiais, assim como 

nomeava os Juízes de Direito, os Juízes Municipais e os Promotores Públicos. 

                                                 
13 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 18. 
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A proclamação da República em 1889 representou a vitória das forças 

descentralizadoras. Vladimir Passos de Freitas14 identifica que, com o surgimento do novo 

modo de organização nacional, as províncias passaram a ter mais autonomia, sendo inserido, 

neste momento, o conceito de dualidade judiciária no sistema jurídico nacional. Silva15 aponta 

que com a nova estruturação, ocorreu um resgate da realidade colonial que foi traduzida em 

um relativo prestígio de poderes efetivos e autônomos locais. A opção pelo regime federativo 

haveria de consubstanciar-se, também, na criação de um Poder Judiciário ligado às províncias, 

como reflexo da autonomia que se buscava consolidar. 

O mesmo autor indica que a criação da Justiça Federal se deu com a edição do 

Decreto nº 848, em 11 de outubro de 1890, antes mesmo, portanto, da promulgação da 

constituição republicana, de 1891. O referenciado diploma legal trazia dispositivos referentes 

à Direito Penal, Direito Processual Penal e Organização Judiciária e Administrativa, mas não 

chegou a regulamentar de forma completa o funcionamento da Justiça Federal. Por essa razão, 

o Congresso promulgou, em 20 de novembro de 1894, a Lei nº 221, complementando a 

organização do Judiciário Federal. Dita lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3.084, de cinco 

de novembro de 1898, que aprovou a Consolidação das Leis Referentes à Justiça Federal.  

A estrutura do Poder Judiciário Federal contava então com o Supremo Tribunal 

Federal e os Juízes inferiores, denominados de Juízes Federais ou Juízes de Seção, sendo 

incorporados, em 1934, os Juízes do Trabalho. 

Em 1937, Getúlio Vargas, através de nova Carta Constitucional, criou o regime que 

ficou conhecido como Estado Novo. Inspirada na Constituição da Polônia (o que lhe rendeu o 

apelido de “Polaca”) deu lastro à instalação de um regime totalitário, colocando os Poderes 

Legislativo e Judiciário em posição subalterna ao Poder Executivo. Nesse período histórico, 

uma das tônicas foi o enfraquecimento do Poder Judiciário, que se revelou, dentre outras 

características, pela extinção da Justiça Federal. 

Somente após a deposição de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, foi convocada 

nova Assembléia Constituinte, reunida em 1946, para confecção da nova Carta 

Constitucional, promulgada no mesmo ano, com o resgate de muitos institutos consagrados 

em 1934. A Constituição de 1946 deu o primeiro passo na reestruturação do Judiciário 

                                                 
14 FREITAS, Vladimir Passos. Justiça Federal: Histórico e evolução no Brasil. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2003. p. 

11. 
15 SILVA, José Afonso. op. cit. p 21. 
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Federal, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, resgatando, ainda, a Justiça Eleitoral 

e a Justiça do Trabalho. 

Em todo o período que vai de 1937 a 1965, não existiu a Justiça Federal. Após a 

renúncia de Jânio Quadros, a Presidência da República foi assumida por seu Vice, João 

Goulart, que veio a ser deposto no Golpe Militar de 1964. A despeito da suposta intenção de 

devolver o poder aos civis através da convocação de novas eleições, o governo militar acabou 

por perpetuar-se. Foi em plena vigência do regime militar que a Justiça Federal foi recriada, 

por força do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. No ano seguinte, foi 

regulamentada a forma em que se deu a recriação, através da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 

1966.  

Juntamente com o ressurgimento da primeira instância do Judiciário Federal, foi 

criado o Conselho da Justiça Federal. Data daí a divisão do Judiciário Federal em cinco 

regiões, com a previsão da instalação de uma Seção Judiciária em cada Estado ou Território, 

além do Distrito Federal.  

Alexandre Vidigal de Oliveira16 aponta que, à época, o provimento dos cargos de 

Juiz Federal se dava por escolha do Presidente da República, mediante lista quíntupla 

elaborada pelo Supremo Tribunal Federal, composta por três nomes de juízes substitutos 

escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos e dois nomes de bacharéis em Direito, com 

experiência mínima de oito anos de prática forense17. Os Juízes Federais Substitutos, por sua 

vez, eram admitidos por concurso público por candidatos com idade de 28 a 50 anos e com 

mais de quatro anos de prática forense. Somente com a entrada em vigor da Lei nº 5.677/71 o 

provimento do cargo de Juiz Federal passou a ser feito através de promoção do Juiz Federal 

Substituto, provido por concurso.  

Uma das peculiaridades apontadas por Freitas18 refere-se ao fato de que, nos 

primeiros momentos após a recriação da Justiça Federal, alguns dos nomeados chegaram a 

desistir de tomar posse acreditando que, quando findasse o regime militar, também deixaria de 

existir a Justiça Federal. O mesmo autor indica que havia, por outro lado, um receio de que a 

Justiça Federal tivesse sido criada com o objetivo de ser subserviente ao regime militar. 

                                                 
16 OLIVEIRA, Alexandre Vidigal. Justiça Federal: evolução histórico-legislativa. Revista da AJUFE. Brasília: 

AJUFE, ano 14, n. 50, jun./jul. 1996. p. 12. 
17 Os bacharéis deveriam comprovar a atuação profissional como advogados em causas propostas ao sistema 

judicial, pelo período mínimo indicado. 
18 FREITAS, Vladimir Passos. op. cit. p. 14. 
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De acordo com Oliveira19, o Ato Institucional nº 2 estabeleceu a escolha dos Juízes 

Federais pelo Presidente da República em lista quíntupla de cidadãos de notável saber jurídico 

e reputação ilibada, mas cuidou de suspender as garantias constitucionais de vitaliciedade e 

inamovibilidade dos magistrados, o que permitia serem removidos, postos em disponibilidade 

ou mesmo aposentados, caso contrariassem os interesses dominantes. Com o recrudescimento 

do regime militar e o aprofundamento do estado de exceção, surgiu o Ato Institucional nº 5. 

Além de manter suspensas as garantias constitucionais, o AI - 5 determinava a exclusão da 

apreciação judicial de todos os atos praticados sob o seu resguardo. Foi o apogeu da chamada 

Doutrina da Segurança Nacional. Apenas com a promulgação da Constituição Federal da 

República de 1988 é que as garantias de inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de 

vencimentos foram devolvidas aos magistrados. 

Apesar de ter sido recriada sob o signo do regime totalitário, segundo Pedro Paulo 

Filho20 a Justiça Federal, através dos seus julgadores, conseguiu devolver aos brasileiros a 

confiança e o respeito pelo judiciário. A reputação de órgão independente foi construída 

muitas vezes desafiando o governo militar, como são exemplos os célebres casos das ações 

movidas pelas famílias dos jornalistas Vladimir Herzog e Mário Alves de Souza Vieira, o 

primeiro morto nas dependências do DOI/CODI (Destacamento de Operações de Informações 

/ Centro de Operações de Defesa Interna) e o segundo desaparecido, após ter sido visto pela 

última vez no mesmo local onde Herzog foi morto.  

Por meio da Emenda Constitucional n. 01, de 17/10/69, os tribunais e juízes 

estaduais voltaram a ser incluídos na organização do Poder Judiciário. Este fato alterou o 

conceito político do Judiciário. José Maurício de Almeida21 ilustra essa mudança: 

No art. 112 da prefalada emenda, estruturou-se o Poder Judiciário 
sem a tradicional distinção entre as "Justiças" dos Estados e da 
União, tanto que se desdenhou a qualificação "da União", 
incluindo-se, novamente, entre os organismos do Poder Judiciário, 
os "tribunais e juízes estaduais". Adotou-se o entendimento de que 
a jurisdição não é nem federal nem estadual — "como expressão do 
poder estatal, que é uno, ela é nacional e não comporta divisões". 
Todavia, visando a uma racional partilha de trabalho, torna-se 
mister a instituição de órgãos distintos do mesmo Poder. 

                                                 
19 OLIVEIRA, Alexandre Vidigal. op. cit. p 11. 
20 FILHO, Pedro Paulo. Grandes advogados, grandes julgamentos (no júri e noutros tribunais). 3 ed. 

Campinas: Millennium, 2003. p. 143. 
21 ALMEIDA, José Maurício P. O Poder Judiciário brasileiro e sua organização. Curitiba: Juruá, 1992. p. 23. 
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O Conselho Nacional da Magistratura (CMN) passou a integrar o Poder Judiciário, 

por meio da Emenda Constitucional n.º 07/77. Tratava-se de órgão disciplinar inspirado em 

similares europeus (França, Itália e Alemanha Ocidental), composto de sete ministros do 

Supremo Tribunal Federal, por este escolhidos (art. 120, caput, da CF de 1967). Competia-lhe 

conhecer de reclamações contra membros de tribunais, podendo, igualmente, avocar 

processos disciplinares contra juízes de primeiro grau.  

A mesma emenda previu, através da inclusão de parágrafo único no art. 112, a 

criação de lei orgânica complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

(LOMAN). Tal lei materializou-se na Lei Complementar n.º 35, de 14/03/1979.  

O CMN foi regulamentado pela LOMAN (arts. 50 a 60 e 133 a 135), e foi muito 

criticada, à época, sua criação, bem como sua condição de órgão constitucional do Judiciário. 

Segundo Almeida22, os atos e decisões do CMN eram passíveis de controle jurisdicional; 

cabia ao Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar mandado de segurança impetrado 

contra atos do CMN (CF67, art. 119, I, i). O CMN não agia de ofício; sua atuação devia ser 

provocada por reclamações e representações. 

 Segundo Oliveira23, a partir de 1979 foi intensificada a ampliação do número de 

varas federais e de cargos de juízes federais e juízes federais substitutos, através de diversas 

leis específicas: Lei n. 6.824, de 22/09/80  — cria a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; 

Lei n. 7.007, de 29/06/82 — cria 83 cargos de juiz federal; Lei n. 7.030, de 13/09/82 —  cria a 

Seção Judiciária de Rondônia; Lei n. 7.178, de 19/12/83 — cria 21 varas federais com os 

respectivos cargos de juiz federal; Lei n. 7.521, de 15/07/86 — cria, em Campinas-SP, uma 

vara da Justiça Federal; Lei n. 7.583, de 06/01/87 — cria 68 varas da Justiça Federal, com os 

respectivos cargos de Juiz Federal, devendo 19 dessas varas serem instaladas nos municípios 

do interior dos estados;  Lei n. 7.595, de 08/04/87 — cria 30 cargos de juiz federal;  Lei n. 

7.631, de 17/11/87 — cria oito varas da Justiça Federal, sete delas em municípios do interior, 

com os respectivos cargos de juiz federal. Com a criação de varas da Justiça Federal no 

interior do País, a instituição e a magistratura ganham novo perfil, mais tendente à 

regionalização de suas atividades, característica que se tornou mais evidente a partir da 

Constituição Federal de 1988, com a instituição de cinco Tribunais Regionais Federais (TRF), 

distribuídos em diferentes regiões do território nacional. 

                                                 
22 ALMEIDA, José Maurício P. op. cit. p. 24. 
23 OLIVEIRA, Alexandre Vidigal. op. cit. p. 13. 
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Os Tribunais Regionais Federais foram criados em substituição ao Tribunal Federal 

de Recursos (TFR). De acordo com a obra Dados Históricos – 1987 a 1994, em edição do 

TRF da 5ª Região24, a idéia da criação de cortes regionais não era nova, havendo antecedentes 

nas referências a Tribunais Federais distribuídos em regiões nas Cartas de 1891 (art. 55), de 

1934 (art. 78) e de 1946 (art. 105). Na Constituição de 1967, após a Emenda Constitucional 

de 1969, estava prevista a criação de mais dois Tribunais Federais de Recursos. Além do já 

existente, situado em Brasília, seriam criados mais dois, um localizado em São Paulo e outro 

em Recife. 

ESTRUTURA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Feitas essas considerações de natureza histórica, podemos tratar da estrutura atual da 

Justiça Federal, situando-a no contexto do Poder Judiciário nacional. A Constituição Federal 

de 1988 (CF88) previu, no seu art. 92, a estrutura do Poder Judiciário nacional, na seguinte 

forma: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A - o Conselho Nacional de Justiça; 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e 
os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm 
jurisdição em todo o território nacional. 

Na opinião de Mendes, Coelho e Branco25, o papel conferido pela Constituição de 

1988 ao Poder Judiciário não havia sido previsto em nenhuma das constituições anteriores. 

Estes apontam que o judiciário nacional foi dotado de autonomia institucional, administrativa 

e financeira, ao tempo em que foi assegurada a autonomia funcional dos magistrados. 
                                                 
24 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região: dados históricos 1989 – 1994. Recife: TRF 5ª Região, 
1995. p 15. Disponível em: 
<http://www.trf5.jus.br/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,447/>. Acesso em: 15 mai. 
2009. 
25 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo G. Curso de Direito 

Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
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Argumentam ainda que a atual Constituição ampliou os mecanismos de proteção de direitos, o 

que vem exercendo forte influência no modelo de organização do Judiciário. 

Para melhor compreensão da relativa autonomia administrativa dos TRF e Seções 

Judiciárias, relevante para os fins da pesquisa, importa ainda relatar, ainda que 

superficialmente, a função e as atribuições do STF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dos 

TRF e dos Juízes Federais, principalmente os dois últimos, em razão do ambiente pesquisado, 

assim como do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão judicial mais antigo do país. Criado em 

1828, exerce, como afirmam Mendes, Coelho e Branco26, a função de órgão de cúpula do 

Poder Judiciário, ao qual “incumbe a iniciativa do Estatuto da Magistratura e a Presidência do 

Conselho de Justiça”. No desenho atual, pós-Constituição de 1988, a competência do STF foi 

ampliada, especialmente no que diz respeito ao controle da constitucionalidade de leis e atos e 

ao controle da omissão constitucional.  

O STF, em conformidade com o estabelecido no art. 101 da Constituição de 1988, é 

composto por onze Ministros, que devem ser escolhidos dentre cidadãos de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, maiores de trinta e cinco e com menos de sessenta e cinco anos 

de idade, devendo ser nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação e escolha 

pela maioria absoluta dos componentes do Senado Federal. A competência da corte suprema 

da nossa estrutura judiciária está descrita no art. 102 da CF88. 

A Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, tratou da reforma do Poder 

Judiciário, entre outros dispositivos, através da criação do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), cujas atribuições são de supervisão administrativa e financeira do Poder Judiciário. Em 

conformidade com a redação do novo art. 103-B da Constituição, o CNJ é composto por 

quinze membros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com 

mandatos de dois anos, sendo possível uma recondução. A distribuição das vagas do CNJ 

consta de um Ministro do STF, um do STJ e um do TST, indicados pelas respectivas Cortes; 

um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo STF; um Juiz Estadual, indicado 

pelo STF; um Juiz de TRF, indicado pelo STJ; um Juiz Federal, também indicado pelo STJ; 

um Juiz de TRT e um Juiz do Trabalho, indicados pelo TST; um membro do Ministério 

Público da União e outro do Ministério Público Estadual, indicados pelo Procurador Geral da 

                                                 
26 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo G. op. cit. p. 937-948. 
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República; dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; e finalmente por dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

indicados, um pela Câmara dos Deputados, outro pelo Senado. 

O Superior Tribunal de Justiça tem a sua composição prevista no art. 105 da 

Constituição27, devendo ser composto por, no mínimo, trinta e três Ministros, valendo as 

mesmas condições de idade e aprovação do nome pelo Senado previstas para Ministros do 

STF. Contudo, há uma particularidade no que se refere à distribuição das vagas. Um terço dos 

Ministros deve ser escolhido dentre desembargadores de Tribunais Regionais Federais e outro 

terço dentre desembargadores de Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio STJ. O terço restante deve ser dividido, em partes iguais, entre advogados e 

membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, 

alternadamente, com a indicação feita como descrito no art. 94 da CF88. 

A Justiça Federal, conforme estabelece o art. 106 da Constituição Federal, é 

composta pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Juízes Federais. 

Conforme disposto no art. 107 da CF88, a composição dos TRF deve ser de, no 

mínimo, sete juízes recrutados preferencialmente na região do Tribunal, devendo ser 

nomeados pelo Presidente da República, no limite de idade entre trinta e cinco e sessenta e 

cinco anos, devendo um quinto dos seus componentes ser constituído de advogados com mais 

de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal, com 

mais de dez anos de carreira, sendo as demais vagas destinadas à promoção de Juízes Federais 

com mais de cinco anos de exercício, sendo as promoções realizadas, alternadamente, pelos 

critérios de antiguidade e merecimento. 

São cinco os Tribunais Regionais Federais: o da 1ª Região, composto pelos Estados 

do Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, 

Roraima, Tocantins e Distrito Federal; o da 2ª Região, que inclui os Estados do Rio de Janeiro 

e do Espírito Santo; o da 3ª Região, englobando São Paulo e Mato Grosso do Sul; o da 4ª 

Região, que engloba os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; e, por fim, o 

                                                 

27 BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. p 
75-76. 
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TRF da 5ª Região, que inclui os Estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará. 

A estrutura da Justiça Federal conta, ainda, com o Conselho da Justiça Federal, cujas 

atribuições estão assim descritas em sua página na Internet28: 

As principais atribuições do CJF são exercer a coordenação central 
e padronização, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, das atividades de administração judiciária relativas a 
recursos humanos, gestão documental e de informação, 
administração orçamentária e financeira, controle interno e 
informática, organizadas em forma de sistema. Os sistemas 
funcionam mediante participação integrada dos tribunais regionais 
federais e seções judiciárias. Por meio de seus atos normativos, o 
CJF tem regulamentado uma série de atividades essenciais às 
crescentes eficiência e celeridade na prestação jurisdicional da 
Justiça Federal. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 
45, de 2004, foram atribuídos ao CJF poderes correicionais e 
caráter vinculante às suas decisões. À Corregedoria-Geral da 
Justiça Federal incumbe a fiscalização, o controle e a orientação 
normativa da Justiça Federal, no que diz respeito ao desempenho 
dessa atividade correicional. Associado à sua função 
uniformizadora, o CJF exerce um importante papel como órgão 
centralizador de informações estratégicas sobre a Justiça Federal 
em âmbito nacional. Por meio das atividades de informação, 
editoração, ensino e pesquisa, voltadas ao aprimoramento da 
Justiça e realizadas pelo seu Centro de Estudos Judiciários, o CJF 
funciona como um espaço fértil de reflexão e de difusão de 
conhecimentos. Em decorrência da criação dos Juizados Especiais 
Federais, pela Lei n. 10.259/2001, o Conselho dotou-se, ainda, de 
função jurisdicional. Em setembro de 2002 passou a funcionar 
junto ao CJF a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, órgão julgador colegiado que aprecia os 
incidentes de uniformização de interpretação de lei federal nos 
processos oriundos dos Juizados. Tal uniformização de 
jurisprudência é de fundamental importância para garantir a 
celeridade e a segurança jurídica desses juízos. 
 

 

                                                 
28 BRASIL, Portal da Justiça Federal. Disponível em: < http://www.jf.jus.br/>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
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A Justiça Federal é composta pelos Juízes Federais e pelos Tribunais Regionais 

Federais. A unidade administrativa básica da Justiça Federal é a Seção Judiciária, instalada e 

cada um dos estados da federação e com jurisdição naquele estado. Administrativamente, as 

seções são coordenadas pelo TRF que jurisdiciona os estados da Região, e acima destes, pelo 

CJF. A competência dos Juízes Federais está definida no art. 109 da Constituição Federal29: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e 
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional; 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse 
ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º 
deste artigo; 
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 
VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência 
ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não 
estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, 
a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença 
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à 
nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 
XI - a disputa sobre direitos indígenas. (...). 

                                                 
29 BRASIL, Constituição (1998). op cit. p. 77-78. 
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A competência dos Tribunais Regionais Federais, por sua vez, está assentada no art. 

108 da Constituição Federal30: 

 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da 
Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou 
dos juízes federais da região; 
c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do 
próprio Tribunal ou de juiz federal; 
d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal; 
e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao 
Tribunal; 
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes 
federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência 
federal da área de sua jurisdição. 

 

Como se pode perceber, a relação do cidadão com o Estado Federal tem os seus 

conflitos submetidos à apreciação da Justiça Federal, o que denota a grande importância da 

instituição para a manutenção do equilíbrio na atuação do Estado e na manutenção do Estado 

Democrático de Direito. 

A JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

Na 5ª Região, a Justiça Federal é composta pelo Tribunal Regional Federal, que 

conta com 15 Desembargadores Federais, estando em funcionamento quatro turmas 

julgadoras compostas cada uma por três desembargadores, e pelos Juízes Federais agrupados 

em seccionais instaladas nos estados da área de sua jurisdição, que compreende as Seções 

Judiciárias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

A distribuição das Varas Federais e Juizados Especiais Federais Cíveis na 5ª Região 

pode ser vista no quadro abaixo: 

 
                                                 
30 Idem. p. 77. 
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Quadro 1. Distribuição de Varas e Juizados na 5ª Região – Atualizado em 31/12/2008. 
 

UF Localidades 
Varas 
sem 

Juizado 

Varas 
com 

Juizado 
adjunto 

Total 
de 

Varas

Juizados 
Especiais 
Federais 

Cíveis 
autônomos 

Maceió 5 - 5 1 
Arapiraca 1 1 1 - 
União dos Palmares 1 - 1 - 

Alagoas 

Subtotal 7 1 7 1 
Fortaleza 13 - 13 3 
Juazeiro do Norte 1 - 1 1 
Limoeiro do Norte - 1 1 - 
Sobral 1 - 1 1 

Ceará 

Subtotal 15 1 16 5 
João Pessoa 4 - 4 1 
Campina Grande 3 - 3 1 
Souza - 1 1 - 

Paraíba 

Subtotal 7 1 8 2 
Recife 14 - 14 3 
Caruaru 1 1 2 - 
Garanhuns 1 - 1 - 
Petrolina - 2 2 - 
Salgueiro - 1 1 - 
Serra Talhada - 1 1 - 

Pernambuco 

Subtotal 16 5 21 3 
Natal 6 - 6 1 
Caicó - 1 1 - 
Mossoró - 1 1 - 

Rio Grande 
do Norte 

Subtotal 6 2 8 1 
Aracaju 4 - 4 1 
Estância - 1 1 - 
Itabaiana - 1 1 - 

Sergipe 

Subtotal 4 2 6 1 
Total 55 12 66 13 

Fonte: Conselho da Justiça Federal31. 

 

No quadro acima, além do quantitativo de Varas Federais, é possível verificar, ainda, 

a existência das Subseções Judiciárias, instaladas em cidades do interior. De acordo com o 

                                                 
31 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Estatística da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://daleth.cjf.jus.br/atlas/Internet/QUADRODEVARASFEDERAIS.htm>. Acesso em: 03 mai. 2009. 
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TRF da 5ª Região32, as Seções Judiciárias são compostas por 151 magistrados e 2.302 

servidores, distribuídos em 79 Varas Federais, sendo 57 nas capitais e 22 em cidades pólo dos 

Estados que compõem a 5ª Região. Dentre essas Varas Federais, funcionam 25 Juizados 

Especiais Federais, sendo 12 Adjuntos e 13 Autônomos. 

Os dados apontados são necessários para que se tenha uma noção do tamanho da 

Justiça Federal na 5ª Região. O quantitativo de Varas é um indicativo de como a instituição se 

apresenta na região nordeste, ao mesmo tempo em que é possível perceber, através da 

quantidade de Varas instaladas em cidades interioranas, que o processo de interiorização, 

ainda em curso, tem procurado diminuir a distância entre a prestação jurisdicional e a 

população. 

Ainda segundo dados do TRF da 5ª Região33, a propósito da iniciativa de facilitar o 

acesso à justiça, cumpre registrar que foram instalados núcleos de práticas jurídicas e postos 

avançados dos Juizados Especiais Federais em instalações de instituições as mais diversas, 

tais como conselhos municipais e instituições de ensino superior. Os postos avançados se 

prestam à recepção de petições – inclusive iniciais – e à realização de audiências. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Após abordar a temática relativa à estrutura da instituição pesquisada, é importante 

que se busque compreender, grosso modo, de que maneira esta funciona. Apenas este aspecto, 

pela complexidade da instituição e da proeminência dos traços culturais da organização em 

seu funcionamento, seria tema para diversas outras pesquisas. Não existem registros, no 

Banco de Teses e Dissertação da CAPES, de que alguma tenha sido realizada até o momento, 

ao menos contemplando este tema.  

Com base em informações recolhidas no curso da pesquisa, foram identificados 

alguns elementos elucidativos para a compreensão do grau de autonomia administrativa e de 

inovação praticado na instituição.  

                                                 
32 _____. TRF 5ª Região. Relatório de Gestão biênio 2007-2009. Disponível em: 

<http://www.trf5.jus.br/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1558/>. Acesso em: 03 mai. 
2009. 

33 _____. Relatório de Gestão biênio 2005-2007. Disponível em: 
<http://www.trf5.jus.br/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,454/>. Acesso em: 02 mai. 
2009. 
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Em primeiro lugar, há algum grau de liberdade dos gestores das Seções Judiciárias 

no trato do orçamento de que dispõem. Embora sejam realizados regularmente encontros de 

planejamento, que envolvem a presidência do TRF da 5ª Região, seus principais 

colaboradores e os diretores das seccionais, parte das prioridades de gastos são escolhidas 

localmente.  

A principal finalidade das reuniões de planejamento é a busca da coesão dos gastos 

locais aos projetos e políticas do tribunal. Ainda assim, o direcionamento dos investimentos 

permite a definição de prioridades em cada uma das Seções Judiciárias.  

A relativa autonomia orçamentária praticada no âmbito do Conselho da Justiça 

Federal, que permite, por exemplo, a busca de acréscimos orçamentários por ocasião da Lei 

Orçamentária anual no Congresso Nacional, através da captação de emendas coletivas ou 

individuais, tem sido estendida para a relação entre o TRF e as Seções Judiciárias. Esta prática 

permite, por exemplo, que para racionalização de recursos, o desenvolvimento de software ou 

a implantação de projetos piloto em tecnologia da informação sejam realizados pela seccional 

que disponha das melhores condições para fazê-lo, para então, posteriormente, repassar os 

melhores resultados às demais. 

Um segundo aspecto é que existe uma efetiva cultura de atualização na instituição. 

As atualizações legislativas verificadas em áreas sensíveis das Secretarias Administrativas e 

Judiciárias são objeto de treinamento, com a inclusão de servidores envolvidos em cursos 

externos, muitas vezes em outros Estados da Federação.  

Não raro são ministrados cursos de difusão de conhecimento internamente, por 

servidores da própria casa, agindo como multiplicadores. Está se iniciando um caminho de 

integração das pessoas que trabalham em áreas afins nas diversas unidades, de modo a que 

lhes seja possível trocarem experiências. Entretanto, percebe-se que estas tentativas esbarram, 

o mais das vezes, na ausência de sistematização e apropriação de noções de criação, 

disseminação e compartilhamento de conhecimento.  

Os gestores administrativos das seccionais, com o apoio da direção do Tribunal, 

trocam informações através de encontros pessoais e por correio eletrônico, buscando 

encontrar soluções conjuntas ou mesmo informar-se sobre soluções já encontradas em outras 

Seções, disseminando as melhores práticas experimentadas.  
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Entretanto, além da natural inadequação do correio eletrônico a este tipo de contato 

em rede, em razão da constante perda de informações, a experiência ainda está aquém de 

obter os resultados que efetivamente se pode alcançar com o apoio de um sistema 

informatizado planejado para tal fim. Em determinados setores, já se verifica uma maior troca 

de informações, mormente pelo fato de serem utilizados sistemas informatizados 

padronizados para a realização das tarefas, o que auxilia a integração. A realização de cursos 

com a participação de integrantes das diversas unidades, que passam a se conhecer e ter 

referências pessoais em outros locais, em quem podem encontrar apoio através da 

interlocução, é uma clara forma de ampliação de capital social coletivo dentro da instituição. 

A disseminação de encontros onde são debatidas as melhores práticas tem levado à 

valorização das iniciativas de inovação, o que contribui para a disseminação da cultura da 

inovação na instituição pesquisada. 

Ao referirmos a realização de um planejamento orçamentário, é necessário abordar a 

existência de um plano estratégico na instituição. O TRF da 5ª Região elaborou um plano 

estratégico, como forma de orientar as ações da Justiça Federal da 5ª Região. Realizado em 

2002 através da contratação de uma consultoria especializada, gerenciada pelo então existente 

Escritório da Qualidade, o Plano Estratégico 2002-2006 teve como principais características o 

estabelecimento, como missão da instituição “Julgar as questões de interesse federal com 

eficiência, eficácia e rapidez, conduzindo à paz social no âmbito dos Estados da 5ª Região”, 

tendo sido estabelecido que a visão da instituição fosse a de conquistar o “reconhecimento da 

sociedade pela efetividade, rapidez e transparência dos seus serviços jurisdicionais”.  

Como parte do plano, foram listados os valores que deveriam nortear todas as ações 

da Justiça Federal na 5ª Região: comprometimento ético; igualdade de tratamento aos 

jurisdicionados; justiça e paz social; transparência nas ações; compromisso com o serviço 

público; envolvimento com a missão da instituição e valorização dos integrantes da 

instituição. Foram adotadas pelo Plano as seguintes estratégias: implementar a Justiça de 

resultados; promover a articulação institucional e desenvolver a imagem da instituição; 

desenvolver a gestão avançada de pessoas, desenvolver a excelência da gestão e desenvolver a 

gestão de processos e a melhora da infra-estrutura. 

Elaborado o plano estratégico, não se pode afirmar que tenha alcançado o seu 

intento, da mesma forma como não se pode traçar uma identificação do funcionamento da 
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instituição com o seu plano estratégico. Não houve uma efetiva difusão em relação a todo o 

corpo funcional quanto aos objetivos e missão definidos, assim como não houve o 

desdobramento do planejamento nos planos tático e operacional, nem tampouco o 

acompanhamento relativo ao atendimento de seus pressupostos.  
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4. Referencial Teórico 

 

Pierre Lévy34 argumenta ser inadequado falar do impacto das tecnologias. Esta não 

seria uma metáfora válida. O autor defende que a tecnologia não é um ator autônomo, 

separado da sociedade e da cultura, mas, ao contrário, a técnica é um ângulo de análise dos 

sistemas sócio-técnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos 

fenômenos humanos, e não uma entidade real, que existiria independentemente do resto. 

Mesmo supondo que existam três entidades – técnica, cultura e sociedade – em vez de 

enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos pensar igualmente que as tecnologias são 

produto de uma sociedade e de uma cultura. As verdadeiras relações não seriam criadas entre 

a tecnologia – que seria da ordem da causa – , e a cultura – que sofreria os efeitos –, mas sim 

entre um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e interpretam 

de diferentes formas as técnicas.  

Lévy aponta que a presença das técnicas e seu uso em lugar e época determinados 

produzem relações de força sempre diferentes entre seres humanos. Lévy exemplifica este 

ponto apontando a escravidão imposta aos operários das indústrias têxteis do século XIX 

pelas máquinas a vapor, contra o aumento da capacidade de comunicação e ação dos usuários 

de computadores pessoais durante a década de 1980.  

Neste sentido, argumenta Lévy, não podemos falar dos efeitos sócio-culturais ou do 

sentido da técnica em geral, como tendem a fazer os discípulos de Heidegger35 ou a tradição 

oriunda da escola de Frankfurt36. O autor questiona se seria legítimo colocarmos no mesmo 

plano a energia nuclear (que leva a organizações centralizadas, controladas por especialistas, 

impõe normas de segurança estritas, requer escolhas de longo prazo) e a eletrônica (muito 

mais versátil, que serve tanto a organizações piramidais quanto à distribuição mais ampla de 

poder, obedece a ciclos tecnológicos e econômicos muito menores). 

                                                 
34 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p 22. 
35 Referindo-se à célebre conferência "Die Frage nach der Technik" (A questão da Técnica) proferida em 

novembro de 1953 na Escola Técnica Superior de Munique por Martin Heidegger, que, segundo Lévy, gerou 
uma numerosa descendência intelectual entre filósofos e sociólogos da técnica, em particular, como também 
entre pensadores e críticos do mundo contemporâneo em geral. 

36 A técnica, questiona Lévy, estaria sempre ao lado da “razão instrumental”? 
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Segundo Manuel Castells37, o dilema do determinismo tecnológico é, 

provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade 

não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. 

Assim sendo, as técnicas não determinam a sociedade ou a cultura, mas, uma 

técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por 

suas técnicas38. 

Outros autores, de orientação marxista, procuram demonstrar que artefatos 

tecnológicos que nos aparecem no dia-a-dia como neutros, intrinsecamente bons, surgidos 

para resolver problemas, obscurecem relações sociais historicamente determinadas e o 

conteúdo de classe das escolhas tecnológicas. Para dar sustentação a esta idéia, partem do 

conceito de fetiche da mercadoria em Marx e da sua expansão para o campo da tecnologia 

feita por Feenberg (fetiche da tecnologia), que estão na gênese do debate recente da esquerda 

no campo da tecnociência. De qualquer maneira, este debate não invalida as colocações de 

Pierre Lévy, quando defende que as tecnologias não são nem boas nem más (isto depende dos 

contextos, de seu uso e dos pontos de vista). Por este motivo, não nos aprofundaremos no 

tema, ficando a notícia da sua existência. 

Nesse estudo, portanto, consideraremos a tecnologia o produto da sociedade e da 

época, para compreender sua influência no condicionamento das organizações e 

especialmente das pessoas que as compõem.  

REDE, SOCIEDADE INFORMACIONAL E SOCIEDADE EM REDE  

Segundo Pierre Musso39, nos dias atuais a noção de rede é onipresente em todas as 

disciplinas; nas ciências sociais, ela determina sistemas de relações (redes sociais, de poder) 

ou modos de organização (empresa rede); na física, ela se aproxima da análise dos cristais e 

dos sistemas desordenados; em matemática, informática e inteligência artificial, ela define 

modelos de conexão (teoria dos grafos, cálculos sobre rede, conexionismo); nas tecnologias, a 

rede é a estrutura elementar das telecomunicações, dos transportes ou da energia; em 

economia, ela permite refletir as novas relações entre atores na escala internacional (redes 

financeiras, comerciais) ou elaborar modelos teóricos (economia de rede, intermediação); a 

                                                 
37 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 3 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 25. 
38 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p. 25. 
39 MUSSO, Pierre. A filosofia da rede. In: PARENTE, André (org.). Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 

2004. p. 17. 
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biologia é utilizadora dessa noção de rede que, de acordo com a tradição, se identifica com a 

análise do corpo humano (redes sanguíneas, nervosas, imunológicas). A polissemia lança, 

porém, dúvidas sobre a coerência do conceito. 

Castells40 conceitua rede como um conjunto de nós interconectados, onde cada nó é o 

ponto onde uma curva se entrecorta. Em que consiste cada nó depende do tipo de redes 

concretas de que se trata: podem ser mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços 

auxiliares avançados na rede dos fluxos financeiros globais; são conselhos nacionais de 

ministros e comissários europeus da rede política que governa a União Européia; são campos 

de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, pistas de pouso secretas, gangues de rua e 

instituições financeiras para lavagem de dinheiro, na rede de tráfico de drogas ilegais que 

invade as economias, sociedades e Estados por todo o globo; são sistemas de televisão, 

estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, equipes de cobertura jornalística e 

equipamentos móveis, gerando, transmitindo e recebendo sinais na rede global da nova mídia, 

âmago da expressão cultural e da opinião pública na era da informação.  

Partindo da contribuição de diversos autores, Musso41 propõe a seguinte definição do 

conceito de rede: “a rede é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em 

interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de funcionamento”. Há três níveis 

nessa definição: em primeiro lugar, a rede é uma estrutura composta de elementos em 

interação, sendo estes elementos os picos ou nós da rede, que estão ligados entre si por 

caminhos ou ligações formando um conjunto instável e definido em um espaço de três 

dimensões; em segundo lugar, a rede é uma estrutura de interconexão instável no tempo, sua 

gênese (ou de um elemento de uma rede) e sua transcrição de uma rede simples a outra mais 

complexa são consubstanciais a sua definição, sua dinâmica está incluída em sua estrutura; 

por último, a modificação de sua estrutura obedece a alguma regra de funcionamento, ou seja, 

a variabilidade da estrutura em rede respeita uma norma – eventualmente modelizável – que 

explica o funcionamento do sistema estruturado em rede. 

Para Castells42, redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 

integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação (valores ou objetivos de desempenho, por 

                                                 
40 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op. cit. p. 498. 
41 MUSSO, Pierre. A filosofia da rede. op. cit. p. 31-32. 
42 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op. cit. p. 499. 
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exemplo). Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico, 

suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio.  

Outra concepção de rede, de interesse para os fins da pesquisa, é a rede como matriz 

técnica. Musso43 argumenta que – se a rede produz tantas representações e mitos – é porque 

ela é uma técnica maior de organização do espaço-tempo, trata-se de uma matriz espaço-

temporal: de um lado, a rede técnica abre a restrição espacial sem a suprimir e superpõe um 

espaço sobre o território (ela desterritorializa e reterritorializa); de outro lado, ela cria um 

tempo curto pelo rápido transporte ou pelo intercâmbio de informações. A rede de 

comunicação adiciona ao espaço-tempo físico um espaço ampliado e um tempo reduzido. 

Em busca de uma categorização precisa das transformações atuais, Castells44 traça 

um paralelo entre os termos sociedade industrial e sociedade informacional. A distinção 

procurada é entre os termos indústria e industrial. Conceito comum na tradição sociológica, 

uma sociedade industrial não é aquela onde apenas existem indústrias, mas uma sociedade 

onde as formas sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas da 

atividade, começando com as atividades predominantes localizadas no sistema econômico e 

na tecnologia militar e alcançando os objetos e hábitos da vida cotidiana. O termo 

informacional, utilizado em sua terminologia, indica o atributo de uma forma específica de 

organização social em que a geração, o processamento e a transmissão de informação tornam-

se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às condições tecnológicas surgidas 

nesse período histórico. O emprego dos termos sociedade informacional e economia 

informacional, por Castells, almeja ainda ressaltar que a informação e o conhecimento são 

importantes para as nossas sociedades. O autor defende, igualmente, que o conteúdo real de 

“sociedade informacional” tem de ser determinado pela observação e análise.  

Castells45 aponta que uma das principais características da sociedade informacional é 

a lógica de sua estrutura básica em redes, o que explica o uso do conceito “sociedade em 

rede”. Contudo, outros componentes da sociedade informacional, tais como movimentos 

sociais ou o Estado, mostram características que se estendem além da lógica dos sistemas de 

redes, embora sejam muito influenciadas por esta lógica, típica da nova estrutura social. Dessa 

maneira, “sociedade em rede” não esgota todo o sentido de “sociedade informacional”. 

                                                 
43 MUSSO, Pierre. A filosofia da rede. op. cit. p. 33. 
44 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op. cit. p. 46.  
45 Idem. p. 46. Nota 33. 
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Com base em seus estudos sobre as estruturas sociais emergentes nos domínios da 

atividade e experiência humana, Castells46 afirma que – enquanto tendência histórica – as 

funções e os processos dominantes na era da informação estão cada vez mais organizados em 

torno de redes. O autor sustenta que a nova morfologia social de nossas sociedades é 

constituída por redes, e que a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a 

operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Em que 

pese ter existido no passado, a forma de organização social em redes obteve do atual 

paradigma da tecnologia da informação a base material para sua expansão penetrante em toda 

a estrutura social.  

Indo além, Castells argumenta que essa lógica de redes gera uma determinação social 

em nível mais elevado que a dos interesses sociais específicos expressos por meio das redes: o 

poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. A presença da rede, ou a ausência 

dela, e a dinâmica de cada rede em relação às outras, são fontes de dominação e 

transformação em nossa sociedade, uma sociedade que na afirmação do autor podemos 

apropriadamente denominar de sociedade em rede, caracterizada pela precedência da 

morfologia social sobre a ação social. 

Para uma definição mais precisa de quem são os sujeitos que denominamos 

“sociedade”, e que estão interagindo em rede, nos apropriamos da noção dos espaços de 

significação, da antropologia. Lévy47 afirma que as relações entre seres humanos produzem, 

transformam e administram constantemente os espaços heterogêneos e entrelaçados. Uma 

mera conversa pode ser considerada uma construção em comum de um espaço virtual de 

significações que cada interlocutor tenta alterar segundo seu humor, seus projetos. Tais 

espaços plásticos, nascidos da interação entre pessoas, compreendem a um só tempo as 

mensagens, as representações que elas evocam, as pessoas que as trocam e a situação como 

um todo, da forma como é produzida e reproduzida pelos atos dos participantes. Existem, 

porém, outros espaços mais vastos, na escala de instituições, de grupos sociais, de grandes 

conjuntos culturais, e que põem em cena não apenas os seres humanos, mas elementos não-

humanos de todas as origens: dispositivos de comunicação, sistemas de signos, armas, 

ferramentas. 

                                                 
46 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op. cit. p 497. 
47 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Edições Loyola, 

2000. p. 125-126. 
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Segundo Lévy, os seres humanos não habitam apenas no espaço físico ou 

geométrico, vivem também, e simultaneamente, em espaços afetivos, estéticos, sociais, 

históricos: espaços de significação, em geral. Reconhecemos a importância de um 

acontecimento na ordem social, técnica, histórica ou intelectual pela sua capacidade de 

reorganizar as proximidades e distâncias neste ou naquele espaço, quando não por seu poder 

de instaurar novos espaços-tempos, novos sistemas de proximidade. 

Outro conceito relevante para os fins da definição do que é a sociedade em rede para 

os fins da pesquisa é o de identidade. Castells48 o define como o processo pelo qual um ator 

social se reconhece e constrói significado principalmente com base em determinado atributo 

cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais ampla a outras 

estruturas sociais. O autor aponta que a afirmação de identidade não significa incapacidade de 

relacionar-se com outras identidades, ou abarcar toda a sociedade sob essa identidade. 

Assim sendo, para os fins da pesquisa, o termo sociedade pode ser definido como o 

conjunto de atores sociais que interagem no ambiente da rede, individualizados em suas 

prerrogativas profissionais e respectivas identidades, no espaço de significação delimitado 

neste ambiente. 

INTERNET E CULTURA 

Para uma melhor compreensão dos mecanismos do movimento global de 

virtualização, suas relações com a instituição estudada e com a sociedade que o produz, faz-se 

necessário um breve retrospecto histórico. 

A centelha que acabaria por detonar a revolução da conectividade ocorreu em 

outubro de 1957, quando a União Soviética pôs em órbita o primeiro satélite espacial, o 

Sputnik. Quatro meses depois, o presidente norte-americano Dwight Eisenhower anunciava a 

criação da ARPA (Advanced Research Projects Agency), com a missão de pesquisar e 

desenvolver alta tecnologia para as forças armadas. De acordo com Manuel Castells49, o 

objetivo principal da ARPA era o desenvolvimento de programas relacionados aos satélites e 

ao espaço.  

                                                 
48 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op. cit. p. 39. 
49 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 13. Disponível em: 

<http://books.google.com/books?id=nCKFFmWOnNYC&pg=PA3&lpg=IA5&ots=_ACSTHw8_R&dq=a+gal
áxia+da+internet+castells&lr=&hl=pt-BR#PPA13,M1>. Acesso em: 30 mai. 2009. 
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A criação da NASA (National Aeronautics & Space Administration), no verão de 

1958, parecia retirar à ARPA razão para a sua existência. No entanto, em 1961, a 

Universidade da Califórnia (UCLA) em Santa Bárbara herdou da força aérea um computador 

IBM, o Q-32. Este fato iria permitir à ARPA orientar a sua investigação para a área da recém-

nascida Informática. Castells aponta que para dirigir e coordenar o Command and Control 

Research (CCR), foi contratado o psicólogo Joseph Licklider, que era um especialista em 

computadores já com reputação internacional. No CCR o trabalho baseava-se na utilização do 

batch processing – processamento de dados por lotes e em tempo diferido. Este processo, que 

satisfazia a maioria das necessidades de cálculo, não se adequava à comunicação interativa 

com computadores nem à transmissão de dados entre eles. Licklider criou então o IPTO 

(Information Processing Techniques Office), orientado para a comunicação interativa e 

transmissão de dados. Para a comunicação rápida entre as equipes de investigadores era 

necessária a construção de uma rede (NET), pelo que a investigação, no âmbito da ARPA, foi 

orientada para a construção de redes de comunicação de dados.  

Em 1962, a ARPA encarregou a Rand Corporation (um centro de pesquisa 

californiano que frequentemente trabalhava para o Pentágono) de criar um método que 

garantisse as comunicações governamentais no caso de um ataque nuclear, possibilidade 

bastante real em plena Guerra Fria. Dois anos depois, a Rand publicou um relatório em nove 

volumes, na verdade um tratado de Paul Baran50 a respeito de redes de comutação de pacotes.  

As primeiras idéias a respeito de uma rede mundial de computadores foram 

desenvolvidas por Licklider no Massachussets Institute of Technology (MIT) em agosto de 

1962, numa série de memorandos que discutiam o conceito de Rede Galáctica (Galactic 

Network). 

Segundo Norberg e O’Neill51, em 1965, Licklider deixou a ARPA, mas a sua 

orientação foi continuada pelo seu sucessor Robert Taylor, também psicólogo. Dispondo de 

um orçamento de 19 milhões de dólares, Taylor iniciou o financiamento da primeira rede de 

computadores. Tratava-se de uma tarefa complexa, pois existiam redes de computadores 

desenvolvidas pelos fabricantes, mas cada um deles impunha as suas normas e utilizava 

                                                 
50 BARAN, Paul. On distributed communications: I - introduction to distributed communication networks. 

Santa Monica (California): The Rand Corporation, 1964. p. 3-35. Disponível em: 
<http://www.rand.org/pubs/research_memoranda/2006/RM3420.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2009. 

51 NORBERG, Arthur e O’NEILL, Judy E.Transforming Computer Technology: Information Processing for 
the Pentagon, 1962-1982.  Baltimore: Johns Hopkins University, 1996. p. 153-196. 
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linguagens de comunicação incompatíveis com as dos restantes. Por outro lado, a rede deveria 

oferecer confiança aos utilizadores, isto é, as mensagens deveriam chegar intactas aos 

receptores quaisquer que fossem os acidentes encontrados no seu percurso entre o emissor e o 

receptor. 

A solução proposta utilizava as idéias de Paul Baran52, Donald Davies53 e Leonard 

Kleinrock54, concebidas de forma independente, sobre comutação de pacotes, e, partindo do 

pressuposto que a rede era insegura em qualquer circunstância, evitava um modelo 

centralizado, prevendo que todos os nós da rede seriam interligados por caminhos redundantes 

e teriam autonomia para gerar, transmitir e receber mensagens. As mensagens seriam 

divididas em pacotes (pequenos grupos de dados), os quais seriam endereçados 

separadamente e remetidos de uma máquina a outra. O itinerário específico que cada pacote 

percorreria seria irrelevante; o importante é que o modelo garantia que todos os pacotes 

chegariam a seus destinos e seriam reagrupados, reconstituindo a mensagem original. Como a 

idéia era criar diversos canais redundantes, ligando os diversos nós da rede entre si, seria 

necessário destruir praticamente toda a rede para impedi-la de funcionar. Em 1967, a ARPA 

apresentou o primeiro plano real de uma rede de comutação de pacotes. 

Para aliviar o trabalho dos computadores – emissor e receptor – foi decidido 

construir computadores intermediários denominados host, para que processassem o trabalho 

de routing (roteamento). Cada computador seria assim conectado à rede através de um 

computador intermediário denominado IMP (Interface Message Processor). 

Segundo Castells55, para que todos os computadores pudessem se comunicar, foi 

necessário criar um protocolo de comunicações que regulasse a troca de mensagens. Os 

primeiros protocolos construídos foram o Telnet – ligação interativa de um terminal com um 

computador remoto – e o FTP (File Transfer Protocol), transferência de arquivos entre dois 

computadores. As denominações originais dos protocolos eram DEL (Decode/Encode 

                                                 
52 BARAN, Paul. op. cit. v II–IX.  
53 DAVIES, Donald et al. A digital communication network for computers giving rapid response at remote 

terminals. ACM Symposium on Operating Systems Principles. New York: ACM, 1967. p. 21-217. 
Disponível em: < 
http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=811669&type=pdf&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=38238565&C
FTOKEN=98627401>. Acesso em: 02 jun. 2009. 

54 KLEINROCK, Leonard. Communication nets: stochastic message flow and design. New York: McGraw-
Hill, 1964. 

55 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. op. cit. p. 14.  
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Language) linguagem de codificação/decodificação, e NIL (Network Interchange Language) 

linguagem de intercâmbio na rede. 

Construída entre a Universidade da Califórnia (Los Angeles) - UCLA, Stanford 

Research Institute (SRI), Universidade de Utah e Universidade da Califórnia (Santa Bárbara), 

e tida como o protótipo de todas as redes, entrou em operação em 1º de dezembro de 1969 a 

ARPANET. Os estudantes destas instituições criaram um grupo de trabalho que denominaram 

Network Working Group (NWG). O protocolo de comunicações instalado nos “host” era 

insuficiente para gerenciar este novo tipo de comunicações. O NWG desenvolveu o Network 

Control Protocol (NCP) que podia ser instalado em cada um dos diversos “host”. Este 

estabelecia as conexões, as interrompia, as comutava e controlava o fluxo das mensagens. A 

primeira rede passou a ter a sua linguagem própria independente do hardware que a 

suportava. A ARPANET utilizava a rede telefônica comercial através do sistema de locação 

de circuitos. Os iniciais quatro nós da rede foram ampliados para trinta em agosto de 1972. 

Considera-se esta data como o marco inicial da atividade da primeira comunidade virtual. 

No princípio, a principal atividade desenvolvida na comunidade virtual da 

ARPANET era o atualmente prosaico correio eletrônico. Discussões on-line (hoje chamadas 

fóruns) e mensagens pessoais circulavam entre os membros da comunidade, precipitando o 

desenvolvimento de programas utilitários que simplificavam a utilização deste instrumento 

inédito. 

A importância da ARPANET era tamanha que, em 1972, foi rebatizada como 

DARPANET, em que o D significava defense para indicar que a rede dependia do 

Departamento de Defesa, que financiava os investimentos para a ligação entre computadores 

geograficamente afastados, de modo a permitir seu acesso remoto e a partilha de fontes de 

dados. 

O desejo de independência do financiamento militar está na gênese da idéia da 

criação de uma “International Network (rede internacional) e de uma Interconnected 

Networks (conexão de redes regionais e nacionais nos Estados Unidos que não se 

intercomunicavam). Estas expressões favoreceram a futura denominação “Internet”. 

Entre 1973 e 1978 uma equipe de investigadores coordenada por Vinton Cerf (atual 

vice-presidente do Google) no SRI (Stanford) e Robert Kahn na DARPA desenvolveram um 
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novo protocolo denominado TCP (Transmission Control Protocol) 56. Complementado 

posteriormente pelo protocolo IP (Internet Protocol), o assim denominado TCP/IP assegurava 

a interoperacionalidade e interconexão de redes diversas de computadores. Em julho de 1977, 

Vinton Cerf e Robert Kahn realizaram uma demonstração desse protocolo utilizando três 

redes ARPANET, RPNET e STATNET. Esta demonstração é considerada o marco de 

nascimento da Internet. O TCP/IP substituiu totalmente o NCP a partir de 1983. 

Entrementes, a operação e o controle da ARPANET foram transferidos, em 1º de 

julho de 1975, para a US Defense Communications Agency, conhecida pela sigla DISA 

(Defense Information Systems Agency). A operação e controle da ARPANET eram então 

totalmente executados pela Secretaria de Estado da Defesa norte-americana. 

A DARPA financiou também projetos que permitissem a utilização da técnica de 

comutação de pacotes para navios em navegação e unidades móveis terrestres que 

dispusessem de comunicação via rádio. Este financiamento deu origem à construção da rede 

local Ethernet que, além da utilização do rádio, também suportava a transmissão por cabos 

coaxiais. 

No início de 1980 a ARPANET foi dividida em duas redes. A MILNET, que servia 

as necessidades militares, e a ARPANET, que dava suporte às atividades de pesquisa. 

Contudo, o Departamento de Defesa coordenava, controlava e financiava o desenvolvimento 

em ambas as redes. 

Porém a NSF (National Science Foundation), criada em 1975, não concordando com 

o domínio dos militares sobre as redes de comunicação de dados, decidiu construir a sua 

própria rede, que denominou CSNET (Computer Science Network), com o objetivo de 

conectar todos os laboratórios de Informática dos EUA. Entre 1975 e 1985 foram criadas 

várias redes de comunicação de dados utilizando fontes de financiamento e custeio diferentes. 

Em 1990, o Departamento de Defesa dos EUA desmantelou a ARPANET, que, 

substituída pela rede da NSF, foi rebatizada NSFNET e se popularizou, em todo o mundo, 

com a denominação Internet. Foi através da National Science Foundation, que o governo 

norte-americano investiu na criação de backbones (espinha dorsal), que são poderosos 

computadores conectados por linhas dedicadas (canais de fibra óptica, elos de satélite e elos 

                                                 
56 CERF, Vinton G. e Kahn, Robert. A Protocol for Packet Network Intercommunication. IEEE Transactions 

on Communications. May 1974.  New York: IEEE, 1974.  
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de transmissão por rádio), e com capacidade de dar vazão a grandes fluxos de dados. Além 

desses backbones públicos, existem aqueles criados por empresas particulares. A estes são 

conectadas redes menores, de forma mais ou menos anárquica. De forma simples, é nisto em 

que consiste a Internet, que não tem um proprietário específico. 

Para ampliação da utilização da Internet foi decisiva a criação da world wide web  

por dois engenheiros do CERN (Centre Européene pour la Recherche Nucléaire), Robert 

Caillaiu e Tim Berners-Lee, do HTML (HyperText Markup Language) e dos browsers. O 

primeiro browser empregado foi o LYNX, que apenas permitia a transferência de textos. O 

MOSAIC, concebido na Universidade de Illinois, já permitia a transferência de textos e 

imagens. Dele derivaram os populares Netscape e Internet Explorer.  

A partir da saída dos militares, a Internet transforma-se num sistema mundial 

público, de redes de computadores (numa rede de redes), ao qual qualquer pessoa ou 

computador, previamente autorizado, pode conectar-se. Obtida a conexão, o sistema permite a 

transferência de informação entre computadores. A infra-estrutura utilizada pela Internet é a 

rede mundial de telecomunicações.  

No Brasil, a trajetória da expansão da rede foi similar. De acordo com Ali Chalin et 

al57, a introdução da Internet no país ocorreu em 1988, por iniciativa da Fundação de Amparo 

à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp). Em 1991, uma linha internacional foi conectada 

à Fapesp para a liberação do acesso à Internet para instituições educacionais, fundações de 

pesquisa, entidades sem fins lucrativos e órgãos governamentais, que passaram a participar de 

fóruns de debates, a acessar bases de dados nacionais e internacionais e supercomputadores de 

outros países, como também a transferir arquivos e software. 

Segundo o mesmo autor, durante a Eco-92, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (Ibase), sediado do Rio de Janeiro, firmou convênio com a Associação para o 

Progresso das Comunicações (APC) que objetivava dar espaço às Organizações Não-

Governamentais (ONG) brasileiras na rede mundial. Ainda durante o evento, deu-se início à 

Rede Rio de Computadores (RR), com a segunda conexão brasileira à Internet, que conectava 

doze entidades ao backbone formado pela PUC - Rio e UFRJ, com um canal exclusivo 

alugado à Embratel com o apoio da Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro (Faperj). Os convênios foram alterados nesse mesmo ano, com a ampliação 
                                                 
57 CHALIN, Ali et al. e-gov.br: a próxima revolução brasileira: eficiência, qualidade e democracia: o 

governo eletrônico no Brasil e no mundo. São Paulo: Prentice Hall, 2004. p. 7-10. 
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da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A RNP 

organizou o acesso a vias de tráfego de informação (Infovias), com a criação de um backbone, 

o estabelecimento de pontos de presença nas capitais dos estados e a operação dos nós da rede 

no país. Ali Chalin et al indicam que, em maio de 1995, através de uma portaria conjunta dos 

ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, criou-se a figura do provedor de 

acesso privado, inaugurando a operação comercial da rede no Brasil.  

Observa-se assim que também em terras brasileiras o objetivo inicial da rede era o 

ensino e a pesquisa, e que a participação de particulares só foi permitida depois da criação de 

uma infra-estrutura necessária ao seu funcionamento financiada com recursos 

governamentais. 

Em relação ao hardware, a virada fundamental data dos anos de 1970. Até então, a 

informática servia aos cálculos científicos, ao processamento dos censos e às estatísticas dos 

Estados e das grandes empresas, ou a pesadas tarefas de administração (relatórios de vendas, 

folhas de pagamento, etc.). Com o desenvolvimento do microprocessador – unidade de 

cálculo aritmético e lógico instalada num pequeno chip eletrônico – foram iniciados amplos 

processos econômicos e sociais, que levaram a uma nova fase da automação da produção 

industrial (robótica, linhas de produção flexíveis, maquinário industrial com controles 

digitais) e presenciaram o início da automação de setores do terciário (bancos, corretoras, 

seguradoras). A partir daí, a busca sistemática de ganhos de produtividade por meio da 

utilização de aparelhos eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados foi 

paulatinamente envolvendo todo o conjunto de atividades econômicas, assim permanecendo 

até os dias atuais. 

Por outro lado, a partir do microprocessador, como alerta Lévy58, um verdadeiro 

movimento social nascido na Califórnia na efervescência da dita contracultura apossou-se das 

novas possibilidades técnicas e inventou o computador pessoal. Desde então, o computador 

iria progressivamente passar de ferramenta para os serviços de processamento de dados de 

grandes empresas a instrumento de criação (imagens, textos, músicas), de organização 

(planilhas, bancos de dados), de simulação (programas para pesquisa, modelos de previsão, 

ferramentas de apoio à decisão) e de diversão (jogos) nas mãos de uma parcela crescente da 

população dos países desenvolvidos. 

                                                 
58 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p. 31-32. 
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Também a contracultura impulsionou jovens ideologicamente engajados (ou não) em 

busca do ideal de difusão da informação, e, posteriormente, junto com grupos ligados às 

universidades e indivíduos conectados, contribuíram decisivamente para a formação da 

Internet como hoje é conhecida. Castells59 argumenta, neste sentido, que a Internet é, acima 

de tudo, uma criação cultural.  

O autor identifica quatro camadas da cultura que produziram e formaram a Internet60.  

Na parte superior do construto cultural que levou à criação da Internet, coloca a 

cultura meritocrática da excelência científica e tecnológica, proveniente essencialmente do 

mundo acadêmico e da big science (investigações científicas que envolvem projetos vultosos 

e dispendiosos, geralmente financiados pelo governo). Com a missão de conquistar o mundo 

através do conhecimento, essa tecnomeritocracia acabou por conservar sua autonomia, 

legitimando-se numa comunidade de pares.  

Fortalecendo os limites internos da comunidade dos tecnologicamente iniciados e 

tornando-a independente, a cultura hacker definiu a meritocracia. Respeita-se apenas a 

capacidade de criar tecnologia e de compartilhá-la com a comunidade. Como em uma guilda, 

só hackers julgam hackers. Têm na liberdade, especialmente na liberdade de acesso e de uso 

ilimitado da sua tecnologia, um valor fundamental. 

Redes sociais de todos os tipos, apropriando-se da capacidade de interconexão, 

levaram à criação de comunidades on-line que – na visão de Castells – reinventaram a 

sociedade, expandindo nesse processo, no uso e no alcance, a interconexão de computadores. 

Adotando os valores tecnológicos da meritocracia, e a crença dos hackers no valor da 

liberdade, da comunicação horizontal e da interação interconecta, usaram-na não para praticar 

e criar tecnologia, mas para sua vida social. 

Por último, o autor sustenta que os empresários da Internet descobriram um novo 

mundo, onde conviviam inovações tecnológicas, novas formas de vida social e indivíduos 

autônomos cuja capacidade tecnológica lhes dava respeitável poder frente a regras e 

instituições sociais dominantes. Desprezando a possibilidade de participar apenas das 

comunidades formadas ao redor da tecnologia da Internet, partiram para a conquista desse 

mundo, usando o poder que vinha com essa tecnologia. Em nossa sociedade, isso significa ter 
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60 Idem. p. 53. 
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dinheiro, mais dinheiro que todos os demais. Dessa maneira, a cultura empresarial, orientada 

para a acumulação econômica, partiu para a conquista do mundo, e, nesse processo, fez a 

Internet ocupar o proeminente papel que hoje desempenha na sociedade. 

Castells61 resume sua argumentação sobre a cultura da Internet afirmando: 

A cultura da Internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática 
no progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado a 
cabo por comunidades de hackers que prosperam na criatividade 
tecnológica livre e aberta, incrustada em redes sociais que 
pretendem reinventar a sociedade, e materializada por empresários 
movidos a dinheiro nas engrenagens da nova economia.  

4.1 O processo de informatização no Judiciário 

De acordo com Jorge Correa Sutil62, nos países latino-americanos, na maior parte do 

século XX, o judiciário não figurou como tema importante em matéria de reforma, sendo 

reservada ao juiz a figura de aplicador da letra da lei, emprestada do modelo europeu. A 

construção do Estado latino-americano ocupou-se prioritariamente com o desenvolvimento do 

poder executivo e de sua burocracia, procurando converter o judiciário em parte dos aparatos 

burocráticos do Estado, de forma a obter seu controle através do poder político, tornando-o, 

de fato, uma instituição sem poderes para deter a expansão do Estado e de seus mecanismos 

reguladores. 

Jorge Sutil pontua que nas décadas de 1950 e 1960, o Estado desenvolvimentista e 

sua política de substituição de importações não viam o sistema judiciário como parte das 

estratégias de superação do subdesenvolvimento. De fato, para não prejudicar os novos modos 

de organização da produção, qualquer interferência na legislação deveria ser inibida. Por 

razões completamente diversas, a esquerda revolucionária da época, no pólo oposto, não 

considerava o judiciário mecanismo importante para a promoção da justiça social. Nos anos 

de 1970 e 1980, os regimes autoritários, no poder em vários países do continente, não estavam 

interessados no fortalecimento da instituição judicial, na medida em que esta pudesse 

interferir nas suas práticas de repressão. 

                                                 
61 CASTELLS, Manuel. Cibercultura. op. cit. p 53. 
62 SUTIL, Jorge Correa. Reformas judiciárias na América Latina: boas notícias para os não privilegiados. In: 

O’DONNEL, Guilhermo et al. Democracia, violência e injustiça: o não-estado de direito na América 
Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 243-249. 
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Porém, no final da década de 1980, o sistema judicial adquiriu maior proeminência 

em diversos países, não apenas latino-americanos, mas também europeus, africanos e 

asiáticos. Segundo Boaventura Santos63, ao mesmo tempo, as agências internacionais de 

fomento passaram a dar prioridade aos programas de reforma judicial e de construção do 

estado de direito em muitos países em desenvolvimento. Até então, esta tinha sido uma das 

áreas de cooperação internacional de menor expressão financeira. O autor estima que 

trezentos bilhões de dólares tenham sido gastos em projetos de reforma, dos quais o mais 

dispendioso terá sido o do sistema jurídico e judicial da Rússia, após o colapso soviético. 

O mesmo autor discute, em outra obra64, os motivos do protagonismo contemporâneo 

dos tribunais. Afirma que não se trata de um protagonismo do tipo político, de recorte 

conservador, como o exercido pelo Supremo Tribunal da Alemanha na utilização de duplo 

critério para punição de atos de violência extremista na República de Weimar, após o fracasso 

da revolução alemã de 1918, ou então pela Suprema Corte dos Estados Unidos no bloqueio 

sistemático às reformas conhecidas por New Deal, na década de 1930. Não se trata, tampouco, 

do protagonismo político de cunho progressista verificado durante a presidência da mesma 

Suprema Corte pelo Chief Justice Earl Warren (1953 a 1969), no processo de luta pelos 

direitos civis do movimento negro, ou da proeminência do judiciário, e sobretudo do 

Ministério Público, na chamada operação mãos limpas (mani pulite) durante a década de 

1990, na Itália. O protagonismo do sistema judicial, na atualidade, parte, antes, da concepção 

de que as sociedades se assentam no primado do Direito, de que estas não funcionam 

eficazmente sem um sistema judicial eficiente, eficaz, justo e independente. 

Boaventura Santos afirma não ser possível identificar um conjunto único de razões 

para tal protagonismo, sem antes levarmos em consideração a posição do país no sistema 

mundial, seu grau de desenvolvimento social e econômico, e ainda a experiência e a trajetória 

histórica de seu sistema judicial. Para ele são também importantes as culturas jurídicas 

existentes nos países e os processos históricos que levaram à construção do Estado. Segundo o 

autor, o protagonismo atual está relacionado ao desmantelamento do estado intervencionista, 

seja do estado desenvolvimentista de muitos países da periferia e semi-periferia do sistema 

mundial, seja do estado de bem-estar social de muitos países da Europa.  

                                                 
63 SANTOS, Boaventura de S. Poderá o direito ser emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais. n 65, p 

3-76, maio 2003. p 10-11. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/65/RCCS65-003-
076-Boaventura%20S.Santos.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2009. 

64 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. op cit. p 15.  
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Segundo o autor, partindo desta mudança política, o protagonismo dos tribunais 

emerge por duas vias: de um lado, o novo modelo de desenvolvimento está assentado nas 

regras de mercado e nos contratos privados, e, para que estes sejam cumpridos e os negócios 

tenham estabilidade, é necessário um judiciário eficaz, rápido e independente; do outro, a 

precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser motivo de procura ao sistema 

judicial, não apenas nos países centrais da Europa, mas também nos países semi-periféricos, 

como é o caso do Brasil.  

Boaventura Santos afirma que, sem possuir um estado-providência, o Brasil busca 

consolidar políticas sociais seletivas, algumas mais vigorosas, outras mais débeis, porém 

todas com gênese a partir do advento da Constituição Federal de 1988.  

A consagração, pela via constitucional, de direitos que nos países centrais foram 

conquistados num longo processo histórico, sem que haja o respaldo de políticas públicas e 

sociais consolidadas, torna difícil sua efetivação, e abre, concomitantemente, espaço para uma 

maior intervenção judicial via controle da constitucionalidade do direito ordinário. Assim, 

aponta Boaventura Santos, muitas das decisões judiciais protagônicas acabam por consagrar 

princípios e normas constitucionais para além ou ao contrário do que está estabelecido em lei 

ordinária.  

Soma-se a isso, afirma o autor, a litigância de instituições ou pessoas que – 

conscientes de seus direitos – ao verem colocadas em causa as políticas sociais ou de 

desenvolvimento do Estado, recorrem ao judiciário para as protegerem ou exigirem sua 

efetiva execução. Promovendo o acesso a tratamentos médicos especializados, por exemplo, o 

sistema judicial substitui o sistema da administração pública, que deveria ter realizado 

espontaneamente tal prestação social.  

Neste processo, de acordo com Boaventura Santos65, assistimos ao gradual 

deslocamento de legitimidade do Estado, do poder executivo e do legislativo para o judiciário. 

Tal movimento leva a serem criadas expectativas positivas a respeito do sistema judiciário, 

esperando-se que resolva problemas que o sistema político não logra resolver. Porém a 

criação de expectativas exageradas acerca das possibilidades do judiciário torna-se de solução 

em fonte de problemas, na medida em que este não corresponde às expectativas. 

                                                 
65 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. op. cit. p. 21. 
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EFICIÊNCIA NA BUROCRACIA E NA VISÃO NEOLIBERAL   

Eficiência, no sentido econômico puro, pode ser definida com base nos estudos de 

Pareto sobre os mercados competitivos. A chamada “eficiência de Pareto” (ótimo de Pareto) é 

a situação em que, ao mesmo tempo, é impossível melhorar a situação de um indivíduo sem 

piorar a de outro, sendo três as condições para sua existência: eficiência nas trocas, na 

produção e na composição do produto. 

No contexto organizacional, agregam-se ao conceito de eficiência os de eficácia e 

efetividade, que, entretanto, nem sempre têm sido usados uniformemente. Há diversas 

concepções sobre tais termos, embora não discrepem excessivamente. 

Junte-se a isto o fato de que, além das vertentes econômica e administrativa, a 

questão do desempenho organizacional, tem, também, uma vertente sociológica, no dizer de 

Schwartzman66. Assim, os sociólogos enxergam nos valores sociais a explicação da 

motivação pelo bom desempenho. 

Segundo os conceitos mais difundidos, eficiência está ligada ao melhor uso dos 

recursos da organização, de forma a obter seu produto ou serviço. Poderia ser sintetizada na 

relação entre o input real e o input padrão (o desejado pela organização), cujo resultado 

tenderia a zero. 

Eficácia, por seu turno, refere-se ao desempenho externo da organização, ao seu 

produto, ou seja, sua contribuição para o alcance dos objetivos organizacionais. Pode ser 

sintetizada na relação entre o output real e o output padrão, cujo resultado tenderia a infinito. 

Katz e Kahn67, por sua vez, consideram a eficiência como um dos componentes da 

eficácia. Entendem eficiência como a relação entre o produto (output de energia) e o custo 

(input de energia), referindo-se aos aspectos internos da organização. Eficácia é definida pelos 

autores68 como a maximização de rendimento para a organização, por meios técnicos e 

econômicos (eficiência) e por meios políticos. 

                                                 
66 SCHWARTZMAN, Simon. Desempenho e controle na reforma administrativa. Texto para Discussão n 8. 

Brasília: MARE/ENAP, 1996. 
67 KATZ, Daniel e KAHN, Robert L. Psicologia social das organizações. Tradução de Auriphebo Simões. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 1987. p. 169. 
68 Idem. p. 183. 
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Abrucio69 destaca haver uma diferença importante entre eficiência operacional e 

eficiência adaptativa. Enquanto a primeira refere-se aos custos em sentido estrito, a segunda, 

por sua vez, incorpora o importante aspecto da flexibilidade. Neste sentido, é um conceito 

relacionado à dinâmica do mundo e das organizações, as quais, inseridas num contexto de 

mudanças, necessitam de significativa capacidade adaptativa. 

Já efetividade refere-se à relação, ao longo do tempo, entre os resultados alcançados 

e os objetivos pretendidos, sendo, muitas vezes, descrita como uma dimensão qualitativa do 

resultado (o valor social do produto). Sua mensuração, por ser essencialmente valorativa, é 

complexa.  

Há três dimensões básicas da efetividade. A primeira diz respeito à adequação, em 

que é verificado se os resultados apresentados correspondem às necessidades de que deram 

origem à ação; a segunda dimensão é a da eqüidade, que implica verificar se a ação 

implementada e os resultados obtidos permitiram uma distribuição mais justa dos recursos e 

dos benefícios; a terceira dimensão refere-se à propriedade política, ou seja, verificar se houve 

a satisfação das exigências e demandas da sociedade. 

Por fim, outro conceito importante é o de produtividade, o qual expressa a relação 

entre o produto de uma organização e os recursos utilizados para a sua obtenção. Reúne, pois, 

os conceitos de eficácia e eficiência, além dos de qualidade e tempestividade. 

Revisados os principais conceitos, e aceitando-se o supramencionado pressuposto de 

a proeminência atual dos sistemas judiciários manter relação direta com o desmantelamento 

do estado intervencionista, processo de influência neoliberal, faz-se necessária uma breve 

análise das diferentes formas de tratar a burocracia e a questão da eficiência das burocracias, 

na tradição weberiana e na visão neoliberal, em busca da melhor compreensão do movimento 

político impulsionador das últimas inovações tecnológicas no sistema judicial. 

Segundo Jan-Erik Lane70, tomando a burocracia como objeto de estudo, forma 

superior de organização social e de dominação racional-legal, Max Weber é considerado, por 

muitos, o principal porta-voz da idéia de a burocracia ser capaz de levar as organizações a 

                                                 
69 ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre 

a experiência internacional recente. Cadernos ENAP. n. 10. Brasília: ENAP, 1997. 
70 LANE, Jan-Erik. The public sector: concepts, models and approaches. Londres: Sage, 1993. p. 49. apud 

ARAGÃO, Cecília Vescovi. Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública: um ensaio. Revista do 
Serviço Público. Brasília: ENAP, ano 48, n. 3, set./dez. 1997. p. 108. 
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atingirem maiores graus de eficiência. Tal associação, entretanto, não é enfática no sentido de 

estabelecer uma relação consolidada entre burocracia e eficiência. O autor aponta que, 

preliminarmente, é necessário ressaltar que Weber utilizou como instrumento de trabalho a 

sociologia política e suas categorias, e não a teoria das organizações. No entanto, o tipo ideal 

weberiano reúne o que seria a modelagem de um sistema baseado em critérios de eficiência, 

considerando a estrutura formal da organização. Todavia, essas características, na tradição 

weberiana, apenas tornam as burocracias capazes de alto grau de eficiência, com ênfase no 

fato de que Weber parte de pressupostos diferentes dos da tradição neoliberal, ou seja, 

enfatiza estruturas, regras, procedimentos, papéis, etc. 

Cecília Aragão71 afirma em seu trabalho que Weber foi pioneiro ao assinalar o 

afastamento entre políticos e burocratas no Estado moderno. Os políticos representavam 

inovação, ética de responsabilidade, etc.; a burocracia, o “desencantamento do mundo” e a 

“rotinização do carisma”. Assim, as características típicas do líder político são diversas 

daquelas do burocrata, que deve privilegiar seu dever de ofício. O político, por outro lado, 

deve demonstrar capacidade criativa e iniciativa política para o enfrentamento das questões.  

Neste raciocínio, segundo Peter Evans72, os burocratas de Weber estavam envolvidos 

unicamente na execução de suas atribuições e no apoio ao cumprimento das metas do 

aparelho como um todo. O uso das prerrogativas oficiais para a maximização de interesses 

privados era, para Weber, uma característica de formas pré-burocráticas anteriores.  

Aragão73 afirma que o trabalho fundamental de Max Weber deu origem a toda uma 

tradição de pensar a burocracia, a qual foi essencial no período da chamada consolidação das 

bases do Estado keynesiano. A visão weberiana pura foi criticada por várias escolas de 

pensamento em diversos campos de estudo, que buscaram comprovar que a burocracia padece 

de uma série de disfunções. Exemplo clássico, no âmbito da Teoria das Organizações, é a 

crítica da Escola das Relações Humanas, que considera a estrutura informal primordial no 

alcance dos objetivos organizacionais. Assim, ao criticar o mecanismo básico do modelo 

weberiano, traz à tona a questão das relações, perspectiva tão cara aos defensores da 

                                                 
71 ARAGÃO, Cecília Vescovi. Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública: um ensaio. Revista do 

Serviço Público. Brasília: ENAP, ano 48, n. 3, set./dez. 1997. p. 111. 
72 EVANS, Peter. O Estado como problema e solução. Lua Nova. n 28/29. São Paulo: CEDEC, 1993. p. 107-

156, p 115. apud ARAGÃO, Cecília Vescovi. op cit. p. 112. 
73 ARAGÃO, Cecília Vescovi. op. cit. p. 113. 
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autonomia inserida, ressaltando que os membros das organizações se influenciam 

reciprocamente, de forma a modificar os arranjos formais a que estão submetidos. 

Avaliando a burocracia em Weber, um ponto central levantado por Lane74 é o de que 

o pressuposto da impessoalidade dissimula as reais motivações do burocrata. Neste sentido, 

argumenta que as burocracias não são impessoais, nelas existindo uma teia de relações 

humanas. 

Duas outras críticas, de Pier Paolo Girglioli75, dizem respeito à concepção weberiana 

do tipo ideal e à análise microssocial das organizações. Em primeiro lugar, o autor aponta que 

os elementos característicos do tipo ideal, por estarem colocados em diversos níveis de 

generalizações, não os tornariam adequados a uma análise das estruturas organizacionais. 

Nesta perspectiva, alguns elementos como, por exemplo, a especialização e o pagamento em 

dinheiro seriam próprios das administrações racionais; outros, tais como a existência de staff 

administrativo e sistema hierárquico, caracterizariam a administração burocrática 

propriamente dita, categoria oposta à administração profissional. O crítico assinala, ainda, que 

esta confusão entre burocracia e profissionalismo se estende ao conceito de autoridade, já que 

este se fundamenta na hierarquia (burocracia) e na competência (profissionalismo). Em 

segundo lugar, segundo Girglioli, as críticas têm base na afirmação de que o tipo ideal 

consiste em um esquema conceitual, que mistura a descrição das características que definem a 

burocracia a uma série de hipóteses, dentre elas, a de que a burocracia é capaz de maximizar a 

eficiência organizacional. Acrescente-se à série de críticas, principalmente no que diz respeito 

à questão da eficiência que a adesão dos funcionários às regras e normas burocráticas chega 

facilmente ao ritualismo e, conseqüentemente, à ineficiência; que a tomada de decisões que 

levem à eficiência fica prejudicada pela hierarquização, centralização e especialização, vez 

que estas tendem a distorcer informações; que a capacidade de iniciativa dos subordinados 

fica seriamente limitada pela centralização e determinação unilateral de conduta 

administrativa por parte dos superiores; e que o modelo weberiano é muito mecanicista para 

ser eficiente em situações que exigem uma elevada capacidade de flexibilidade e de 

adaptação. 

                                                 
74 LANE, Jan-Erik. op cit. p. 50. 
75 GIRGLIOLI, Pier Paolo. Burocracia. In: BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. 7 ed. Brasília: 

UnB, 1995. 1 v. p. 129. 
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Contudo, Aragão76 destaca que a posição de Weber, baseada numa perspectiva 

histórica de descrição da realidade e de ênfase na estrutura formal, não é adequada a 

definições sobre eficiência em sentido estrito. Segundo a autora, o tipo ideal é empregado 

com a finalidade de comparativo, e não é, como na acusação feita a Weber, definidor ou 

determinante de uma condição de eficiência. A questão é que a posição e os pressupostos de 

Weber tenderam a ser mal compreendidos por alguns de seus intérpretes, que insistem em 

considerar o tipo ideal além de suas limitações, impondo-o como solução para a organização 

da máquina burocrática estatal, independentemente das condições a que está submetida. 

A mesma autora ressalta que os neoliberais priorizaram perguntas como para que 

servem as burocracias, ou se são elas eficientes, propondo um modelo de administração 

pública baseado na lógica de mercado, inspirada na filosofia liberal de Adam Smith. 

Encontram abrigo nas construções teóricas da chamada Escola da Public Choice, cujos 

principais autores são Niskanen, Buchanan, Ostrom, Tullock e outros. Seu despontar ocorreu 

no início da década de 70, e o apogeu na década de 80, com o fracasso do mundo socialista e 

a crise do Welfare State. Os teóricos desta influente linha de pensamento partem do 

individualismo metodológico e discutem, com o instrumental econômico, as questões da 

burocracia pública. Utilizam, para tanto, conceitos como utilidade, eficiência econômica e 

maximização, analisando a relação que entendem simbiótica entre políticos e burocratas. 

De acordo com Terry Moe77, o trabalho de Anthony Downs foi decisivo na 

consolidação do tema na Escola da Public Choice, reforçando a tese de que os burocratas 

agem de forma racional, motivados, em especial, por seus próprios interesses.  

De acordo com Aragão78, para os neoliberais (que rejeitam o modelo weberiano 

original), a burocracia pública tem uma imagem fundamentalmente negativa, baseada no fato 

de que descuida o interesse público ao privilegiar os interesses particulares de seus membros, 

não promove o alcance de resultados socialmente relevantes, vez que a formulação e 

implementação de políticas públicas se dá de forma mais conveniente aos seus interesses e, 

por fim, é perdulária com relação aos recursos públicos, na medida em que, no jogo político 

                                                 
76 ARAGÃO, Cecília Vescovi. op. cit. p. 114. 
77 MOE, Terry M. The positive theory of public bureaucracy. In: MUELLER, Dennis C (org.). Perspectives on 

Public Choice. Londres: Cambridge University Press, 1997, p. 455-480. p. 456. apud ARAGÃO, Cecília 
Vescovi. Burocracia, eficiência e modelos de gestão pública: um ensaio. Revista do Serviço Público. Brasília: 
ENAP, ano 48, n. 3, set./dez. 1997. p. 112. 

78 ARAGÃO, Cecília Vescovi. op. cit. p. 113. 
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com o Legislativo, possui uma margem de manobra que lhe permite cometer excessos. Assim, 

os burocratas seriam potencialmente rent seekers, procurando maximizar seus ganhos. 

A autora aponta que o neoliberalismo reforça a visão de que a burocracia é nociva. 

Este enfatiza que os burocratas procuram maximizar seus interesses e utilidades, como 

qualquer agente econômico. Essa visão da invariabilidade da ineficiência burocrática acaba 

por perceber que a burocracia opera sempre na produção de uma quantidade de serviços 

menor do que a esperada pelo Legislativo, não importando o sistema de incentivos a que está 

submetida. A agência pública, que reúne os burocratas e oferta serviços públicos, seria 

maximizadora da relação entre os recursos de que dispõe e seus custos. Por constituírem uma 

elite especializada, os burocratas deteriam certa quantidade e qualidade de informação, que os 

colocaria em posição de vantagem em relação aos políticos. Esta assimetria informacional, 

dada pelos privilégios que possuem, propiciaria comportamentos oportunistas por parte dos 

burocratas e levaria a que a agência pública produzisse serviços numa quantidade inferior à 

esperada pelo Legislativo o que, pela racionalidade econômica, ocorreria no ponto em que os 

benefícios e os custos marginais se igualassem. Esta folga de recursos seria apropriada pelo 

burocrata. 

Em resumo, a posição de Weber não é adequada à definição de eficiência em sentido 

estrito, aproximando-se, assim, do conceito mais amplo de produtividade, o qual expressa a 

relação entre o produto de uma organização e os recursos utilizados para a sua obtenção, 

reunindo os conceitos de eficácia e eficiência, além dos de qualidade e tempestividade. Na 

visão economicista da corrente neoliberal, a definição de eficiência está mais próxima à do 

melhor uso dos recursos da organização, de forma a obter seu produto ou serviço, e poderia 

ser sintetizada na relação entre o input real e o input padrão (o desejado pela organização) 

cujo resultado ideal tenderia a zero.  

Com enfoque no caso em estudo, trata-se de outra visão sobre o problema já 

discutido por Boaventura Santos, da prevalência exclusiva da rapidez (quantidade) sobre a 

função social da organização judicial (qualidade). 

A partir da ampla aceitação do modelo neoliberal, em especial na formulação de 

estratégias e no estabelecimento de normativos por parte dos organismos multilaterais de 

fomento ao desenvolvimento, a lógica econômica passou a orientar as reformas do Estado nos 

países semi-periféricos, como o Brasil, com o objetivo de dar previsibilidade aos negócios, e 
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nessa linha de idéias, teria orientando igualmente as reformas de seus sistemas judiciais para a 

garantia da resolução dos contratos, dirigidas, portanto, quase que exclusivamente à idéia de 

rapidez. 

 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO JUDICIÁRIO 

A tecnologia da informação se liga às atividades jurídicas de diversas formas. Se, por 

um lado, o uso de novas tecnologias tem gerado relações e situações inéditas no Direito, por 

outro, essas mesmas tecnologias proporcionam alterações na aplicação das normas e na 

prestação jurisdicional. 

Nesse sentido, são distinguíveis dois ramos do conhecimento, intimamente ligados, e 

cujo estudo tem se ampliado em velocidade próxima à dos avanços da própria tecnologia: o 

Direito da Informática e a Informática Jurídica. No campo do Direito da Informática, o objeto 

são as implicações jurídicas dos fatos praticados por meio eletrônico ou no mundo virtual, tais 

como contratos eletrônicos, obrigações contraídas via formulários eletrônicos, violação da 

privacidade por meio da Internet e os denominados crimes cibernéticos. No campo da 

Informática Jurídica estuda-se como a informática pode ser utilizada como ferramenta para o 

desenvolvimento das atividades jurídicas. Neste último, as aplicações vão desde o simples 

acompanhamento dos processos físicos, a pesquisa de doutrina e jurisprudência, os aplicativos 

de suporte à administração judiciária e os sistemas de processo eletrônico, onde o papel deixa 

de existir como meio de suporte ao trabalho jurisdicional. 

Por todo o mundo se observa um movimento de virtualização nos sistemas 

judiciários, tanto que se amplia a utilização da expressão e-justice (e-justiça, ou justiça 

eletrônica), para englobar qualquer transação institucional efetuada por meios eletrônicos, 

sejam estes telefone, fax, Internet, telex, EDI (electronic data interchange), entre outros, com 

o objetivo de agilizar o processo judicial por meio da redução de tempo e custos.  

Em recente livro organizado por Augustí Cerrillo i Martínez e Pere Fabra i Abrat79, 

podemos ter um panorama do estado de virtualização do sistema judicial de alguns países 

mundo afora. Dedicando sua primeira parte aos desafios da mudança nos sistemas de apoio à 

administração judicial, especialmente em países da Comunidade Européia, o livro trata, em 

sua segunda parte, de experiências de e-justice na Espanha, Itália, Brasil, Estados Unidos 

                                                 
79 CERRILO, Augustí e FABRA, Pere (Orgs.). E-Justice: using information communication technologies in 

the court system. Hershey, Pennsylvania: Information Science Reference, 2008. p. 196-203. 
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(Corte Criminal do estado da Georgia), Austrália, Bélgica e Rússia, que, a partir do advento 

da Internet na segunda metade da década de 1990, está aprimorando as páginas dos tribunais e 

juízos como forma de ampliar o acesso às informações judiciais e para melhoria de sua 

imagem institucional.  

Na América Latina, a evolução do uso da tecnologia da informação no sistema 

judiciário boliviano, tanto no suporte à administração judiciária quanto no uso de sistemas de 

apoio ao despacho judicial, foi registrada no trabalho de Carlos Peláez80. Na Argentina, se 

desenvolvem esforços no mesmo sentido, e se discutem as políticas públicas necessárias ao 

avanço do processo de incorporação das tecnologias da informação no sistema judicial, 

conforme se verifica em trabalhos como o de Hector Mario Chayer81.  

No judiciário brasileiro, onde até o início da década de 1990 as secretarias de varas 

eram sinônimo de pilhas de papel, enormes arquivos processuais e máquinas de escrever 

manuais, o uso da tecnologia da informação se ampliou desde então, a ponto de ocupar – na 

atualidade – posição favorável em relação a países mais desenvolvidos, segundo estudo 

comparativo organizado por Pere Fabra i Abrat82 por ocasião da XII Cumbre Judicial 

Iberoamericana.  

Segundo o estudo, países como Portugal e Brasil obtém índices superiores de e-

justiça, em relação a outros melhor dotados de normativos específicos sobre a aplicação da 

tecnologia da informação e da comunicação ao poder judiciário, porque suas estratégias para 

os sistemas judiciais derivam diretamente das estratégias nacionais de transição para a 

sociedade da informação. 

Em ambos os países é possível identificar a recente influência da orientação 

econômica na definição das políticas de aplicação da tecnologia. Portugal passou, nos anos de 

1990, por uma série de reformas econômicas e políticas visando sua integração à Comunidade 

Européia, enquanto o Brasil enfrentou na mesma época reformas de natureza similar, mas 

                                                 
80 PELÁEZ, Carlos A. Incorporación de sistemas informáticos de gestión en el Poder Judicial Boliviano. Revista 

de Derecho Informático Alfa-Redi. n 051. Disponível em: <http://www.alfa-redi.com//apc-aa-
alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/pelaez.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2009. 

81 CHAYER, Hector Mario. El sistema judicial argentino y las tecnologías de la información. Revista de 
Derecho Informático Alfa-Redi. n. 029. Disponível em: < http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=590>. Acesso em: 01 jun. 2009. 

82 FABRA, Pere (Coord.) E-justicia – justicia en la sociedad del conocimiento: retos para los países 
iberoamericanos. República Dominicana: 2006. Disponível em: 
<http://www.ejusticia.org/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,90/>.  Acesso em: 02 jun. 
2009. 
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também no campo social, num longo processo de ajuste econômico patrocinado pelo Fundo 

Monetário Internacional, e outras instituições multilaterais de fomento ao desenvolvimento.  

Outra indicação das influências do próprio movimento global de virtualização, é 

encontrada na informatização dos serviços judiciais. 

Comentando a abrangência do movimento de virtualização, com relação à Internet, 

Castells83 sustenta que uma série de aspectos da vida humana estão sendo englobados pelos 

meios eletrônicos e pelas redes, e que a exclusão desse processo tem conseqüências:  

Atividades econômicas, sociais, políticas e culturais estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das 
formas mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa 
cultura.  

De fato, apontando a exclusão tecnológica como um dos maiores desafios da 

sociedade informacional, o autor afirma que – numa sociedade em que a maioria das coisas 

que importam depende dessa rede baseada na Internet – ser excluído é “estar condenado à 

marginalidade” 84. Não se pode, destarte, desconsiderar a influência do desejo da fuga à 

exclusão – seja no plano pessoal, ou coletivamente – no processo de virtualização em curso. 

Por outro lado, no aspecto individual, a conexão, o estar plugado, participar da onda 

de virtualização, utilizar seus gadgets tecnológicos, tem forte apelo mercadológico. Na visão 

crítica de Baudrillard85, o consumo, na qualidade de novo mito tribal, transformou-se na 

moral do mundo contemporâneo, ou seja, os consumidores precisam consumir para 

adquirirem o seu estatuto. Segundo o autor, a circulação, a compra, a venda, a apropriação de 

bens e de objetos / signos diferenciados estabelecem atualmente a nossa linguagem e o nosso 

código, por meio dos quais toda a sociedade fala.  

Tal é o contexto do caso de estudo, no que respeita ao processo de reforma do 

sistema judicial e as suas relações com o movimento de virtualização global contemporâneo. 

Para melhor compreensão do fenômeno, deve-se, outrossim, abordar algumas questões 

relativas à tecnologia envolvida na virtualização e sua influência na interação entre as 

pessoas. 

                                                 
83 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. op cit. p. 8. 
84 Idem. p. 226. 
85 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1995. 
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4.2 Tecnologia, virtualização e a interação entre as pessoas 

Segundo José Haroldo Pereira86, a comunicação pode ser considerada o processo 

social primário, porque é ela que torna possível a própria vida em sociedade. Vida em 

sociedade significa intercâmbio, e todo intercâmbio entre os seres humanos só se realiza por 

meio da comunicação. A comunicação rege todas as relações humanas. O que é produzido e 

vendido pela comunicação é mercadoria cada vez mais valiosa, apesar de imaterial: 

informação, na forma de notícias, dados, idéias, conhecimento, ficção, cultura, arte. 

 Ressaltando as dificuldades de estabelecer na atualidade uma conceituação precisa do 

termo, o Pereira propõe a seguinte definição: ato de comunicar algo ou de comunicar-se (com 

alguém). Pereira propõe uma explicação etimológica para sua definição sociológica do termo, 

apontando que o verbo vem do latim communicare, que significa participar, fazer, saber, 

tornar comum. Comunicação, comunhão, comunidade são palavras que têm a mesma raiz e 

estão relacionadas à mesma idéia de algo compartilhado. Dessa forma, a etimologia da 

palavra sugere que se trate de um conceito eminentemente social na sua origem: em primeiro 

lugar, diz respeito ao homem; em segundo lugar, trata-se de um fenômeno concreto, objetivo, 

que ocorre quando um ser A transfere uma informação a um ser B; em terceiro lugar, a 

comunicação seria um processo ativo, ou seja, envolve na sua essência um propósito, que é o 

de se influenciar outro ser, modificar seu comportamento, obter uma resposta; em quarto 

lugar, a tendência da relação comunicativa a se fechar em círculo, ou mais propriamente a 

evoluir segundo uma espiral de influências. 

 

Dada a importância da comunicação no processo social, é relevante analisar, para os 

fins da pesquisa, de que maneira a virtualização altera as características dos processos 

comunicacionais, a partir de alguns de seus principais intérpretes teóricos, que situam a 

comunicação virtual no interior de processos sociais mais amplos. 

Para Lévy87, a comunicação virtual é um componente de um processo que 

compreende toda a vida social: 

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a 
informação e a comunicação, mas também os corpos, o 

                                                 
86 PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. 4 ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2007.  
87 LÉVY, Pierre. O que é virtual? op. cit. p. 11. 
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funcionamento econômico, os quadros coletivos da sensibilidade 
ou o exercício da inteligência. A virtualização atinge mesmo as 
modalidades do estar junto, a constituição do “nós”: comunidades 
virtuais, empresas virtuais, democracia virtual... Embora a 
digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço 
desempenhem um papel capital na mutação em curso, trata-se de 
uma onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização. 

Baudrillard88 interpreta a expansão da comunicação virtual como um elemento da 

implosão do social: 

(...) A extensão incondicional do virtual (que não inclui somente as 
novas imagens ou a simulação a distância, mas todo o cyberespaço 
da geofinança (Ignacio Ramonet) e o da multimídia e das auto-
estradas da informação) determina a desertificação sem precedentes 
do espaço real e de tudo o que nos cerca. Isso valerá para as auto-
estradas da informação e também para as de circulação. Anulação 
da paisagem, desertificação do território, abolição das distinções 
reais. O que até agora se limita ao físico e ao geográfico, no caso de 
nossas auto-estradas, tomará toda a sua dimensão no campo 
eletrônico com a abolição das distâncias mentais e a compressão 
absoluta do tempo. (...) Podemos nos perguntar de resto se já não 
ultrapassamos esse limiar (do fenômeno da massa crítica) e se a 
catástrofe da informação já não ocorreu, na medida em que a 
profusão multimidiática de dados se auto-anula e que o balanço em 
termos de substância objetiva da informação já é negativo. Há um 
precedente com o social: o patamar da massa social crítica já está 
amplamente ultrapassado com a expansão populacional, das redes 
de controle, de socialização, de comunicação, de interatividade, 
com a extrapolação do social-total – provocando desde agora a 
implosão da esfera real do social e de seu conceito. Quando tudo é 
social, súbito nada mais o é. 

Da citação, depreende-se que Baudrillard analisa a comunicação virtual a partir de 

um confronto estabelecido entre o real e o virtual (mundo artificial criado pelas mídias), posto 

que a expansão do virtual se processa à custa do real, que se esvazia (desertifica-se, nas 

palavras do autor). A comunicação virtual, ao reforçar a produção e circulação de mensagens 

(informação), anularia o próprio processo comunicacional, entendido como transmissão e 

absorção de conteúdos.  

                                                 
88 BAUDRILLARD, Jean. Tela total. op. cit. p. 24-25. 
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Embora proponha a oposição entre o real e o virtual, Baudrillard mostra uma 

preocupação maior pelo o que ele denomina “hiper-real”. A questão da virtualidade é algo 

secundário para o autor, uma questão que está inserida dentro de toda a mídia, e apenas 

contribui para expandir ainda mais o fenômeno do hiper-real, fenômeno este que advém de 

um mundo midiático que propaga apenas simulacros do mundo real, como o próprio 

Baudrillard89 define:  

A simulação já não é a simulação de um território, de um ser 
referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um 
real sem origem nem realidade (...). É agora o mapa que precede o 
território (...) os simuladores actuais tentam fazer coincidir o real, 
todo real (...). Este imaginário da representação (...) desaparece na 
simulação – cuja operação é nuclear e genética e já não especular e 
discursiva. (...) O real é produzido a partir de células 
miniaturizadas, de matrizes e de memórias, de modelos de 
comando – e pode ser produzido um número indefinido de vezes a 
partir daí. Já não tem de ser racional, pois já não se compara com 
nenhuma instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. Na 
verdade, já não é o real, pois já não está envolto em nenhum 
imaginário. É um hiper-real, produto de síntese irradiando modelos 
combinatórios num hiperespaço sem atmosfera. 

Na citação, Baudrillard indiretamente refere-se ao processo de virtualização global, 

e, particularmente, à Internet, quando utiliza os termos hiperespaço, matrizes, memórias e 

modelos combinatórios. Estes termos relacionam-se diretamente com os meios digitais e os 

computadores, pois de resto o mundo virtual consiste em memórias de computadores e 

tecnologia binária, utilizando funções matemáticas, como matrizes e modelos numéricos. 

Sobre o termo hiperespaço, podemos dizer que se refere a todo espaço midiático incluindo-se 

como principal componente o ciberespaço, a Internet como grande propagadora da 

informação digital, dos modelos combinatórios. Baudrillard90 explicita seu raciocínio quando 

se refere à linguagem binária, a linguagem “mãe” da comunicação digital: “(...) pior: com a 

ressurreição artificial nos sistemas de signos (...), na medida em que se oferece a todos os 

sistemas de equivalência, a todas as posições binárias”.  

Baudrillard aponta que a comunicação virtual leva às últimas conseqüências os 

fatores negativos que já vinham sendo desenvolvidos com o rádio, o cinema, a TV e outras 

                                                 
89 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D’água, 1997. p. 8. 
90 Idem. p. 9. 
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mídias. Essas conseqüências se resumem no mundo de simulacros que vivemos e que criam o 

hiper-real. Esse mundo hiper-real acaba por esvaziar o real. Segundo o autor, a vida é vivida 

antecipadamente pelo mundo virtual, pela propaganda, pela novela. Todos esses simulacros, 

essas informações hiper-reais, levam a “um universo em que existe cada vez mais informação 

e cada vez menos sentido” 91.  

Para explicar o fenômeno do que denomina a implosão da comunicação, 

Baudrillard92 afirma que “(...) a informação não tem nada a ver com o significado”, 

explicando que por detrás desta encenação exacerbada da comunicação, os mass media, 

procedem a uma desestruturação do real, produzindo não a socialização, mas o seu contrário, 

a implosão social das massas.  Para entender essa “implosão” da mídia, Baudrillard busca 

explicações na fórmula de Marshall McLuhan, Medium is message, e diz93: 

O seu sentido é de que todos os conteúdos do sentido são 
absorvidos na única forma dominante do medium. Só o medium 
constitui acontecimento - (...) os conteúdos, conformados ou 
subversivos. (...) e aí que conduz ao seu limite externo a fórmula de 
McLuhan – não há apenas a implosão da mensagem no medium, há 
no próprio movimento implosão do próprio medium no real. (...) 
onde até a definição e a acção distinta do medium não são 
assinaláveis. (...) A fórmula de McLuhan Medium is message, que 
é a fórmula-chave da era da simulação (...) o emissor é o receptor – 
circularidade de todos os pólos. (...) Medium is message não 
significa apenas o fim da mensagem, mas também o fim do 
medium. Já não há (...) instância mediadora de uma realidade para 
outra, de um estado do real para outro. Nem os sentidos nem a 
forma. É esse o significado rigoroso da implosão. 

Utilizando-se do que se denomina novas tecnologias da informação e da 

comunicação, e de sua ampla conectividade de rede, a Internet, somada às linguagens digitais, 

tem o potencial de transmitir tudo que antes era oferecido por mídias separadas. Texto, 

fotografia, sons, imagens em movimento, tudo pode ser digitalizado e veiculado pela grande 

rede. E mais, a interação em rede permite o contato direto entre todos que dela partilham, 

permite que qualquer um possa veicular informações, explicitado na fala de Baudrillard 

quando ele coloca que o emissor é o receptor. O fato então, de termos um meio que pode 

veicular outros meios e inverter papéis de emissão e recepção, significa enfim, a própria 

                                                 
91 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. op. cit. p 103. 
92 Idem p. 103 e 106. 
93 Ibidem. p. 107-108. 
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implosão do meio. Analisando-se esses dois aspectos trazidos por Baudrillard: primeiro, a 

mídia não mais é um canal para a realidade, ela nos mostra o hiper-real; segundo, as 

tecnologias digitais e de rede fundem todos os meios, levando-os à implosão, fica clara a 

ênfase dessas novas tecnologias como protagonistas finais na peça do hiper-real, onde os 

meios e as mensagens implodem e a comunicação encontra seu fim. 

A visão de Lévy é diametralmente oposta à de Baudrillard. A divergência começa 

pelo próprio conceito de virtual. Lévy94 rejeita o conflito virtual / real, utilizando-se da 

distinção entre real / possível e entre atual / virtual:  

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua 
vez de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o 
que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, 
sem ter passado no entanto à concretização efetiva ou formal.(...) 
Aqui, cabe introduzir uma distinção capital entre possível e virtual 
que Gilles Deleuze trouxe à luz em Differénce et repetition. O 
possível já está todo constituído, mas permanece no limbo. O 
possível se realizará sem que nada mude em sua determinação nem 
em sua natureza. É um real fantasmático, latente. O possível é 
exatamente como o real: só lhe falta a existência. A realização de 
um possível não é uma criação, no sentido pleno do termo, pois a 
criação implica também a produção inovadora de uma idéia ou de 
uma forma. A diferença entre possível e real é, portanto, puramente 
lógica. Já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. 
Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é 
como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças 
que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou 
uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a 
atualização. (...) A atualização aparece então como a solução de um 
problema, uma solução que não estava contida previamente no 
enunciado. A atualização é criação, invenção de uma forma a partir 
de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades. 

Lévy95 define o virtual não como uma possibilidade, algo que ainda não aconteceu, 

mas que potencialmente já se faz presente. Segundo o autor, o virtual é um processo inverso a 

outro processo que ele chama de atualização:  

A atualização aparece então como a solução de um problema, uma 
solução que não estava contida previamente no enunciado. A 

                                                 
94 LÉVY, Pierre. O que é virtual? op. cit. p. 15-16. 
95 Idem. p. 16. 
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atualização é criação, invenção de uma forma a partir de uma 
configuração dinâmica de forças e de finalidades.  

De acordo com o autor, a atualização consiste num processo de criação, onde idéias 

são atualizadas e assim levadas a realizações concretas. Se a virtualização é o processo 

inverso da atualização, poderíamos entendê-la como um processo de onde o real, o concreto, 

passa a ser uma possibilidade. Porém não é exatamente isso que Lévy96 procura explicar, e, 

para esclarecer, exemplifica:  

Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma 
questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mutar a entidade em 
direção a essa interrogação e em definir a atualidade de partida 
como resposta a uma questão particular.  

Dessa maneira, segundo Lévy, uma entidade ou qualquer outra representatividade no 

mundo virtual é entendida como uma entidade em contínuo processo de mutação. O virtual é 

o que brota de um processo de virtualização.  

Baudrillard vê o virtual como o esvaziamento do real e o fim da comunicação. Lévy 

entende o virtual como o exercício da inventividade e a segurança da conservação dos 

processos comunicacionais. Para Baudrillard, o virtual expressa o fim do sentido, para Lévy97 

é a invenção de novos sentidos: a virtualização seria uma característica da própria 

comunicação (da linguagem), presente desde o início da produção textual: 

Desde suas origens mesopotâmicas, o texto é um objeto virtual, 
abstrato, independente de um suporte específico. Essa entidade 
virtual atualiza-se em múltiplas versões, traduções, edições, 
exemplares e cópias. Ao interpretar, ao dar sentido ao texto aqui e 
agora, o leitor leva adiante essa cascata de atualizações. Falo 
especificamente de atualização no que diz respeito à leitura, e não 
da realização, que seria uma seleção entre possibilidades 
preestabelecidas. Face à configuração de estímulos, de coerções e 
de tensões que o texto propõe, a leitura resolve de maneira 
inventiva e sempre singular o problema do sentido. A inteligência 
do leitor levanta por cima das páginas vazias uma paisagem 
semântica móvel e acidentada. 

                                                 
96 LÉVY, Pierre. O que é virtual? op cit. p. 18. 
97 Idem. p. 35. 
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Para Lévy98, a comunicação eletrônica, especialmente a que ocorre no interior de 

redes de computadores, significa uma transformação no processo de criação de novos 

sentidos, pois possibilita a expansão e a modificação qualitativa desta capacidade humana 

através do desenvolvimento da interatividade:  

O texto contemporâneo, alimentando correspondências on line e 
conferências eletrônicas, correndo em redes, fluido, 
desterritorializado, mergulhado no meio oceânico do ciberespaço, 
esse texto dinâmico reconstitui, mas de outro modo e numa escala 
infinitamente superior, a copresença da mensagem e de seu 
contexto vivo que caracteriza a comunicação oral. De novo os 
critérios mudam. Reaproximam-se daqueles do diálogo ou da 
conversação: pertinência em função do momento, dos leitores e dos 
lugares virtuais; brevidade, graças à possibilidade de apontar 
imediatamente as referências; eficiência, pois prestar serviço ao 
leitor (e em particular ajudá-lo a navegar) é o melhor meio de ser 
reconhecido sob o dilúvio informacional. 

A rede é, por excelência, o “mundo virtual”, pois neste mundo nada é 

categoricamente concreto, as páginas na web estão sempre em processo de atualização, 

principalmente por serem construídos por um número indefinido de pessoas que interagem 

neste espaço. A rede é realmente esse mundo, também porque quando interagimos com ele, 

seja através da navegação nas páginas da web, ou por outro protocolo qualquer de 

comunicação disponível na rede, estamos interagindo com reproduções gráficas da 

informação e não diretamente com a informação armazenada nos milhares de computadores 

da rede, pois esta informação é binária, matemática. De fato, interagimos com a atualização 

de informações binárias que adquirem as formas de palavras, gráficos, sons e imagens. Na 

outra mão, enviamos as nossas informações com comandos reais (digitando um endereço, 

clicando com o mouse em um hipertexto), porém a informação que é enviada à rede é binária, 

portanto virtualizada, uma representação numérica de uma linguagem real e identificável pelo 

homem. 

O termo ciberespaço, em Lévy99, refere-se ao espaço virtual criado pelas redes 

computacionais interconectadas pelo mundo através de outras redes, em especial a Internet. O 

autor a define como “um computador cujo centro está em toda parte e a circunferência em 

                                                 
98 LÉVY, Pierre. O que é virtual?. op. cit. p. 39. 
99 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p 44. 
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lugar algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado”. Lévy100, 

um pouco mais adiante, no mesmo livro, completa sua definição de ciberespaço: “espaço de 

comunicação aberto pela rede mundial dos computadores e das memórias dos computadores”, 

explicando que essa definição engloba o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos 

(inclusive o conjunto de redes hertzianas e telefônicas clássicas), pois estes transmitem 

informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. 

Outro conceito desenvolvido por Lévy é o de que a rede de computadores é um 

universal sem totalidade, ou seja, que ela permite às pessoas conectadas construírem e 

partilharem a inteligência coletiva sem submeter-se a qualquer tipo de restrição político-

ideológica101:  

O ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse 
mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da 
transparência técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas 
as opacidades do sentido. (...) Essa universalidade, desprovida de 
significado central, esse sistema de desordem, essa transparência 
labiríntica, chamo-a de “universal sem totalidade”. Constitui a 
essência paradoxal da cibercultura. 

Partindo deste princípio, Lévy encara a Internet como um agente humanizador, 

porque democratiza a informação, e humanitário, porque permite a valorização das 

competências individuais e a defesa dos interesses das minorias. 

A atividade das pessoas, empresas, organizações, neste ciberespaço, compõe o que 

Lévy chama de cibercultura. Como fator essencial da cibercultura, vez que esta é composta 

por milhares de pessoas e permanece em contínuo processo de virtualização, surge a 

inteligência coletiva. Lévy102 define o início do processo: 

Cada indivíduo humano possui um cérebro particular, que se 
desenvolveu, grosso modo, sobre o mesmo modelo que o dos 
outros membros de sua espécie. Pela biologia, nossas inteligências 
são individuais e semelhantes (embora não idênticas). Pela cultura, 
em troca, nossa inteligência é altamente variável e coletiva. Com 
efeito, a dimensão social da inteligência está intimamente ligada às 
linguagens, às técnicas e às instituições, notoriamente diferentes 
conforme os lugares e as épocas. 

                                                 
100 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p 92. 
101 Idem. p. 111. 
102 Ibidem. p. 99. 
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Lévy103 complementa seu argumento, apresentando a inteligência coletiva como a 

finalidade última da cibercultura: 

Um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como 
comunidade virtual para aproximar-se do ideal coletivo inteligente, 
mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de 
inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. O 
ciberespaço talvez não seja mais do que o indispensável desvio 
técnico para atingir a inteligência coletiva. 

Assim, dado que a inteligência coletiva é fruto da cultura, da interação entre os 

homens, uma integração comunicacional entre esses indivíduos – através de uma rede global 

– elevaria ao máximo a inteligência humana, daí a potencialização da inteligência coletiva 

através do mundo virtual de que Lévy nos fala. A expressão dessa inteligência coletiva é o 

que Lévy104 chama de cibercultura, a cultura que provém das peculiaridades interativas e 

coletivas do ciberespaço, e que não constituiria elemento de um programa político ou cultural 

no sentido clássico do termo, mas seria secretamente movida por dois “valores essenciais: a 

autonomia e a abertura para a alteridade”. 

A visão da rede como fonte de alto potencial humanizador, pode ser vista no trabalho 

de outros autores, que compartilham a visão dita otimista sobre o fenômeno. Nicholas 

Negroponte105, discorrendo sobre o conceito de sistemas abertos, trata do potencial desses 

sistemas no desenvolvimento de um projeto humanista:  

Num sistema aberto, competimos com nossa própria imaginação, e 
não contra uma chave e uma fechadura. O resultado é não apenas 
um maior número de companhias bem sucedidas, mas também uma 
gama maior de alternativas para o consumidor e um setor comercial 
cada vez mais ágil, capaz de rápidas mudanças e de um veloz 
crescimento. Um sistema aberto de verdade é de domínio público, 
está totalmente disponível na condição de uma fundação sobre a 
qual todos podem construir. 

Negroponte106 declara seu otimismo para com o desenvolvimento da vida digital:  

Meu otimismo não é alimentado pela antevisão de alguma invenção 
ou descoberta. Encontrar a cura para o câncer e para a AIDS, 

                                                 
103 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op. cit. p. 130. 
104 Idem. p. 132. 
105 NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 47. 
106 Idem. p. 197. 
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descobrir uma forma aceitável de controle populacional ou inventar 
uma máquina capaz de respirar o nosso ar, beber nossos oceanos e 
devolvê-los depois, livres da poluição, são sonhos que podem ou 
não se realizar. A vida digital é outra coisa. Não estamos esperando 
por uma qualquer invenção. Ela está aí. Agora. E é quase genética 
em sua natureza, pois cada geração vai se tornar mais digital do que 
a anterior.  

Anteriormente, Felix Guattari lançou as bases das idéias acima, e que posteriormente 

foram desenvolvidas por Lévy. Guattari107, detalhando seu conceito de máquina, argumenta 

que ela está sempre em situação de complementaridade com elementos exteriores, seja o 

homem que a fabrica, outras máquinas atuais e virtuais, etc., que em última instância 

ocasionam um processo autopoiético, que ocorre por meio de desterritorializações. 

O autor é, por outro lado, cuidadoso ao analisar o processo de subjetivação produzido 

pelas novas tecnologias de comunicação. Guattari108 aponta um movimento duplo e 

simultâneo, de "homogeneização universalizante e reducionista da subjetividade e uma 

tendência heterogenética, quer dizer, um reforço da heterogeneidade e da singularização de 

seus componentes". O autor é taxativo em relação ao futuro da virtualização da cultura: ou 

caminhamos para "a criação, a invenção de novos Universos de referência"; ou, no sentido 

inverso, para "mass-midialização embrutecedora, à qual são condenados hoje em dia milhares 

de indivíduos". 

    O próprio Pierre Lévy expressa uma posição de cautela quanto aos 

desenvolvimentos da evolução em curso. Para o autor, caminhamos para uma encruzilhada 

em que temos numa direção a reprodução do que já está posto, ou seja, da espetacularização e 

da massificação, bases para o consumo, alicerce do capitalismo globalizado contemporâneo, e 

em noutra a possibilidade de seguirmos, em suas próprias palavras109: 

As tendências mais positivas da evolução em curso e criamos um 
projeto de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes: 
recriação do vínculo social mediante trocas de saber, 
reconhecimento, escuta e valorização das singularidades, 
democracia mais direta, mais participativa, enriquecimento das 
vidas individuais, invenção de formas novas de cooperação aberta 
para resolver os terríveis problemas que a humanidade deve 

                                                 
107 GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p 51. 
108 Idem. p. 15-16. 
109 LÉVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. p. 118. 
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enfrentar, disposição das infra-estruturas informáticas e culturais da 
inteligência coletiva. 

    Como em Jean Baudrillard, as idéias de Paul Virilio contrastam com as posições 

de Lévy acima expostas, na medida em que enfatizam muito mais os limites e 

perigos potencialmente presentes no movimento geral de virtualização em curso. Este 

fenômeno é visto por Virilio como principal gerador do que poderia ser chamado de uma 

implosão do espaço-tempo, sendo o principal responsável pelo que o autor entende ser uma 

crise da percepção destas duas dimensões ontológicas, pois este último se sobrepõe ao 

primeiro, na medida em que a velocidade de transmissão de dados se torna o referencial 

mediador das relações entre as pessoas nos mais diversos níveis, seja no trabalho, lazer, etc.  

    O arquiteto e urbanista francês argumenta que vivemos na contemporaneidade um 

rearranjo da Cidade, do ponto de vista espacial e temporal, a partir do que denomina "ruptura 

de continuidade". Segundo Virilio110, tal ruptura se desdobra em ao menos três aspectos: 

utilização das tecnologias eletrônicas de comunicação, reorganização industrial e revolução 

dos transportes. A primeira se diferencia principalmente por se constituir em uma mediação 

eletrônica que substitui o contato face a face; a segunda pelo que vem provocando de 

desemprego, fechamento de empresas, aumento do trabalho autônomo e do teletrabalho, e a 

terceira por caminhar na direção de extinguir a oposição entre "intra-muros" e "extramuros", o 

que, de acordo com o autor, resulta no fenômeno de conurbação dos centros urbanos. 

 A noção de desrealização, operada pelo hiper-real, empregada por Baudrillard, é 

refletida em Virilio. Para o arquiteto francês, chegamos ao paroxismo de vivenciarmos o 

"desaparecimento" da cidade, a partir do mesmo movimento que a circunscreve na nova 

"topologia eletrônica", processo que este considera já durar ao menos quatro décadas, ou seja, 

a partir do advento da televisão como meio de comunicação de massa. Deste modo, aquilo 

que constitui a cidade, como as referências simbólicas, históricas, arquitetônicas e sobretudo 

as geométricas, deixam paulatinamente de existir. Se por um lado a cidade, por conta dos 

meios eletrônicos de comunicação, sofre um processo de desaparecimento, por outro lado 

estas mesmas mídias são responsáveis, nas palavras de Virilio111, pela: 

Co-produção da realidade sensível na qual as percepções diretas e 
mediatizadas se confundem para construir uma representação 
instantânea do espaço, do meio ambiente. A observação direta dos 

                                                 
110 VIRILIO, Paul. O espaço crítico e as perspectivas do tempo real. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 8-9. 
111 Idem. p. 23. 
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fenômenos visíveis é substituída por uma teleobservação na qual o 
observador não tem mais contato imediato com a realidade 
observada. Se este súbito distanciamento oferece a possibilidade de 
abranger as mais vastas extensões jamais percebidas (geográficas 
ou planetárias), ao mesmo tempo revela-se arriscado, já que a 
ausência da percepção imediata da realidade concreta engendra um 
desequilíbrio perigoso entre o sensível e o inteligível, que só pode 
provocar erros de interpretação tanto mais fatais quanto mais os 
meios de teledetecção e telecomunicação forem performativos, ou 
melhor: videoperformativos.
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5. Metodologia 

Segundo Lakatos e Marconi112, a pesquisa é um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 

O estudo teve como fundamento a pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa tem 

despertado cada vez mais o interesse dos pesquisadores, por aprofundar-se, de acordo com 

Minayo113, no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível 

e não captável em equações, médias e estatísticas. As pesquisas de natureza qualitativa 

buscam analisar as relações que permeiam a sociedade, as organizações, os grupos e os 

indivíduos, na sua complexidade e unicidade. Desta forma, têm assumido um papel 

fundamental, segundo Godoy114, no sentido de estudar os fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes.  

A taxonomia apresentada por Vergara115 permite classificar a pesquisa em dois 

aspectos básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa é 

descritiva, porque visa expor caso particular no âmbito da Justiça Federal. Segundo a autora, a 

pesquisa descritiva traz à luz características de determinada população ou de determinado 

fenômeno, podendo também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. Segundo Augusto Triviños116, a pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva, 

pois as descrições dos fenômenos estão impregnadas dos significados que o ambiente lhes 

empresta, e como aquelas são fruto de uma visão subjetiva, rejeita toda expressão 

quantitativa, numérica, toda medida. 

                                                 
112 LAKATOS, E. M; MARCONI, M de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2001. p. 155. 
113 MINAYO, Maria Cecília de S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria 

Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 
22. 

114 GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p 20-29, mai./jun.1995. p. 21. 

115 VERGARA, Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 1998 p. 46-
47.  

116 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 128-129. 
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Em relação aos meios de investigação, a pesquisa foi baseada num estudo de caso, 

que representa, por sua vez, um processo de análise. Elegemos o estudo de caso não como 

uma escolha metodológica, mas uma escolha do que estudar, ou seja: escolhido o caso, o 

pesquisador pode estudá-lo de diferentes formas. 

Ainda quanto aos meios, também de acordo com Vergara117, a investigação é uma 

pesquisa de campo, por haver sido realizada no local onde ocorre ou ocorreu um determinado 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Definição similar é encontrada em 

Maria Luci Prestes118, que indica ser a pesquisa de campo aquela em que o pesquisador, 

através de questionários, entrevistas, protocolos verbais, observações, etc., coleta seus dados, 

investigando os pesquisados em seu meio. Segundo Sílvio Luiz de Oliveira119, este tipo de 

pesquisa não permite o isolamento e o controle das variáveis supostamente relevantes, mas 

possibilita o estabelecimento de relações constantes entre determinadas condições e eventos 

observados e comprovados. 

Na pesquisa estudamos um grupo específico de sujeitos, escolhidos por tipicidade 

numa amostragem não-probabilística. Trata-se dos magistrados federais titulares das Varas e 

presidentes dos Juizados Especiais Federais dos estados da 5ª Região que exerciam suas 

funções por ocasião da definição e implantação do sistema de processo eletrônico (CRETA), e 

que permaneceram no exercício por um período mínimo de dois anos ou que o utilizaram nas 

turmas recursais. A escolha recaiu nos magistrados porque as decisões nos Juizados Especiais 

Federais são monocráticas, como de resto em todos os juízos de primeira instância, fato que 

ressalta seu papel no sistema jurisdicional. A estes cabe, em primeira análise, a 

responsabilidade pela consideração de todos os aspectos envolvidos na questão que lhe é 

apresentada, exigindo-lhes não apenas conhecimentos técnico-jurídicos, mas também multi e 

transdisciplinares, e em especial sensibilidade social. Assim, quanto melhor for a decisão do 

magistrado, em relação aos aspectos citados, maior a possibilidade do atingimento da 

finalidade precípua da justiça. A situação e o período de tempo são relevantes porque 

possibilitam a aquisição de experiência no gerenciamento da implantação (com todas as 

possíveis dificuldades enfrentadas) e na utilização do sistema, além do convívio com os 

demais participantes da rede, representantes da sociedade beneficiada por seu trabalho.  
                                                 
117 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. op cit. p. 48. 
118 PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: do 

planejamento aos textos, da escola à academia. 1 ed. São Paulo: Rêspel, 2002. p. 27. 
119 OLIVEIRA, Silvio Luiz. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, 

monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. p. 124.  
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Outra razão para a escolha reside no fato destes serem também gestores e líderes 

formais da equipe de trabalho, além de representantes do Poder Judiciário perante os demais 

membros da rede e perante a sociedade. Por estes motivos deles se esperou obter os dados 

necessários à resposta da questão de pesquisa. 

A coleta dos dados ocorreu através de entrevistas, baseadas no roteiro que figura no 

anexo deste documento.  

Nele procurou-se direcionar as questões formuladas às categorias relevantes: as 

interrogativas surgiram a partir de questionamentos básicos, apoiados nas teorias e hipóteses 

que interessam à pesquisa, como também em novos aspectos surgidos na medida em que eram 

recebidas as respostas do entrevistado. Segundo Triviños120, tais características nos permitem 

classificar a entrevista feita como semi-estruturada.  As entrevistas foram gravadas em 

formato digital, e estão disponíveis em mídia óptica, também em anexo. 

Durante as entrevistas, procurou-se significar a importância do entrevistado para a 

realização da pesquisa, de maneira a reforçar o clima de entendimento facilitador do 

intercâmbio de opiniões, apoiando-se o pesquisador, ainda, em duas formas de facilitação 

apontadas por Triviños121: através da confirmação, apoiando as afirmações do entrevistado e 

mostrando-se de acordo com seu modo de apreciar as coisas; ou através do oferecimento ao 

entrevistado da possibilidade de iniciar a entrevista, dando resposta a aspectos da sua vida 

pessoal e profissional que ele conhece de forma ampla e completa. O autor afirma que quando 

se tem alcançado um nível satisfatório de entendimento, de confiança mútua, entre informante 

e entrevistador, podemos dizer que o informante marca sua presença também com verdadeiro 

interesse, significando dizes que está participando ativamente no desenrolar da investigação. 

Ainda de acordo com Triviños122, a interpretação dos resultados de uma pesquisa 

qualitativa surge como a totalidade de uma especulação que tem como base a percepção de 

um fenômeno num contexto, não sendo, por esse motivo, vazia, mas coerente, lógica e 

consistente. O autor defende que ela desenvolve-se em interação dinâmica, retroalimentando-

se, reformulando-se constantemente, de maneira que a coleta de dados num determinado 

instante deixa de o ser, e passa a ser análise de dados, e esta, em seguida, conduz para nova 

busca de informações. 

                                                 
120 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo S. op cit. p. 146. 
121 Idem. p. 149-150. 
122 Ibidem. p. 128. 
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Procurou-se fazer anotações de próprio punho durante a gravação das entrevistas, o 

que permitiria a apreensão preliminar das descrições e das principais informações com base 

na análise da conversação e da fala, preocupando-se o pesquisador em atentar para as sutilezas 

expressas na linguagem corporal do entrevistado. Todo o tratamento dado foi categorizado a 

partir do referencial teórico.  
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6. Análise dos Resultados 

Considerando o tipo de análise requerida numa pesquisa qualitativa, onde se busca 

analisar as relações que permeiam a sociedade, as organizações, os grupos e os indivíduos, 

optou-se pelo formato de apresentar trechos das entrevistas feitas, seguindo-se uma análise 

dos aspectos que importa ressaltar à luz do referencial teórico.  

SOBRE A GÊNESE DO PROCESSO ELETRÔNICO 

Como é que surge isso? É porque o processo nosso ele foi 
virtualizado antes do processo eletrônico (...) quando se viu, a gente 
tinha muito processo para pouca estrutura, e os juízes começaram, 
no Brasil todo, a virtualizar o processo antes do próprio processo 
eletrônico (...) medidas que faziam com que atos não estivessem 
propriamente no autos de papel (...) elas (...) chegavam ao que se 
faz no processo eletrônico. Explico: numa demanda repetitiva, por 
exemplo, referente a FGTS, o que é que o juiz sabia? Que a 
contestação da Caixa Econômica era igual, que a sentença que ele 
dava era igual. O que é que eles começaram a fazer? Chamava a 
Caixa e dizia, vamos fazer o seguinte: peguem a sua contestação 
que é padrão para mil processos, depositem aqui no cartório, e aí a 
gente vai dizer nos autos que a contestação já está depositada em 
cartório, que a minha sentença também vai ser esta aqui, e que 
também está depositada. Isso é virtualizar sem processo eletrônico. 
(...) Sempre [na intenção] de fazer com que a coisa desse certo, 
com mais agilidade e com menos formalismo. Então, quando o 
processo eletrônico veio, dissemos: nós vamos montar um processo 
em que os autos não estão no papel, estão no computador. Esse 
pensamento já estava um pouco aceito pela coisa que não estava 
sendo vista, toda, no papel. Outra coisa: o próprio sistema de 
audiências, que inicialmente a gente começou gravando em fitas 
cassete, e depois passou a gravar em arquivos MP3, quando 
começou a gravar em arquivos MP3, já não tinha o trabalho de 
transcrever, o arquivo estava ali. Quando a gente fez isso, o 
pensamento foi: pra quê ter que gravar um arquivo e juntar nos 
autos, se a gente pode disponibilizar na Internet e a pessoa ter 
acesso àquilo, basta você botar o caminho no processo. Então já era 
virtualizando. O processo já era virtual antes do processo 
eletrônico. O processo eletrônico então pega isso tudo, e coloca 
num ambiente que já estava previsto, que era da Internet. 
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O setor de triagem identificava uma demanda “x” contra o INSS, e 
o INSS já tinha uma contestação que era igual para todas as 
demandas. O que é que a gente terminou combinando com a 
procuradoria do INSS, para evitar que o processo fosse e voltasse 
(...) não sei quantas vezes? A gente pediu ao INSS que arquivasse 
na secretaria [da vara] uma contestação padrão para aquele tipo de 
processo. Então quando a gente recebia o processo, a própria vara 
já informava a contestação do INSS. 

Podemos observar, nos fragmentos das entrevistas acima citados, que mesmo antes 

do advento do processo eletrônico, foram estabelecidas medidas que retiravam do meio físico, 

do processo em papel, informações legalmente essenciais, substituindo-as por reduções ou por 

arquivos eletrônicos. Tais medidas foram instituídas em comum acordo com os demais 

participantes da rede (referidas por entrevistados diferentes como Caixa Econômica Federal e 

INSS). A rede virtual ainda não existia enquanto rede eletrônica, mas já existia como rede 

social no sentido que foi anteriormente apresentado nas definições de Castells123, que 

conceitua rede como um conjunto de nós interconectados, e onde o que cada nó é depende do 

tipo de redes concretas de que se trata. Como exemplos, o autor aponta os mercados de bolsas 

de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede dos fluxos financeiros 

globais; os conselhos nacionais de ministros e comissários europeus da rede política que 

governa a União Européia; e os campos de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, pistas 

de pouso secretas, gangues de rua e instituições financeiras para lavagem de dinheiro, na rede 

de tráfico de drogas ilegais que invade as economias, sociedades e Estados por todo o globo. 

Os motivos para esse proceder são identificados pelos informantes na busca da 

racionalização dos esforços e na economia de tempo que assim se obtêm. Foi referido que 

igualmente se buscava suprimir os formalismos que atrapalhassem os objetivos das práticas. 

Para os juízes federais, tratava-se ainda de atender a uma demanda desproporcional para a 

estrutura da organização. Estes valores e objetivos de desempenho são exatamente os códigos 

de comunicação referidos por Castells124 em sua definição de rede. É possível ainda verificar 

– a partir da definição dos códigos de comunicação – o estabelecimento das bases que seriam 

utilizadas para a rede do processo eletrônico. 

Outra definição de rede discutida no referencial teórico é a rede enquanto matriz 

técnica, que podemos ilustrar no excerto de entrevista abaixo: 

                                                 
123 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op cit. p. 498. 
124 Idem. p. 499. 
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Estamos observando em todos esses estudos sobre a sociedade da 
informação, que se lê, é que a própria noção do tempo, ela está se 
alterando. E nós podemos perceber isso com a celeridade. Já houve 
caso de eu (...) passar pela experiência de uma reclamação sobre 
falta de celeridade em um processo que entrou em janeiro e que em 
maio estava julgado. E a pessoa ainda achou que estava muito 
[lento]. Aí você tem uma tramitação de cinco meses, enquanto 
antes, no papel, dois anos, três anos, ninguém estava reclamando. 
Então a própria idéia do decurso do tempo, esse tipo de processo 
traz mais exigências, porque as pessoas comparam. 

Como já visto anteriormente, Musso125 argumenta que – se a rede produz tantas 

representações e mitos – é porque ela é uma técnica maior de organização do espaço-tempo, 

trata-se de uma matriz espaço-temporal: de um lado, a rede técnica abre a restrição espacial 

sem a suprimir e superpõe um espaço sobre o território (ela desterritorializa e reterritorializa); 

de outro lado, ela cria um tempo curto pelo rápido transporte ou pelo intercâmbio de 

informações. A rede de comunicação adiciona ao espaço-tempo físico um espaço ampliado e 

um tempo reduzido.  

Ainda sobre a gênese da rede, foi mencionada, por um dos magistrados entrevistados, 

a existência de contexto favorável à virtualização: 

 [favoreceu a virtualização] A convivência com a Internet, pelo 
menos do meio jurídico, e principalmente a convivência com a 
tecnologia. O meio jurídico brasileiro sempre buscou a tecnologia 
da informação para se aprimorar, aliado a isso, o fato de o Brasil, 
mesmo sendo um país em desenvolvimento ele sempre utilizou 
tecnologia da informação. Que o diga, por exemplo, nós somos um 
dos primeiros países que primeiro fez isso, e muito bem feito, no 
que diz respeito aos bancos. A população já acostumada, de certa 
forma, a ter a tecnologia lhe prestando serviços. Então todo o 
ambiente cultural estava formado em favor disso. Tem um detalhe, 
eu acho que o juizado, como inicialmente ele foi utilizado muito 
por juízes mais novos, eles eram menos refratários a isso. (...) A 
maior parte dos juízes que entraram inicialmente nos juizados eram 
juízes mais novos. (...) Isso não significa que necessariamente são 
mais abertos, mas isso facilitou. Os advogados que estavam 
atuando também (...) eram mais novos. Os advogados mais antigos, 
pelo próprio processo do Juizado Especial Federal, (...) muitas 
vezes um preconceito em relação ao Juizado Especial Federal – 

                                                 
125 MUSSO, Pierre. A filosofia da rede. op cit. p. 33. 
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uma justiça menor, uma justiça para pessoas carentes – ele não era 
muito utilizado pelos (...) advogados mais antigos. Então a gente 
teve pessoas novas atuando naquilo, com a cultura (...) brasileira, e 
eu acho que isso favoreceu bastante. 

Identificamos, no referencial teórico, alguns aspectos úteis para analisar a afirmação 

contida no trecho de entrevista acima transcrito. Apontando a abrangência do movimento de 

virtualização global, Castells126 afirma que uma série de aspectos da vida humana estão sendo 

englobados pelos meios eletrônicos e pelas redes, e que a exclusão desse processo tem 

conseqüências:  

Atividades econômicas, sociais, políticas e culturais estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das 
formas mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa 
cultura.  

O autor também afirma que – numa sociedade em que a maioria das coisas que 

importam depende dessa rede baseada na Internet – ser excluído é “estar condenado à 

marginalidade” 127. Haveria, portanto, no plano pessoal e institucional, um forte impulso no 

sentido de se conectar, ao menos para fugir da exclusão. 

A título de ilustração, transcrevemos um trecho de entrevista em que o magistrado 

faz referência à exclusão tecnológica: 

[o jurisdicionado] ele que não tem computador em casa, ele não 
está excluído do acesso à Justiça, ele tem o mesmo acesso, que é 
vindo aqui – e até mais rápido. Inclusive, para obter a informação, 
hoje em dia, em qualquer interior (...) eu andei rapidamente no 
interior do Ceará, e você vê pequenas casinhas, pequenos pontos 
comerciais, lá: Lan House. Lá tem um computadorzinho acessando 
a Internet, ali você tem a informação do seu processo que você 
antes não tinha. Isso é bom, bom para o cidadão, bom para a 
sociedade, bom para todos nós também que podemos ver que nosso 
trabalho está sendo cumprido, e que nós estamos melhorando ainda 
mais e sempre encarando de frente as dificuldades. 

Na visão do entrevistado, a verdadeira exclusão não se processa em relação a uma 

situação de inferioridade daquele que não dispõe dos recursos de acesso à rede, mas em 

                                                 
126 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. op cit. p. 8. 
127 Idem. p. 226. 
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relação ao acesso à justiça, que – neste caso – está garantido, e com muito mais efetividade, 

pela existência da própria rede. 

Referimos, por outro lado, que o estar plugado, participar da onda de virtualização, 

utilizar seus gadgets tecnológicos, tem forte apelo mercadológico. Na visão crítica de 

Baudrillard128, o consumo, na qualidade de novo mito tribal, transformou-se na moral do 

mundo contemporâneo, ou seja, os consumidores precisam consumir para adquirirem o seu 

estatuto. Segundo o autor, a circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e de objetos 

/ signos diferenciados estabelecem atualmente a nossa linguagem e o nosso código, por meio 

dos quais toda a sociedade fala.  

De acordo com Lévy129, a tecnologia não é um ator autônomo, separado da sociedade 

e da cultura, mas, ao contrário, a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos 

globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, e 

não uma entidade real, que existiria independentemente do resto.  

Não sendo a tecnologia dissociável da sociedade, as características de consumo da 

sociedade seriam reproduzidas igualmente no trato com as inovações tecnológicas, que teriam 

sido identificados como signos a se apropriar.  

Outro ponto a ressaltar, do fragmento de entrevista acima, é a afirmação de que os 

participantes da rede, referidos como juízes e advogados, se compunha, em sua maior parte, 

de uma nova geração de pessoas, constituindo um grupo menos refratário às novas 

tecnologias. Negroponte130 aborda transversalmente o tema ao declarar seu otimismo para 

com o desenvolvimento da vida digital:  

Meu otimismo não é alimentado pela antevisão de alguma invenção 
ou descoberta. Encontrar a cura para o câncer e para a AIDS, 
descobrir uma forma aceitável de controle populacional ou inventar 
uma máquina capaz de respirar o nosso ar, beber nossos oceanos e 
devolvê-los depois, livres da poluição, são sonhos que podem ou 
não se realizar. A vida digital é outra coisa. Não estamos esperando 
por uma qualquer invenção. Ela está aí. Agora. E é quase genética 
em sua natureza, pois cada geração vai se tornar mais digital do que 
a anterior.  

                                                 
128 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1995. 
129 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op cit. p. 22. 
130 NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 197. 
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Dessa forma, as novas gerações estariam mais receptivas às inovações tecnológicas, 

num processo incremental.  

A análise menos superficial dessa última afirmação do entrevistado, por si só, 

consistiria objeto de outra dissertação. A riqueza das abordagens possíveis, tanto a partir do 

enfoque sociológico quanto sob o aspecto organizacional, por outro lado, nos distanciariam do 

objeto deste estudo. Este é o motivo de não fazê-la aqui. 

O PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO NO JUDICIÁRIO 

Dado a quantidade de aspectos teóricos abordados na discussão do primeiro objetivo 

específico, foi selecionada uma série de trechos de entrevistas, que serão apresentados 

agrupados, seguindo-se a sua análise de maneira conjunta.  

Sobre os motivos que levaram ao advento dos Juizados Especiais Federais (JEF), de 

quem partiu a iniciativa e, posteriormente, do surgimento do processo eletrônico: 

A Emenda Constitucional que permitiu a existência desse tipo de 
justiça mais célere da Justiça Federal foi uma iniciativa da AJUFE, 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil, à época em que era 
presidente o hoje deputado federal pelo PCdoB do Maranhão 
Flávio Dino.  

[o processo eletrônico] Essa idéia surgiu da própria necessidade do 
Poder Judiciário de dar uma resposta mais rápida à população. Os 
próprios Juizados Especiais Federais já nasceram dessa (...) 
necessidade. (...) e foi nessa ambiência que surgiu a idéia de se 
virtualizar o processo. 

[o processo eletrônico] As iniciativas pioneiras foram em São 
Paulo e no Rio Grande do Sul, agora, iniciativas ainda incipientes. 
As partes teriam que levar os processos, que eram escaneados. Na 
4ª Região, a virtualização era parcial, os processos que 
necessitavam de audiência seguiam o meio do processo físico. 

 

Antes mesmo da instalação do juizado como vara eu passei a atuar 
aqui (...) soube que em Sergipe estava sendo desenvolvido um 
projeto piloto do processo eletrônico, e eu sabia que ali estava não 
a solução, mas um bom remédio para um problema que nós 
tínhamos que era o de um excesso de demandas: a coisa crescendo 
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assustadoramente, ao longo dos anos, e a gente precisando 
encontrar soluções para conseguir chegar a bom termo com os 
processos. (...) quando se abriu a torneira, e disse: entre toda essa 
demanda reprimida para os juizados, cujo exemplo mais gritante é 
o da 1ª Região, o número de demandas no primeiro ano foi muito 
grande, e isso inviabilizou, ou tornou muito difícil o trabalho lá.  

À época o CRETA foi contratado pela Seção Judiciária de Sergipe, 
e houve uma grande ajuda do meu então diretor de secretaria, 
Iaponã Cortez, que (...) disse o que era necessário. 

Sobre as dificuldades materiais enfrentadas na instalação e no funcionamento inicial 

dos JEF, sobre a inexistência de legislação autorizativa para o processo eletrônico e sobre a 

iniciativa da proposição legislativa: 

Na verdade, quando veio a Lei n.º 10.259, ela não criou cargos, 
nem gratificações, nem abriu verbas orçamentárias nem créditos 
suplementares, nem créditos de qualquer natureza. Então, houve a 
autorização para a abertura dos juizados, mas não houve a criação 
de qualquer estrutura legal para a realização de seus serviços. (...) 
quando houve a aprovação das leis criando varas, o Tribunal 
deliberou que as primeiras varas seriam utilizadas para absorção 
dos juizados, na verdade para estruturação dos juizados. 

[na justiça federal] foi criado com dificuldade enorme, o juizado, 
porque ele não tinha estrutura formal, ou seja, vara e pessoal – 
cargos, funções, cargos comissionados, uma estrutura de vara. Os 
tribunais improvisaram, e, em algumas situações improvisaram 
muito bem (...) porque conseguiram atender – de início – a 
demanda. 

Mas a demanda era muito grande, a demanda reprimida era 
enorme. (...) Passou a ser uma luta da Justiça Federal como um 
todo, e da AJUFE, a criação de uma lei criando cargos, varas com 
cargos, funções, para melhor absorver (...) para estruturar os 
juizados. 

Eu me recordo que foi muito difícil, porque embora criados por lei, 
não houve (...) uma dotação orçamentária específica para os 
juizados, então a gente foi se virando com o que tinha de disponível 
na Justiça, e me recordo também que foi muito na base da 
colaboração (...) se pediu a cada Vara que indicasse um servidor 
para ir para os juizados, e foi assim, na base da colaboração, da 
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luta, mesmo, essa implantação. Posteriormente é que foram 
efetivamente criadas varas de juizado. 

E também a AJUFE que propôs o projeto de lei criando a 
informatização do processo no Brasil. Foi o primeiro projeto que 
tramitou na Comissão de Legislação Participativa do Congresso 
Nacional, a primeira lei que surgiu desse novo modelo de iniciativa 
participativa da sociedade organizada, foi o projeto da 
informatização. 

Mas antes mesmo de o processo eletrônico ser regulamentado 
legalmente, os tribunais já começaram a implantar esse sistema em 
face da própria necessidade: com a implantação dos Juizados 
Especiais Federais surgiu toda uma demanda reprimida que existia, 
então houve essa necessidade. 

A coragem maior é porque a lei que criou os juizados ela permite, 
num pequeno dispositivo, e ali a gente imagina que está dando a 
permissão para o sistema eletrônico. 

Isso é o que acontece quando os fatos estão à frente do legislador, 
às vezes o legislador vai adiante dos fatos, mas normalmente os 
fatos estão na frente, ele precisa correr atrás e se ajustar (...) então 
[o processo eletrônico] é o sucesso que é por conta disso, porque a 
comunidade participou. Talvez se não tivesse participado, a grita 
tivesse sido maior, alegando nulidade, porque a gente não tinha a 
lei. (...) No processo eletrônico, por exemplo, a intimação do ente 
público, ela é no ambiente virtual, numa página. E a gente dizia: e 
se a pessoa não entrar na página dela, como é que o sistema vai 
saber? A gente teve que criar, e no sistema é: se não entrar em até 
dez dias, o sistema vai ler automaticamente e começar a contar o 
prazo. Ora, isso não estava na lei, você precisava combinar com a 
parte, dizer vai ser assim, e a parte aceitar. E somente depois é que 
a lei veio dizer exatamente como a gente tinha feito. 

Sobre a iniciativa para o desenvolvimento do processo eletrônico: 

E foi feito com a colaboração, com a boa vontade, de juízes e 
servidores. Não foi uma iniciativa que partiu de cima para baixo, 
não foi, por exemplo, o Supremo Tribunal, o CNJ, ou o Conselho 
da Justiça Federal, que criou esse modelo. A iniciativa partiu dos 
juízes federais, não dos tribunais, (...) essa reivindicação, essa 
necessidade.  
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Quanto (...) à chamada justiça virtual, realmente também eu tive a 
oportunidade de na época ser o diretor do foro, encontrei uma 
ressonância favorável muito grande no presidente do Tribunal na 
época, que primeiramente foi com o Doutor Geraldo Apoliano – no 
início – e logo depois com a Doutora Margarida que também deu 
todo o apoio para que a gente pudesse desenvolver o trabalho, e é 
com certo orgulho para Sergipe saber que inclusive o CRETA foi 
desenvolvido por uma empresa sergipana. 

A idéia, quando começada, era presidente do Tribunal o doutor 
Geraldo Apoliano, e eu conversei com ele, e também percebi o 
entusiasmo com que nós estávamos tentando começar isso, e foi 
justamente quando se criou a Lei que instituiu os Juizados 
Especiais Federais no Brasil, então Sergipe, devo dizer, foi também 
o primeiro estado no Brasil que instalou um juizado, foi o primeiro 
estado que, quando instalado, já começou com o sistema virtual, 
onde se ajuizou a primeira ação e foi proferida a primeira sentença 
– contando com a contribuição dos procuradores do INSS – (...) o 
ajuizamento da ação, a contestação, e a sentença, tudo no meio 
eletrônico. 

Do primeiro grupo de trechos de entrevistas, temos que os Juizados Especiais 

Federais, e, posteriormente, o processo eletrônico, surgiram de uma necessidade do judiciário 

federal de dar uma resposta mais rápida à população. A iniciativa de propor a legislação que 

criou os JEF coube à AJUFE. Foi também comentado pelos entrevistados que – por conta do 

número de demandas excessivo nos JEF, nascido de uma demanda reprimida – surgiram 

iniciativas de implantação de sistemas de processo eletrônico, com virtualização parcial, em 

São Paulo e no Rio Grande do Sul, enquanto que na 5ª Região, a contratação do 

desenvolvimento do sistema totalmente virtual e a implantação do piloto se deram na Seção 

Judiciária de Sergipe. 

No segundo agrupamento de excertos de entrevistas, temos os relatos de que a lei que 

criou os JEF (Lei n.º 10.259) não criou a estrutura de pessoal nem previu o custeio do seu 

funcionamento, o que causou sérias dificuldades só mitigadas através da colaboração de 

outras varas. A estrutura necessária só viria depois, quando da criação de novas varas que 

foram transformadas em juizados. A iniciativa legislativa para a criação dessas novas varas 

foi, mais uma vez, da AJUFE. Foi também da mesma entidade a iniciativa de normatização do 

processo eletrônico, pois até então o sistema funcionava baseado em regras definidas com a 
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participação da comunidade, sem que houvesse, portanto, legislação que amparasse seu 

funcionamento. 

No terceiro agrupamento de trechos de entrevistas, vemos o relato de que o modelo 

de processo eletrônico foi feito pelos juízes e servidores, sem a participação dos tribunais 

superiores nem dos órgãos de coordenação do sistema judicial, e que a iniciativa do processo 

eletrônico na 5ª Região surgiu de uma conversa entre o diretor do foro de Sergipe e o então 

presidente do Tribunal. 

A partir dos relatos resumidos acima, temos que todo o processo de inovação que 

levou ao processo eletrônico na 5ª Região, desde a proposição dos normativos necessários à 

existência dos juizados especiais, a proposição de solução para o problema da ausência de 

condições materiais essenciais ao funcionamento dos JEF, passando pela idéia de implantação 

de um sistema de processo eletrônico, sua concepção, financiamento, desenvolvimento e 

implantação, tudo ocorreu por iniciativa dos servidores, dos magistrados e de seu órgão de 

classe (AJUFE). Isto sem que os tribunais superiores ou órgãos de coordenação central 

tivessem participação. A própria menção a entidade de classe (AJUFE) foi feita no contexto 

da ausência do poder central, segundo anotação do pesquisador. A menção à presidência do 

TRF, também segundo a impressão do entrevistador, deu-se no sentido da existência de uma 

identidade de propósito entre o entrevistado, disposto a materializar a idéia de fazer nos 

juizados especiais a tentativa pioneira do processo eletrônico integral, e o presidente do 

Tribunal, entusiasta das novas tecnologias.  

A menção a dificuldades legislativas para a criação de cargos e funções essenciais ao 

funcionamento dos juizados – que só foram superadas através da ação dos juízes organizados 

em sua entidade de representação –, e a referência à falta de fontes para o custeio, reforçam a 

idéia da ausência de um planejamento central e da falta de uma estratégia geral que norteasse 

o processo de informatização. 

Nesse sentido, a influência da corrente neoliberal na definição das reformas do 

sistema judicial nos países periféricos, segundo afirma Boaventura Santos131, só pode ser 

entendida no caso estudado através do seu papel na definição de políticas relativas à reforma 

do Estado como um todo, como, por exemplo, na consagração do Princípio da Eficiência na 

administração pública brasileira. Em assim sendo, a influência neoliberal teria se dado de 

                                                 
131 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. op cit. p. 15.  
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forma indireta, através da disseminação, na burocracia judicial, dos conceitos de utilidade, 

eficiência econômica e maximização, próprios do ferramental econômico característico do 

New Public Management, e que acabariam por exercer influência no processo de 

informatização e virtualização estudado.  

A aceitação desse pressuposto dá outro sentido à análise da declaração do 

entrevistado quando este afirma que os Juizados Especiais Federais e o processo eletrônico 

nasceram da “necessidade do Poder Judiciário de dar uma resposta mais rápida à população”. 

A idéia central de celeridade se coaduna com as afirmações de Boaventura Santos132, quando 

este afirma que as reformas são orientadas quase exclusivamente à idéia de rapidez.  

Vimos, anteriormente, que segundo estudo comparativo organizado por Pere Fabra i 

Abrat133, países como Portugal e Brasil obtém índices superiores de e-justiça, em relação a 

outros melhor dotados de normativos específicos sobre a aplicação da tecnologia da 

informação e da comunicação ao poder judiciário, porque suas estratégias para os sistemas 

judiciais derivam diretamente das estratégias nacionais de transição para a sociedade da 

informação. 

Em relação aos relatos supramencionados, há uma ausência nas declarações 

recolhidas em campo: nenhum entrevistado, mesmo elencando dificuldades materiais 

enfrentadas na implantação dos juizados e do sistema de processo eletrônico, queixou-se da 

ausência ou inadequação da infraestrutura básica de acesso à rede. Assumindo que tais 

dificuldades não existiram, pode-se ver a pertinência da afirmação de Fabra i Abrat, 

especialmente se considerarmos os dados trazidos por Ali Chalin et al134quanto ao 

investimento realizado pelo Estado brasileiro na implantação de backbones e da infraestrutura 

necessária, através da Embratel, então empresa estatal. Dessa maneira, a participação do 

Estado enquanto órgão de coordenação central, apenas se teria dado no provimento das bases 

materiais de transferência de dados. 

                                                 
132 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. op cit. p. 24. 
133 FABRA, Pere (Coord.) E-justicia – justicia en la sociedad del conocimiento: retos para los países 

iberoamericanos. República Dominicana: 2006. Disponível em: 
<http://www.ejusticia.org/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,90/>.  Acesso em: 02 jun. 
2009. 

134 CHALIN, Ali et al. e-gov.br: a próxima revolução brasileira: eficiência, qualidade e democracia: o 
governo eletrônico no Brasil e no mundo. São Paulo: Prentice Hall, 2004. p. 7-10. 
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A TECNOLOGIA E A INTERAÇÃO ENTRE AS PESSOAS 

Já havia realmente várias discussões sobre virtualização de 
processo, essa não é uma iniciativa nem um pouco recente. Muitos 
anos antes disso já existia na doutrina até grupos de pesquisa 
especializados em direito cibernético em que já se começava a 
analisar a informática não como uma mera ferramenta, mas como 
(...) uma mudança do modo de se encarar o processo (...) não se 
utilizar o computador como se utilizava uma máquina de escrever 
(...) mas uma mudança de concepção. 

Doutrinariamente já existiam obras, tanto aqui no Brasil, como no 
direito estrangeiro, analisando esse impacto, analisando essas 
possibilidades, algumas numa perspectiva favorável, outras numa 
perspectiva meio que ad terrorem, uma perspectiva de onde fica o 
lado humano da realização da justiça diante da virtualização do 
processo. 

[a implantação do processo eletrônico] Me parece que foi uma 
decisão corajosa, porque foi um tiro no escuro, foi uma das 
primeiras experiências, tenho certeza aqui no Brasil, sobre essa 
virtualização, (...) muda-se não apenas uma ferramenta, mas uma 
concepção, o modo de ser do processo e ninguém poderia ter plena 
certeza de como seria depois (...) até que ponto ela seria lesiva ou 
produtiva. 

Dos trechos de entrevista referenciados acima percebemos que de início existiam 

dúvidas entre os magistrados quanto aos rumos do processo de virtualização. É mencionado 

que o processo eletrônico traz uma mudança de concepção, não se tratando de uma ferramenta 

a mais, uma substituição da máquina de escrever. São referidas uma perspectiva favorável / 

produtiva e outra lesiva / desumanizadora (frente à realização da justiça).  

Dúvidas existem até entre os teóricos que têm uma opinião geral favorável ao 

processo de virtualização em curso, como Lévy. O autor, como vimos anteriormente, expressa 

uma posição de cautela quanto aos seus desenvolvimentos. Para Lévy, caminhamos para uma 

encruzilhada em que temos numa direção a reprodução do que já está posto, ou seja, da 

espetacularização e da massificação, bases para o consumo, alicerce do capitalismo 

globalizado contemporâneo, ou, em suas próprias palavras, podemos seguir noutra direção135: 

                                                 
135 LÉVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. p. 118. 
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As tendências mais positivas da evolução em curso e criamos um 
projeto de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes: 
recriação do vínculo social mediante trocas de saber, 
reconhecimento, escuta e valorização das singularidades, 
democracia mais direta, mais participativa, enriquecimento das 
vidas individuais, invenção de formas novas de cooperação aberta 
para resolver os terríveis problemas que a humanidade deve 
enfrentar, disposição das infra-estruturas informáticas e culturais da 
inteligência coletiva. 

Foi ainda feita referência a uma perspectiva “meio que ad terrorem”, e esta pode ser 

associada à produção de teóricos como Baudrillard e Virilio. 

Baudrillard136 interpreta a expansão da comunicação virtual como um elemento da 

implosão do social: 

A extensão incondicional do virtual (que não inclui somente as 
novas imagens ou a simulação a distância, mas todo o cyberespaço 
da geofinança (Ignacio Ramonet) e o da multimídia e das auto-
estradas da informação) determina a desertificação sem precedentes 
do espaço real e de tudo o que nos cerca. Isso valerá para as auto-
estradas da informação e também para as de circulação. Anulação 
da paisagem, desertificação do território, abolição das distinções 
reais. O que até agora se limita ao físico e ao geográfico, no caso de 
nossas auto-estradas, tomará toda a sua dimensão no campo 
eletrônico com a abolição das distâncias mentais e a compressão 
absoluta do tempo. (...) Podemos nos perguntar de resto se já não 
ultrapassamos esse limiar (do fenômeno da massa crítica) e se a 
catástrofe da informação já não ocorreu, na medida em que a 
profusão multimidiática de dados se auto-anula e que o balanço em 
termos de substância objetiva da informação já é negativo. Há um 
precedente com o social: o patamar da massa social crítica já está 
amplamente ultrapassado com a expansão populacional, das redes 
de controle, de socialização, de comunicação, de interatividade, 
com a extrapolação do social-total – provocando desde agora a 
implosão da esfera real do social e de seu conceito. Quando tudo é 
social, súbito nada mais o é. 

Como já visto, da citação depreende-se que Baudrillard analisa a comunicação 

virtual a partir de um confronto estabelecido entre o real e o virtual (mundo artificial criado 

pelas mídias), posto que a expansão do virtual se processa à custa do real, que se esvazia 

(desertifica-se, nas palavras do autor). A comunicação virtual, ao reforçar a produção e 
                                                 
136 BAUDRILLARD, Jean. Tela total. op cit. p. 24-25. 
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circulação de mensagens (informação), anularia o próprio processo comunicacional, 

entendido como transmissão e absorção de conteúdos. 

Em Virilio, como também vimos anteriormente, o fenômeno da virtualização é 

percebido como principal gerador do que poderia ser chamado de uma implosão do espaço-

tempo, sendo o principal responsável pelo que o autor entende ser uma crise da percepção 

destas duas dimensões ontológicas, pois este último se sobrepõe ao primeiro, na medida em 

que a velocidade de transmissão de dados se torna o referencial mediador das relações entre as 

pessoas nos mais diversos níveis, seja no trabalho, lazer, etc.  

    A noção de desrealização, operada pelo hiper-real, empregada por Baudrillard, é 

refletida em Virilio. Para o arquiteto francês, vivenciamos o "desaparecimento" da cidade, a 

partir do mesmo movimento que a circunscreve na nova "topologia eletrônica", processo que 

este considera já durar ao menos quatro décadas, ou seja, a partir do advento da televisão 

como meio de comunicação de massa. Deste modo, aquilo que constitui a cidade, como as 

referências simbólicas, históricas, arquitetônicas e sobretudo as geométricas, deixam 

paulatinamente de existir. Se por um lado a cidade, por conta dos meios eletrônicos de 

comunicação, sofre um processo de desaparecimento, por outro lado estas mesmas mídias são 

responsáveis, nas palavras de Virilio137, pela: 

Co-produção da realidade sensível na qual as percepções diretas e 
mediatizadas se confundem para construir uma representação 
instantânea do espaço, do meio ambiente. A observação direta dos 
fenômenos visíveis é substituída por uma teleobservação na qual o 
observador não tem mais contato imediato com a realidade 
observada. Se este súbito distanciamento oferece a possibilidade de 
abranger as mais vastas extensões jamais percebidas (geográficas 
ou planetárias), ao mesmo tempo revela-se arriscado, já que a 
ausência da percepção imediata da realidade concreta engendra um 
desequilíbrio perigoso entre o sensível e o inteligível, que só pode 
provocar erros de interpretação tanto mais fatais quanto mais os 
meios de teledetecção e telecomunicação forem performativos, ou 
melhor: videoperformativos. 

Mas, não identificando outras referências, feitas nas entrevistas, aos efeitos 

anunciados pelos teóricos franceses Baudrillard e Virilio, continuemos nossa análise. O 

                                                 
137 VIRILIO, Paul. O espaço crítico e as perspectivas do tempo real. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 23. 
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próximo fragmento de entrevista refere-se exatamente ao efeito oposto ao alheamento da 

realidade: 

[a tecnologia promove o alheamento da realidade] Ao contrário, ela 
até ajuda (...) por exemplo, você vai julgar um processo, que você 
não julgou em audiência, e você pode ouvir as pessoas, o 
depoimento delas, então você pode tirar muito mais do que só uma 
transcrição de um depoimento no papel, que já não corresponde 
exatamente às palavras da pessoas que falou. 

O magistrado afirma que a tecnologia lhe permite, ao ouvir a voz das pessoas 

gravadas em audiência, “tirar muito mais”, ou seja, melhor reproduzir o que ali se passou, 

através das múltiplas nuances da comunicação verbal, do que o que seria possível numa 

transcrição de um depoimento no papel. Assim, não havendo a desrealização, o esvaziamento 

do real operado pelo virtual, o fenômeno, nesse particular, não se processa da forma descrita 

por Baudrillard e Virilio. Este fato afasta a validade da segunda suposição levantada na 

pesquisa. 

Continuando a análise, buscamos compreender de que forma o processo eletrônico 

influencia a comunicação entre os magistrados e a sociedade, entre os participantes da rede, 

analisando outros fragmentos de entrevistas que lhe fazem referência: 

O processo eletrônico, a partir do momento em que ele diminui o 
volume de peças nos autos, em que ele me permite através de uma 
tela já ter uma idéia global de tudo o que houve naquele processo, 
coisa que com os autos físicos eu tenho que sempre folhear, eu 
tenho que sempre fazer aquele trabalho físico de ir folheando as 
peças e ir vendo o que se seguiu, no processo eletrônico você abre 
o processo e ele já lhe apresenta automaticamente uma síntese dos 
atos praticados, inclusive com nome de quem praticou, data, 
horário e coisas do tipo. Então essa concepção, esse modo de 
expor, de passar a informação, já passar de modo mais resumido, 
de um modo mais filtrado, ele dá mais transparência. Dando mais 
transparência, ele facilita o controle, facilitando o controle, diminui 
a margem de erro.     

O processo digital está com vistas para todas as partes vinte e 
quatro horas por dia em qualquer lugar do mundo (...) isso facilita 
muito a comunicação entre o serviço judiciário e o destinatário 
dele, que é o jurisdicionado. 
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A tecnologia tem ajudado muito a nós encontrarmos, darmos uma 
solução para as pessoas, num tempo que é o esperado. (...) o 
processo eletrônico (...) é um instrumento muito bom, 
extremamente facilitador (...) ainda que não seja perfeito (...) ele só 
faz facilitar que a gente se comunique melhor com a sociedade. 
Acho que a sociedade aprova, sim, o processo eletrônico. 

A própria demanda é um reconhecimento de uma ressonância 
favorável entre o juízo e o jurisdicionado, porque a chamada 
litigiosidade contida parece que aflorou com os juizados, e a 
facilidade com que se vai lá. Então essa proximidade sistêmica eu 
acho que houve. 

A importância da utilização da tecnologia a serviço do ser humano, 
do cidadão (...) o judiciário sempre esteve à frente, no Brasil, nisso. 
(...) O processo eletrônico, não só, a tecnologia da informação, ela 
facilitou muito o acesso à justiça, de um modo geral, no Brasil. (...) 
o simples fato de hoje você acessar hoje pela Internet dados dos 
processos (...) hoje qualquer recém-formado que queira advogar 
para uma pessoa, ele já tem a mesma informação que o mais rico 
dos escritórios possa ter (...) ele tem o mesmo acesso. Isso é 
democratização. Antigamente (...) advogava melhor quem tinha as 
melhores revistas, os melhores compêndios de direito (...) eu me 
lembro que um tio meu pagava a uma secretária do Tribunal de 
Justiça da Paraíba para datilografar os acórdãos, na íntegra, do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. Quem é que tinha essa condição? 
Então ele advogava melhor, logo, os clientes dele também, mas 
hoje é muito mais democratizado. 

Em algumas Regiões, os juízes eram obrigados a ir para os juizados 
por ser a única forma de ser removido para a capital ou ser 
promovido de substituto a titular, ninguém queria ir para o juizado, 
e aqui houve um fenômeno inverso. O decano da Região, que era o 
juiz federal Agapito Machado pediu remoção de uma vara cível, 
com um número – não vou dizer pequeno, porque não existe – mas 
um número bem inferior de processos para uma vara de juizado. O 
Doutor Rebelo, que é, salvo engano, o terceiro mais antigo da 
Região, e é o decano da Seção Judiciária de Sergipe, pediu 
remoção para uma vara de juizado. Eu vim removido, porque não 
havia alternativa, porque foi a vara que abriu em João Pessoa, mas 
depois quando houve a possibilidade de remoção para a terceira 
vara, eu optei por continuar em juizado. Doutor Manuel Maia, que 
é um dos melhores juízes da Região, era juiz de vara de juizados, 
houve uma possibilidade de se remover para uma vara cível, e 
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permaneceu em juizado. Então a gente tem exemplos, em todas as 
Seções Judiciárias, de que os juízes estão em juizados porque 
querem. Não sei se por forma de contribuir... Talvez o sentimento 
de ver sua decisão efetiva. Na Seção Judiciária da Paraíba, eu 
conseguia, no mais das vezes, cinquenta por cento de acordos. Eu 
fazia dez a vinte audiências por dia, e via que a metade das pessoas 
já saía da vara aposentadas, com benefício implantado, e já com a 
RPV expedida para receber em sessenta dias. Então você via a 
felicidade no rosto da pessoa que viu a justiça feita (...) então isso é 
uma satisfação que poucos juízes conseguem ver. Tem muitos 
críticos aos juizados, aqui no próprio Tribunal tem 
desembargadores que são – assumidamente, declaradamente, em 
sessão do Plenário, e em outros fóruns – contra os juizados. Cada 
um tem seu motivo, e declinam no Pleno, são vários que são 
assumidamente contra. Eles não vão ter nunca o prazer de ver uma 
decisão sua cumprida na mesma hora, sem que precise levar anos e 
anos até o trânsito em julgado, emissão de precatório (...) [é a 
materialização do direito] exatamente. (...) Hoje sai a sentença e a 
Caixa Econômica tem depositado em conta de poupança, ou na 
própria poupança, ou não havendo mais abre uma poupança em 
nome do poupador, e com dez dias aquele dinheiro está na conta. 
Então isso é um exemplo de efetividade. É só comparar o sistema 
anterior, como era feita uma execução de uma diferença de 
caderneta de poupança, e como é feita hoje. 

[utilização do processo eletrônico] Como resultado desta atividade, 
chegamos aí com a administração do Tribunal para levar a carta de 
liberação de (...) um apartamento, em que a presidente com a sua 
equipe esteve (...) lá naquele apartamento e entregou em mãos o 
documento de que liberava os gravames sobre aquele imóvel. E a 
gente podia perceber o calor humano, a sensibilidade humana, 
aquele ambiente que vai muito além do número, da clicada no 
mouse, o resultado daquilo na vida de uma pessoa. 

Ele [o processo eletrônico] foi o instrumento que ajudou e ajuda 
muito a darmos esta resposta [aos anseios da sociedade]. Ele levou 
inclusive até a cairmos num paradoxo: quanto mais a gente dá uma 
resposta positiva, mais nós somos cobrados, porque mais as 
pessoas acreditam na justiça, e querem mais. 

Nos fragmentos de entrevistas citados acima, os magistrados mencionam que o 

processo eletrônico apresenta a informação de modo filtrado, resumido, e que essa forma de 

apresentação dá transparência ao trabalho judicial, facilitando o controle. É feita alusão à 

disponibilidade em tempo integral das informações, em qualquer lugar do mundo, o que, na 
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opinião do entrevistado, facilita a comunicação com o jurisdicionado. Outro informante 

afirma que o processo eletrônico é um facilitador da comunicação com o jurisdicionado, e 

declara crer que a sociedade o aprova. O reconhecimento de uma ressonância favorável entre 

juízo e jurisdicionado, na demanda nascida de uma litigiosidade contida que aflorou com a 

facilidade de acesso aos juizados, leva outro magistrado a afirmar que houve uma 

proximidade sistêmica. Noutro fragmento, afirma-se que o processo eletrônico, a tecnologia 

da informação, facilitou muito o acesso à justiça no Brasil, e que o acesso universal à 

informação judicial democratizou oportunidades de trabalho para os advogados participantes 

da rede. Relatando uma situação específica da 5ª Região, inversa ao ocorrido em outras 

Regiões, em que os juízes dos juizados especiais recusaram remoção para varas onde teriam 

uma menor carga de trabalho, e onde juízes mais antigos pediram sua transferência para os 

juizados, onde a carga de trabalho é maior, outro entrevistado aponta no sentimento de 

realização em ver a materialização do direito, em ter sua decisão cumprida e em ver “a 

felicidade no rosto da pessoa que viu a justiça feita”, o motivo para tal proceder. Também na 

mesma linha, em outro trecho de entrevista o informante se refere ao sentimento de empatia, 

“de calor humano”, no contato com o jurisdicionado em razão de uma decisão sua que 

repercutiu na vida de uma pessoa. No último fragmento acima, o magistrado afirma que o 

processo eletrônico ajuda a dar uma resposta aos anseios da sociedade.  

A ampliação do acesso, a democratização da informação, a proximidade sistêmica 

referidos pelos entrevistados podem ser mais bem compreendidas a partir do conceito 

desenvolvido por Lévy, de que a rede de computadores é um universal sem totalidade, ou 

seja, que ela permite às pessoas conectadas construir e partilhar a inteligência coletiva sem 

submeter-se a qualquer tipo de restrição político-ideológica138:  

O ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse 
mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da 
transparência técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas 
as opacidades do sentido. (...) Essa universalidade, desprovida de 
significado central, esse sistema de desordem, essa transparência 
labiríntica, chamo-a de “universal sem totalidade”. Constitui a 
essência paradoxal da cibercultura. 

                                                 
138 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op cit. p. 111. 
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Partindo deste princípio, Lévy encara a Internet como um agente humanizador, 

porque democratiza a informação, e humanitário, porque permite a valorização das 

competências individuais e a defesa dos interesses das minorias. 

Já o relato do comportamento dos magistrados em relação ao trabalho nos juizados, 

preferindo neles permanecer numa situação desfavorável, não se coaduna com a expectativa 

de comportamento extraída da visão neoliberal. Como já visto, de acordo com Aragão139, para 

os neoliberais (que rejeitam o modelo weberiano original), a burocracia pública tem uma 

imagem fundamentalmente negativa, baseada no fato de que descuida o interesse público ao 

privilegiar os interesses particulares de seus membros, não promove o alcance de resultados 

socialmente relevantes, vez que a formulação e implementação de políticas públicas se dá de 

forma mais conveniente aos seus interesses. Assim, os burocratas seriam potencialmente rent 

seekers, procurando maximizar seus ganhos. Ora, se os magistrados têm preferido continuar 

nos juizados – e até buscado sua remoção para eles – mesmo na condição de ter que enfrentar 

um maior volume de causas a julgar, um maior volume de trabalho, é possível que o 

sentimento de satisfação e de realização da justiça a que o entrevistado se refere recompense 

esse esforço. Nesse caso, podemos buscar na sociologia um esclarecimento: de acordo com 

Schwartzman140, os sociólogos enxergam nos valores sociais a explicação da motivação pelo 

bom desempenho.  

É de se ressaltar, ainda, as referências ao contato com o jurisdicionado, e a empatia 

surgida a partir dele. Não há referência a que esse fato tenha decorrido diretamente do uso da 

tecnologia do processo eletrônico, mas a menção ao sentimento de realização, vindo da 

satisfação do jurisdicionado, foi feita no contexto do processo eletrônico em razão da 

celeridade com que é feita a materialização do Direito, o cumprimento da decisão do juiz.  

Num outro sentido, os trechos de entrevistas abaixo também fazem referência à 

integração havida entre os membros da rede:  

A grande coisa do CRETA, que ele funcionou, foi essa vontade de 
que desse certo. A outra coisa porque ele deu certo é que ele foi 
implantado – pelo menos aqui em Natal, e eu tenho certeza que os 
outros colegas (...) fizeram – com a participação da comunidade. 
(...) A gente trabalhou com a OAB, trabalhou com o Ministério 

                                                 
139 ARAGÃO, Cecília Vescovi. op cit. p. 113. 
140 SCHWARTZMAN, Simon. Desempenho e controle na reforma administrativa. Texto para Discussão n.8. 

Brasília: MARE/ENAP, 1996. 
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Público, trabalhou com os advogados de um modo geral, trabalhou 
com a advocacia pública. Todos compraram a idéia. Todos foram 
treinados, todos participaram. Sabíamos que o sistema poderia ter 
alguma ocorrência de falha técnica. Eu me lembro que teve uma 
com a Advocacia da União, que veio aqui, preocupado, o 
advogado, e eu disse: se for falha nossa, nós vamos verificar, 
reconhecer e a advocacia pública não vai ter prejuízo.  

(...) porque como é um sistema que oferece muitos recursos, você 
pode sim, sempre buscar alguma coisa mais para que ele melhore o 
trabalho do grupo (...) ele não só facilita o andamento, mas ele é 
muito bom porque ele dá todas as informações possíveis. Então, 
como ele dá muitas informações, as pessoas podem buscar aquilo 
ali para ajudar o próprio grupo. (...) então eles se organizam 
melhor, eles trabalham melhor, eles cooperam melhor. 

Mesmo com aquele volume, foi um volume que se pôde trabalhar 
porque toda a nossa concepção era baseada no processo de massa. 
Então, na verdade, toda a nossa conversa não era uma conversa nos 
autos de cada um dos dezenove mil processos, a maior parte das 
decisões relevantes eram feitas em reuniões, claro, respeitado o 
limite da cada ente. Nunca nós deixamos de julgar no sentido A ou 
B por pressão de autarquia nenhuma, como também eles não 
deixaram de apresentar a tese de defesa A, B ou C por pressão da 
Justiça. 

No momento da implantação, houve realmente uma série de 
reuniões com a procuradoria do INSS, no primeiro momento, 
lembrando-se que o juizado era apenas previdenciário, apenas anos 
depois foi aberta a competência para outros tipos de causa (...) o 
grande e único cliente da época era o INSS, então houve uma série 
de discussões com a procuradoria, com o Ministério Público, que 
também teria que participar, com entidades representativas de 
advogados, OAB, algumas associações representativas de 
advogados, para se discutir como é que seria o acesso, como seriam 
essas cláusulas, quem teria que fazer o quê, como se daria uma 
senha, como se entraria. (...) Nessa mesma época a OAB 
disponibilizou algumas linhas de financiamento para os advogados 
adquirirem computadores, scanners, porque precisariam disso para 
poder trabalhar no CRETA. O Ministério Público também deu 
algumas sugestões de como se poderia trabalhar a participação do 
Ministério Público naqueles processos, em que momento ele teria 
vista, quem teria a senha, o INSS também. (...) A Procuradoria foi 
muito uma aliada (...) era na verdade como se fosse um consórcio, 
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uma reunião de pessoas convergindo. (...) Na fase de 
conhecimento, havia sempre uma sintonia muito grande, entre 
advocacia pública, entre assistência judiciária, que era patrono de 
vários processos, um acervo muito grande, e Justiça. O Ministério 
Público também, mas o Ministério Público já participava de modo 
mais excepcional (...) mas havia uma sintonia muito boa. Então a 
regra era sempre bem clara, era o que podemos fazer de modo que 
não atinja as prerrogativas de um a outro. Obviamente nem a 
procuradoria ia intervir, por exemplo, na nossa capacidade de 
julgar, nem a nossa na capacidade deles de defesa, mas no que não 
atinja essas prerrogativas institucionais, o que se pode fazer para 
eliminar o trabalho, para racionalizá-lo. 

[o processo eletrônico] é um elemento facilitador da comunicação 
(...) se troca informação com mais rapidez (...) em audiência, por 
exemplo, você olha e diz assim: tem esse documento? E o 
advogado olha no monitor dele e diz, olhe o anexo tal, e você olha 
o anexo tal, você não tem que estar procurando, e nisso ele facilita, 
porque você não tem que estar passando os autos para as mãos de 
alguém outro devolvendo os autos, ou protestando porque você não 
transcreveu as palavras corretas da testemunha. As palavras são as 
que estão gravadas. É tudo muito mais claro, muito mais 
transparente. 

Vimos, anteriormente, que Lévy141 apresenta a inteligência coletiva como a 

finalidade última da cibercultura: 

Um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como 
comunidade virtual para aproximar-se do ideal coletivo inteligente, 
mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de 
inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. O 
ciberespaço talvez não seja mais do que o indispensável desvio 
técnico para atingir a inteligência coletiva. 

Vimos ainda que, como a inteligência coletiva é fruto da cultura, da interação entre 

os homens, uma integração comunicacional entre esses indivíduos – através de uma rede 

global – elevaria ao máximo a inteligência humana. Trata-se da potencialização da 

inteligência coletiva através do mundo virtual de que Lévy nos fala. A expressão dessa 

inteligência coletiva é o que Lévy142 chama de cibercultura, a cultura que provém das 

peculiaridades interativas e coletivas do ciberespaço, e que não constituiria elemento de um 

                                                 
141 LÉVY, Pierre. Cibercultura. op cit. p. 130. 
142 Idem. p. 132. 
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programa político ou cultural no sentido clássico do termo, mas seria secretamente movida 

por dois “valores essenciais: a autonomia e a abertura para a alteridade”. 

Nos excertos das entrevistas acima é possível identificar o movimento para 

aproximação do ideal coletivo inteligente, via mobilização, participação coletiva e 

racionalização de esforços e do trabalho. A busca de solução para os problemas da transição 

tecnológica ocorreu, de acordo com os entrevistados, com a participação da sociedade, 

representada pelos membros da rede, como definida no referencial teórico através dos 

conceitos de Castells143 e Lévy144. 

Podemos também identificar os valores motores essenciais da cibercultura referidos 

por Lévy, qual sejam, a autonomia e a abertura para a alteridade, nas palavras dos magistrados 

que se referem ao respeito às prerrogativas institucionais e à liberdade de ação dos 

participantes da rede.  

Pelo exposto, toma força a primeira suposição levantada na pesquisa. Com base nas 

informações e impressões recolhidas no trabalho de campo, podemos inferir que a utilização 

do sistema de processo eletrônico promove a integração entre os membros da rede, da forma 

descrita por Guattari e Lévy. 

Por fim, analisemos um fragmento de entrevista em que o magistrado refere-se a sua 

expectativa sobre os rumos do processo de virtualização: 

Registro a crença e entusiasmo para que esse processo eletrônico e 
todo esse trabalho de tecnologia da informação venha realmente 
contribuir para que o Poder Judiciário possa cumprir aquelas 
promessas que são oriundas do sistema democrático. É claro, que 
diante do quadro, do cenário de hoje, a gente pode levantar uma 
série de dúvidas a respeito dessa realidade ou desses objetivos, mas 
a verdade é que – se bem utilizada – toda essa tecnologia nova 
pode dar uma contribuição muito grande para [o cumprimento] as 
promessas que a democracia propõe à população. 

O pensamento expresso pelo magistrado encontra eco nas posições de Boaventura 

Santos quanto aos rumos do atual processo de reforma dos sistemas judiciais dos países 

periféricos e semi-periféricos.  

                                                 
143 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. op cit. p. 499. 
144 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Edições Loyola, 

2000. p. 125-126. 
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Como visto anteriormente, em seus estudos sobre as reformas do sistema judiciário e 

do direito que estão acontecendo em vários países, sobretudo na Europa, América Latina e 

África, Boaventura Santos145 identifica um campo majoritário em que tais reformas 

ocorreram. Tendo como protagonistas o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e 

as agências multilaterais e nacionais de ajuda ao desenvolvimento, neste campo, segundo o 

autor, as reformas estão sendo orientadas para que o sistema judicial possa dar previsibilidade 

aos negócios, e em assim sendo, estão muito seletivamente centradas nos setores que melhor 

servem a economia, e orientadas quase que exclusivamente pela idéia de rapidez. 

Posicionando-se a favor da celeridade, ao afirmar ser a rapidez da resposta do sistema judicial 

à procura que lhe é dirigida, componente essencial da sua qualidade, Boaventura Santos 

argumenta que sob o ponto de vista da democracia não basta rapidez, que relaciona à 

quantidade de justiça146. É necessário, acima de tudo, o que denomina de justiça cidadã, 

relacionada à responsabilidade social. 

                                                 
145 SANTOS, Boaventura de S. Para uma revolução democrática da justiça. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 

24. 
146 Idem. p. 44. 
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7. Considerações Finais 

A importância do momento atual do processo de reforma do poder judiciário 

brasileiro parte da idéia de que as sociedades se assentam no primado do Direito e de que não 

funcionam eficazmente sem um sistema judicial eficiente, eficaz, justo e independente.  

Assim, sob a ótica da construção e do aperfeiçoamento da democracia, é necessário 

evitar que os propósitos da reforma sejam dominados apenas pelo ideal de celeridade 

processual, pois uma justiça meramente rápida pode deixar de cumprir seu fim social.  

É nesse contexto que este estudo traz à discussão o tema do condicionamento social 

da tecnologia, para que seja lembrado nas discussões sobre a reforma do sistema judicial por 

se tratar de relevante questão a ser considerada na definição do uso da tecnologia da 

informação na concretização das atividades da Justiça Federal, favorecendo o atingimento do 

fim a que a instituição se destina, qual seja, o de distribuir justiça. 

Investigando de que forma a tecnologia influencia a maneira como os participantes 

de uma rede informatizada de trabalho se relacionam, a pesquisa buscou analisar de que modo 

a utilização do sistema de processo eletrônico nos Juizados Especiais Federais da 5ª Região 

influenciou a maneira como o magistrado se relaciona com a sociedade.   

Com esse objetivo, foram definidas duas metas parciais: analisar como se desenvolve 

o processo de informatização na Justiça Federal da 5ª Região, e analisar de que forma a 

virtualização promove alterações na interação dos magistrados com a sociedade. 

Analisando a gênese da rede do processo eletrônico, observamos que mesmo antes 

do advento do processo eletrônico, foram estabelecidas medidas que retiravam do meio físico, 

do processo em papel, informações legalmente essenciais, substituindo-as por reduções ou por 

arquivos eletrônicos. Essas medidas foram instituídas em comum acordo com os demais 

participantes da rede, na busca da racionalização dos esforços e na economia de tempo assim 

obtida. À luz do referencial teórico foi possível definir a rede, através de seus códigos de 

comunicação (valores e objetivos de desempenho).  

Na análise dos aspectos relacionados ao primeiro objetivo parcial, o desenvolvimento 

do processo de informatização na Justiça Federal da 5ª Região, observou-se que o processo de 

informatização que levou ao CRETA na 5ª Região, desde a proposição dos normativos 

necessários à existência dos juizados especiais, a proposição de solução para o problema da 
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ausência de condições materiais essenciais ao funcionamento dos JEF, passando pela idéia de 

implantação de um sistema de processo eletrônico, sua concepção, financiamento, 

desenvolvimento e implantação, tudo ocorreu por iniciativa dos servidores, dos magistrados e 

de seu órgão de classe (AJUFE).  

Isto ocorreu sem que os tribunais superiores ou órgãos de coordenação central 

tivessem participação. A menção a dificuldades legislativas para a criação de cargos e funções 

essenciais ao funcionamento dos juizados – que só foram superadas através da ação dos juízes 

organizados em sua entidade de representação –, e a referência à falta de fontes para o custeio, 

reforçam a ausência de um planejamento central e a falta de uma estratégia geral que 

norteasse o processo de informatização e virtualização.  

Nesse sentido, a influência da corrente neoliberal na definição das reformas do 

sistema judicial nos países periféricos, levantada no marco teórico, só pode ser entendida no 

caso estudado através do seu papel na definição de políticas relativas à reforma do Estado 

como um todo, como, por exemplo, na consagração do Princípio da Eficiência na 

administração pública brasileira. Em assim sendo, a influência neoliberal teria se dado de 

forma indireta, através da disseminação, na burocracia judicial, dos conceitos de utilidade, 

eficiência econômica e maximização, próprios do ferramental econômico característico do 

New Public Management, e que acabariam por exercer influência no processo de 

informatização e virtualização estudado.  

Da análise dos aspectos relacionados ao segundo objetivo parcial, referente 

investigação sobre de que forma a virtualização promove alterações na interação dos 

magistrados com a sociedade, verificamos não haver menção a qualquer aos mecanismos 

descritos por Baudrillard e Virilio, mas muito pelo contrário, um dos entrevistados afirma que 

a utilização da tecnologia lhe permite, ao ouvir a voz das pessoas gravadas em audiência, 

“tirar muito mais”, ou seja, melhor reproduzir o que ali se passou, através das múltiplas 

nuances da comunicação verbal, do que o que seria possível numa transcrição de um 

depoimento no papel.  

Assim, não havendo a desrealização, o esvaziamento do real operado pelo virtual, o 

fenômeno, nesse particular, não se processa da forma descrita por Baudrillard e Virilio. Este 

fato afasta a validade da segunda suposição levantada na pesquisa.  
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Ainda em relação à análise referente ao segundo objetivo, por outro lado, foram 

referenciados diversos aspectos relativos aos processos anunciados por Lévy: que o processo 

eletrônico apresenta a informação de modo filtrado, resumido, e que essa forma de 

apresentação dá transparência ao trabalho judicial, facilitando o controle; que a 

disponibilidade em tempo integral das informações, em qualquer lugar do mundo; facilita a 

comunicação com o jurisdicionado; que o reconhecimento de uma ressonância favorável entre 

juízo e jurisdicionado se traduz na demanda nascida de uma litigiosidade contida que aflorou 

com a facilidade de acesso aos juizados, existindo uma proximidade sistêmica; que o processo 

eletrônico, a tecnologia da informação, facilitou muito o acesso à justiça no Brasil; e que o 

acesso universal à informação judicial democratizou oportunidades de trabalho para os 

advogados participantes da rede.  

E mais: relatando uma situação específica da 5ª Região, em que os juízes dos 

juizados especiais recusaram remoção para varas onde teriam uma menor carga de trabalho, e 

onde juízes mais antigos pediram sua transferência para os juizados, onde a carga de trabalho 

é maior, outro entrevistado aponta no sentimento de realização em ver a materialização do 

direito, em ter sua decisão cumprida e em ver “a felicidade no rosto da pessoa que viu a 

justiça feita”, o motivo para tal proceder.  

Também na mesma linha, em outro trecho de entrevista o informante se refere ao 

sentimento de empatia, “de calor humano”, no contato com o jurisdicionado em razão de uma 

decisão sua que repercutiu na vida de uma pessoa.  

Por fim, foram identificados nos relatos sobre a participação da sociedade 

(representada pelos participantes da rede virtual) e no respeito às suas prerrogativas 

institucionais, o movimento para aproximação do ideal coletivo inteligente, via mobilização, 

participação coletiva e racionalização de esforços e do trabalho.  

A busca de solução para os problemas da transição tecnológica ocorreu, de acordo 

com os entrevistados, com a participação da sociedade, representada pelos membros da rede, 

como definida no referencial teórico através dos conceitos de Castells e Lévy.  

Também se identificaram os valores motores essenciais da cibercultura referidos por 

Lévy, quais sejam, a autonomia e a abertura para a alteridade, nas palavras dos magistrados 

que se referem ao respeito às prerrogativas institucionais e à liberdade de ação dos 

participantes da rede. Então, com base nas informações e impressões recolhidas no trabalho 
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de campo, pode-se inferir que a utilização do sistema de processo eletrônico promove a 

integração entre os membros da rede, da forma descrita por Guattari e Lévy. 

Para concluir, importa registrar que a partir da relativa liberdade administrativa e 

financeira praticada na organização da Justiça Federal da 5ª Região, uma iniciativa dos juízes 

– representados na pessoa do Juiz Federal Carlos Rebelo Júnior, à época diretor do foro de 

Sergipe, a menor das seções judiciárias da Região – e da burocracia judicial, sem imposição 

dos Tribunais superiores ou dos órgãos de coordenação e planejamento central, levou à 

concepção e desenvolvimento do sistema de processo eletrônico CRETA.  

Da pesquisa, temos que o processo virtual promoveu a integração entre os membros 

da rede (magistrados, servidores, procuradores autárquicos, membros do Ministério Público, 

advogados, jurisdicionados), a partir das dificuldades enfrentadas para sua implantação e 

operação num contexto de ausência recursos materiais e de normativos preexistentes, e 

sobretudo a partir das possibilidades trazidas pela tecnologia da informação.  

A utilização de sistemas como o aqui estudado, que representa uma parte do processo 

de virtualização global em curso, nos coloca, a toda hora, numa encruzilhada.  

Numa das direções temos a reprodução da espetacularização e da massificação, bases 

para o consumo, alicerce do capitalismo globalizado contemporâneo, ou para a 

homogeneização do homem como nos alertam intelectuais como Jean Baudrillard e Paul 

Virilio.  

Noutra direção, temos as tendências mais positivas da evolução em curso, e 

seguimos para criar um projeto de civilização centrado sobre os coletivos inteligentes: 

recriação do vínculo social mediante trocas de saber, reconhecimento, escuta e valorização 

das singularidades, democracia mais direta, mais participativa, enriquecimento das vidas 

individuais, invenção de formas novas de cooperação aberta para resolver os terríveis 

problemas que a humanidade deve enfrentar, disposição das infra-estruturas informáticas e 

culturais da inteligência coletiva, como pontifica Lévy. 

Até o momento, verifica-se que está sendo trilhado o caminho positivo. Mas é 

preciso evitar que o sucesso da iniciativa se transforme no seu fracasso. Pois – como foi 

referido pelos magistrados entrevistados – o atendimento das expectativas da sociedade gera 

maiores expectativas, numa situação em que a demanda estava reprimida. Numa realidade em 
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que a distribuição de processos para os juizados especiais iguala (e em alguns locais suplanta) 

a distribuição para todas as demais varas comuns, é preciso cuidar para que não faltem 

investimentos nem pessoas habilitadas no trabalho em rede, e assim, não se frustrando as 

expectativas da sociedade, seja renovada a crença na justiça e nos ideais democráticos, e se 

possa continuar a dizer que o processo eletrônico nos Juizados Especiais Federais da 5ª 

Região é a tecnologia a serviço da democracia. 
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9. Anexos 

9.1 ANEXO A – Roteiro de Entrevistas 

(A) O processo de informatização 

 O(a) senhor(a) já atuava na justiça federal na época em que se implantaram os 

Juizados Especiais Federais (JEF)? Como se processou esta implantação? 

 O(a) senhor(a) era juiz(a) federal presidente do Juizado Especial Federal à época da 

implantação do sistema CRETA. O que pode nos dizer sobre a decisão de desenvolver 

um sistema com tais características? 

 Qual sua posição inicial, em relação à iniciativa?   

 E qual é a sua opinião agora? 

 Como foi feita a implantação do sistema CRETA? 

 Essa implantação envolveu a participação dos interessados externos à Justiça Federal, 

tais como o Ministério Público, AGU, procuradorias autárquicas, assistência 

judiciária, peritos, etc.? (Solicitar exemplos) 

 Qual a atitude adotada pelos representantes dessas entidades? Houve resistência? 

(B) A virtrualização e o relacionamento do magistrado com a sociedade 

 De uma maneira geral, qual sua posição em relação à dita sociedade da informação? 

 Como se sente trabalhando com o processo eletrônico?  

 A partir da utilização do meio eletrônico, o senhor(a) percebeu alguma mudança no 

relacionamento entre os membros de sua equipe de trabalho? 

 E em relação às partes no processo? 

 E o que poderia dizer sobre os usuários externos à Justiça Federal? (Solicitar 

exemplos) 

 Em sua opinião, os JEF atenderam a finalidade para a qual foram criados?  

 Qual o papel do sistema CRETA nisso? 

 

 


