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RESUMO 
O presente trabalho intitulado “O papel estratégico das informações e 

dados na execução de políticas judiciárias em tempos neoliberais” 

objetiva analisar a importância do uso de tecnologias da informação no 

desenvolvimento de políticas judiciárias. A metodologia consistiu em 

estudo bibliográfico e documental. Os resultados mostraram que a 

reestruturação produtiva do capital ensejou novos processos de 

regulação e de flexibilização, bem como fórmulas que impactaram 

diretamente nas esferas dos direitos e da gestão, ensejando a reforma 

do Estado brasileiro como forma de responder a questões estruturais a 

partir da potencialização dos recursos ora existentes. No âmbito do 

poder judiciário, o princípio da eficiência passou a servir de importante 

parâmetro para o desenvolvimento de políticas judiciárias a partir da 

Emenda Constitucional nº 45/2004 e da criação do Conselho Nacional 

de Justiça, que passou a estabelecer diretrizes e a analisar 

sistematicamente a justiça brasileira, ensejando implantação de 
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sistemas de informação, bem como a publicização de estudos e 

pesquisas, contribuindo para a uniformização e o estabelecimento de 

metas para o sistema judicial. 

 

Palavras-chave: Estado; Políticas Judiciárias; Neoliberalismo. 

 

ABSTRACT 
The present work entitled “The strategic role of information and data in 
the execution of judicial policies in neoliberal times” aims to analyze the 
importance of the use of information technologies in the development 
of judicial policies. The methodology consisted of a bibliographic and 
documentary study. The results showed that the productive 
restructuring of capital gave rise to new processes of regulation and 
flexibility, as well as formulas that directly impacted the spheres of rights 
and management, giving rise to the reform of the Brazilian State as a 
way of responding to structural questions from the potentialization of 
existing resources. Within the scope of the judiciary, the principle of 
efficiency began to serve as an important parameter for the 
development of judicial policies from Constitutional Amendment nº 
45/2004 and the creation of the National Council of Justice, which began 
to establish guidelines and systematically analyze the Brazilian justice, 
giving rise to the implementation of information systems, as well as the 
publication of studies and research, contributing to the standardization 
and the establishment of goals for the judicial system. 

 
Keywords: State; Judicial Policies; neoliberalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho intitulado “O papel estratégico das informações e dados na 

execução de políticas judiciárias em tempos neoliberais”, objetiva analisar as diretrizes e os 

instrumentos que orientam a ação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o 

desenvolvimento de políticas judiciárias visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito 

do sistema judicial brasileiro. 

A metodologia consistiu em estudo bibliográfico e documental, buscando responder à 

seguinte questão: Qual o papel exercido pelas informações e dados na execução de políticas 

judiciárias em tempos neoliberais? 

Após um período de autoritarismo em que se teve a atuação do Conselho Nacional da 

Magistratura (1977-1988), no pós-Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional 

nº 45/2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2005, com a função de 
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estabelecer metas e contribuir para uniformidade, racionalização e melhoria da prestação 

jurisdicional no Brasil. 

Nesse sentido, têm sido desenvolvidas ações a partir do diagnóstico e da análise de 

normativas, aparto institucional, estrutura de recursos humanos, financiamento, tecnologias, 

metas e resultados produzidos, que perpassam, dentre outros, o exercício da função 

jurisdicional. 

 

1 O PAPEL ESTRATÉGICO DAS INFORMAÇÕES E DADOS NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS 

JUDICIÁRIAS EM TEMPOS NEOLIBERAIS 

 

O desenvolvimento de políticas judiciárias visando contribuir para o acesso à justiça e a 

direitos, tem como base, dentre outros, alguns parâmetros que norteiam a atuação do poder 

judiciário em países capitalistas ocidentais.  

Analisando a diversidade da atuação do Estado nos diversos sistemas judiciais, cabe 

destacar que, na experiência do sistema judicial anglo-saxão, em determinadas situações, as 

políticas públicas podem ser discutidas em decorrência das lacunas apresentadas pelo pouco 

detalhamento das normas naquele modelo judicial. Em tal contexto, o poder judiciário assume 

um papel de interpretar, e, em algumas situações, dar completude à norma produzida pelo 

parlamento. Já nos sistema romano-germânico, que se constituiu em países como “Brasil, Itália 

e Espanha” predominam as legislações detalhadas, o “que a priori poderia diminuir a 

necessidade de interpretação pelos tribunais” (SILVA; FLORÊNCIO, 2011, p. 120). Contudo, em 

significativa parcela o poder judiciário tem sido requerido para posicionar-se sobre as lacunas 

legislativas, bem como para análise de elevado número de casos frente ao intenso processo de 

judicialização das políticas públicas.  

No final dos anos 1980 configura-se uma crise dos paradigmas norteadores dos sistemas 

judiciais, contexto em que, com a globalização econômico-financeira, a reestruturação 

produtiva do capital e a adoção das diretrizes neoliberais, o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional buscaram estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de reformas 

em países latino-americanos, visando dar resolutividade ao problema da morosidade dos 

sistemas judiciais. 
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Na década de 1990 as diretrizes do neoliberalismo perpassaram os campos econômico 

e político-social, ensejando a reforma do Estado e o estabelecimento do gerencialismo na 

gestão pública, com significativas inflexões a partir da inclusão do princípio da eficiência na 

ordem constitucional (SIMIONATTO; LUZA, 2011). 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), nesse período, 
forneceram empréstimos aos países devedores para aliviar os déficits na balança de 
pagamentos e o ônus do serviço da dívida, bem como para socorrer o setor bancário 
privado em países de alta renda. Associadas a esses empréstimos, haviam 
condicionalidades que eram medidas econômicas destinadas a abrir os mercados 
domésticos à penetração estrangeira e estimular as exportações de baixo custo. Essas 
recomendações baseavam-se no chamado Consenso de Washington, que continha dez 
medidas, desde disciplina fiscal, redução de gastos públicos, reforma fiscal e tributária 
(aumentando a base de tributação e tributando principalmente de forma indireta), até 
abertura comercial e econômica dos países, liberalização da taxa de câmbio e do 
comércio exterior, eliminação de restrições ao investimento financeiro direto, 
privatização e venda de estatais, desregulamentação e direito à propriedade 
intelectual. Essas medidas levavam à redução do Estado de bem-estar social e à 
globalização dos interesses do capital, adotadas primeiramente na Grã-Bretanha de 
Margaret Thatcher e nos EUA de Ronald Reagan, e, com a crise da dívida, se alastraram 
rapidamente para as economias do Terceiro Mundo, como a ALC. (GÖTTEMSI; MOLLO, 
2020, p. 2). 

 

Nesse contexto, “países como Reino Unido, Itália e Países Baixos experimentaram 

aproximar o serviço judicial dos demais serviços públicos, passando a adotar um foco de gestão 

pública” [...], com o desenvolvimento de “ações de descentralização administrativa e 

planejamento estratégico” (SILVA; FLORÊNCIO, 2011, p. 121-122). 

A reforma do Estado e os ajustes fiscais ensejados a partir da ideologia neoliberal 

repercutiram fundamentalmente no exercício do papel democrático do Estado e no exercício 

da cidadania, frente à retração do Estado na garantia dos direitos sociais.  

 

Tal contexto remete aos desdobramentos da contrarreforma do Estado brasileiro, que 
tem implicado uma profunda reconfiguração do setor público, em curso desde os 
governos FHC (1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), mediante um 
conjunto de atos normativos federais, sancionados a partir da década de 1990. 
(MACHADO, 2010, p. 334 apud SIMIONATTO; LUZA, 2011, p. 217). 

 

Nesse cenário, considerando a morosidade e a complexidade da estrutura do sistema 

judicial brasileiro, a reforma do judiciário materializada por meio da a Emenda Constitucional 

nº 45/2004 ensejou a criação de suportes jurídicos e administrativos tendo como base diretrizes 

pautadas no princípio da eficiência. Nessa conjuntura, a partir de intenso debate envolvendo 
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representantes do poder púbico e da sociedade civil, foram estabelecidas as bases para a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2005.  

Cabe destacar que a criação de conselhos de justiça tem sido uma estratégia utilizada 

na Europa após a Segunda Guerra Mundial, notadamente em países em que os sistemas 

judiciais se apresentam de uma forma autônoma. Dessa forma, atendendo às especificidades 

de cada país, os conselhos de justiça foram criados, dentre outros, nos Estados Unidos, “França, 

Itália, Holanda e Reino Unido”. Na América Latina os primeiros conselhos de justiça foram 

criados na década de 1970 no contexto de regimes autoritários, com o objetivo de controlar e 

restringir o papel e o exercício do poder judiciário, sendo que com os processos de 

redemocratização estes foram “extintos ou tiveram sua competência alterada”, a exemplo da 

Argentina, da Bolívia e do México (SILVA; FLORÊNCIO, 2011, p. 122-123).  

A América Latina é perpassada por desigualdades estruturais, aprofundadas diante do 

desenvolvimento de um “tipo de capitalismo tardio com processo de urbanização acelerado e 

desordenado e incremento de atividades informais, nos quais são abundantes trabalhos servis 

e impregnados por relações de subordinação e baixa proteção” (GÖTTEMSI; MOLLO, 2020, p. 

2). 

 

Em tal contexto, a implantação do Estado de bem-estar social foi tardia, incompleta e 
bastante desigual entre os países. Esse fato, associado à frágil cidadania da população, 
fizeram com que, no momento da crise da dívida, as “reformas” agravassem a 
segmentação institucional e a fragmentação operacional dos sistemas de proteção 
social, ampliando as desigualdades de cobertura e acesso dos sistemas de saúde da 
região. (GÖTTEMSI; MOLLO, 2020, p. 2). 

 

No Brasil, durante a Ditadura Militar foi criado o Conselho Nacional da Magistratura, 

com atuação entre os anos de 1977 e 1988 (SILVA; FLORÊNCIO, 2011), o qual “apresentava uma 

função nitidamente correcional ou censória” (COSTA, 2015, p. 105), tendo sido extinto com a 

Constituição Federal de 1988.  

Na atualidade tem-se a configuração de um cenário com intenso fluxo de demandas 

judiciais que, aliada à morosidade da tramitação dos processos, contribui para o aumento da 

superlotação do sistema judicial brasileiro, situação agravada diante da crise estrutural do 

capital e da retração da ação estatal na garantia dos direitos sociais em tempos neoliberais, que 
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tem ensejado a judicialização de políticas públicas, notadamente de saúde, educação e 

previdência social.  

Importante destacar que as decisões em temas que envolvem políticas públicas devem 

ser vistas pelo Judiciário com cautela para evitar que direitos coletivos sejam tratados como 

direitos individuais e analisadas desconectadas do contexto social. Exemplo disso são as ações 

que envolvem direito à saúde, nas quais é de fundamental importância que o judiciário 

“considere os avanços da medicina e da indústria farmacêutica e conclua que as políticas e os 

protocolos estejam desatualizados, mas sem fazer disso uma postura rígida” (MOREIRA, 2013, 

p. 51). 

Frente a isso foram estabelecidos os parâmetros para a criação do Conselho Nacional de 

Justiça, com o papel institucional de “uniformizar procedimentos e metas, racionalizar a 

prestação jurisdicional e aperfeiçoar o acesso à justiça, para além do seu papel como instância 

de acompanhamento disciplinar” (SILVA; FLORÊNCIO, 2011, p. 123), tendo este se apresentado 

como um importante indutor de políticas judiciárias, que passaram a ser desenvolvidas a partir 

de diagnósticos e de avaliações do sistema judicial brasileiro,  no que se refere a normativas,  

recursos humanos, financiamento, informações, tecnologias, metas, gestão e  desempenho da 

função jurisdicional. 

Buscando contribuir para a criação dos suportes institucionais necessários ao 

desenvolvimento de políticas judiciárias, o Conselho Nacional de Justiça constantemente realiza 

consultas públicas e pesquisas internas nos tribunais brasileiros a partir da Base de Dados 

Unificada do Judiciário (DATAJUD)3, visando fomentar iniciativas no sistema judicial, cujos 

resultados são monitorados e avaliados, com a publicização de informações e dados, dentre 

outros, por meio dos seguintes instrumentos: “Justiça em Números”, “Ranking da 

Transparência”, “Prêmio CNJ de Qualidade”. 

A globalização econômico-financeira intensificou o fluxo de dados produzidos a partir 

do desenvolvimento tecnológico (equipamentos, suportes tecnológicos, softwares, aplicativos, 

mídias sociais, estatísticas, dentre outros), com um constante movimento das informações que 

 
3 De acordo com o CNJ, a Base de Dados Unificada do Judiciário (DATAJUD) foi instituída por meio da Resolução 
CNJ n. 331/2020, como fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ. A mesma é 
responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e metadados processuais relativos a todos os processos 
físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos tribunais indicados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição 
Federal. Para mais informações, acesse: < https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/>. Acesso em: 20 abr. 2022. 
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são geradas, inclusive pelos indivíduos, oriundas de dimensões da vida privada e pública, o que 

implica em expansão das bases de dados (VIKTOR; CUKIER, 2013; MARR, 2022). 

Nesse contexto, as informações e dados exercem um papel estratégico no 

desenvolvimento de políticas judiciárias, o que exige a adoção de instrumentos e estratégias 

adequadas, para que os resultados produzidos estejam em consonância com as demandas 

apresentadas pela realidade institucional e social. 

Nessa trajetória de transformações tecnológicas o campo jurídico tem sido perpassado 

por instrumentos que visam contribuir para uma maior efetividade de suas ações. Exemplo 

disso é a denominada jurimetria, que têm uma importante função na análise de dados judiciais, 

sendo a mesma formada por softwares e técnicas estatísticas que auxiliam na tomada de 

decisão. 

O termo “jurimetria”, do inglês jurimetric, foi utilizado inicialmente por Loevinger 

(1949). Para Zabala e Silveira (2014, p. 100) a mesma se apresenta como uma “ferramenta 

essencial no embasamento metodológico e na criação de processos estruturados, tornando a 

aplicação legal coerente, padronizada e, por consequência, mais próxima da realidade”, 

superando as incertezas e trazendo previsibilidade para o espaço jurídico-normativo. De modo 

que o uso da jurimetria proporciona o alinhamento de conhecimentos a partir do uso da 

estatística e da tecnologia da informação, estratégia já adotada em outras áreas, como a 

Medicina, a Engenharia e a Ciência Política, entre outras.  

No âmbito judicial a paulatina expansão do uso da jurimetria está relacionada com o 

acúmulo de dados gerados pelo sistema da justiça diante da necessidade de estabelecer 

diretrizes para as decisões e posturas institucionais, que tendem a ser exigidas com celeridade, 

frente ao princípio da eficiência – importante diretriz para a gestão pública em tempos 

neoliberais, podendo, inclusive, contribuir para o desenvolvimento de políticas judiciárias 

voltadas para a melhoria da prestação jurisdicional e a democratização do acesso à justiça 

(OLIVEIRA; GUERRA; MCDONNELL, 2018; BARBOZA, 2019). 

Sobre o uso da jurimetria cabe destacar, a título de exemplo, a experiência do Tribunal 

de Justiça do Piauí, que em 2021, juntamente com o Laboratório de Colaboração Estatística 

(LCE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), realizou o primeiro estudo jurimétrico do Estado 
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do Piauí com o objetivo de avaliar estatisticamente a conciliação e a mediação no Piauí para 

auxiliar na formação de Políticas Públicas de Tratamento Adequado de Conflitos e Interesses4. 

Cabe destacar que o Poder Judiciário piauiense possui 63 (sessenta e três) comarcas 

(CGJPI, 2019) e atua articulado ao Poder Executivo em 17 (dezessete) unidades penais (SEJUS, 

2021) distribuídas em 251.755,485 km² de território (IBGE, 2010).  

Considerando a distância entre os municípios e as comarcas de referência, bem como 

entre estas e a sede do TJ-PI, pode-se citar como exemplo a comarca de Avelino Lopes, situada 

a 791 km da capital, centro de gestão administrativa do TJPI, tendo a cidade de Morro Cabeça 

no Tempo como extensão da comarca, na qual os munícipes que são partes em ações de 

execução penal deverão enfrentar 55 km de distância para participar de uma audiência ou ter 

acesso a serviços judiciais. Nesse contexto, um dos desafios dos gestores administrativos do 

TJPI é a promoção de ações que desencadeiem o desenvolvimento, a modernização e o efetivo 

acesso à prestação jurisdicional.  

Isso pode ser ilustrado quando se verifica que a taxa de congestionamento do judiciário 

piauiense é a maior dentre os Tribunais de Justiça e está em 76% (trata-se de indicador que 

mede a capacidade de vazão que as unidades judiciais conseguem oferecer considerando os 

processos novos, os que são finalizados e o acervo pendente de julgamento), ou seja, esse 

indicador de desempenho da atividade judicial representa, em síntese, que menos de um 

quarto das demandas consegue resposta do TJPI por ano (CNJ, 2021). 

No exercício de seus objetivos institucionais o CNJ busca, dentre outros, incentivar a 

melhoria da prestação jurisdicional dos Tribunais de Justiça. Com efeito, a criação do CNJ 

ocorreu visando “resolver a apontada crise vivenciada pelo Poder Judiciário que traduzia se em 

uma série de problemas crônicos históricos, que iam desde a morosidade até o anacronismo de 

suas estruturas e dos seus modelos de gestão” (COSTA, 2015, p. 110). 

Nesse sentido, a partir dos dados produzidos por meio dos sistemas de informação, o 

CNJ elabora sistematicamente relatórios acerca do cenário do sistema judicial brasileiro, com o 

estabelecimento de diretrizes e metas visando a adoção de providências necessárias à 

efetividade da prestação jurisdicional e à garantia de direitos (BRASIL, 1988). 

 
4 Notícia registrada no Portal da Universidade Federal do Piauí. Disponível em: <https://ufpi.br/ultimas-noticias-
ufpi/40485-ufpi-e-seges-tj-pi-iniciam-estudos-na-seara-da-jurimetria-do-piaui>. Acesso em: 20 abr. 2022. 
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Análises são realizadas constantemente pelo CNJ por meio de pesquisas nacionais5 

visando diagnosticar o cenário do sistema judicial brasileiro, tais como: Pesquisa Nacional 

Assédio e Discriminação no Âmbito do Poder Judiciário, Pesquisa Pessoas com Deficiência no 

Poder Judiciário, Pesquisa sobre Negros e Negras no Poder Judiciário, Judicialização e 

Sociedade. Nesse contexto, destaca-se a produção de documentos e iniciativas ensejadas a 

partir da produção de informações e dados, tais como: “Ações para acesso à saúde pública de 

qualidade”, “Participação Feminina nos Concursos para a Magistratura”, “Diagnóstico sobre o 

Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 2020”, “Reentradas e Reiterações Infracionais: um 

olhar sobre os sistemas socioeducativo e prisional brasileiros”, “Diagnóstico sobre Obras 

Paralisadas”, “Diagnóstico da estrutura das Coordenadorias da Infância e Juventude”, 

“Mapeamento dos Programas de Justiça Restaurativa”, entre outras.  

As informações produzidas a partir da publicização de documentos e pesquisas servem 

de suporte para o desenvolvimento de políticas judiciárias e funcionam como vetor de inovação 

normativa, de transformação de diretrizes institucionais e de projeção de temáticas necessárias 

ao debate público. Nesse contexto, “além da disseminação do emprego da estatística, inúmeros 

bancos de dados específicos foram instituídos pelo CNJ, com a tarefa de auxiliá‑lo na sua tarefa 

de gestor e de controlador das atividades do Poder Judiciário” (COSTA, 2015, p. 112). 

As pesquisas desenvolvidas pelo CNJ configuram um cenário no qual “os dados 

estatísticos possibilitam visualizar de forma ampla e sistemática o desempenho de cada órgão 

do Judiciário brasileiro e, a partir dessas verificações, desenvolver programas e estratégias de 

aprimoramento da atuação jurisdicional” (BARBOZA, 2019, p. 17). 

Portanto, conforme mostrado as informações e dados exercem um papel estratégico no 

desenvolvimento de relevantes ações, tendo como base, dentre outras, interlocuções que 

perpassam a prestação jurisdicional e a oferta de serviços pelos poderes públicos, com 

importantes articulações entre o executivo e o judiciário e vice-versa, a exemplo das políticas 

de inclusão, acessibilidade e sustentabilidade; de atenção ao egresso do sistema prisional; de 

adoção e acolhimento; de execução de obras públicas paralisadas, entre outras. 

 

 

 
5 Os resultados das pesquisas citadas como exemplo neste artigo estão disponíveis no Portal de Pesquisas 
Judiciárias do CNJ. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/> Acesso em: 20.04.2022. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostrou que as informações e dados exercem um papel estratégico no 

desenvolvimento de políticas judiciárias na atualidade. Tais medidas se coadunam com o 

receituário neoliberal, que inseriu o gerencialismo e a eficiência como parâmetros de atuação 

da gestão pública. 

A reestruturação produtiva do capital ensejou novos processos de regulação e de 

flexibilização, bem como fórmulas que impactaram diretamente nas esferas do trabalho, dos 

direitos, da legislação e da gestão, ensejando a reforma do Estado brasileiro, como forma de 

responder a questões estruturais a partir de uma perspectiva de potencialização dos recursos 

ora existentes.  

No âmbito do poder judiciário, o princípio da eficiência passou a servir de importante 

parâmetro para o desenvolvimento de políticas judiciárias a partir da Emenda Constitucional nº 

45/2004 e da criação do Conselho Nacional de Justiça em 2005, que, no exercício de suas 

funções institucionais passou a estabelecer diretrizes e a analisar sistematicamente o cenário 

da justiça, ensejando, dentre outros, a implantação de sistemas de informação, bem como a 

publicização de estudos e pesquisas, contribuindo para a uniformização, o planejamento e o 

estabelecimento de metas para o sistema judicial brasileiro. 
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