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O PODER JUDICIÁRIO NA  
SOCIEDADE EM REDE 

JURISDIÇÃO, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA





APRESENTAÇÃO

O direito fundamental à informação foi previsto na Consti- 
tuição Federal de 1988 e em diversos tratados e conven-
ções internacionais firmados pelo Brasil. Atendendo a tais 

previsões e, sobretudo, em virtude da importância da efetivação dessa 
prerrogativa, em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei 12.527, 
em vigor desde 16 de maio de 2012.

A restrição ao acesso à informação e à prestação de contas públi-
cas significa a exclusão do cidadão de processos sociais, políticos, eco-
nômicos e culturais, o que compromete a efetividade de outros direitos 
constitucionais, tais como o acesso à saúde, à educação e a benefícios 
sociais. Assim, para abandonar o paradigma tradicional da cultura do 
segredo e seguir os passos já trilhados por outros Estados, o Brasil edi-
tou legislação que regulamenta o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, prevendo mecanismos de divulgação de informações públicas à 
população. Nesse contexto, a utilização das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs), especialmente a internet, oferece potencial para 
formar um canal eficaz de prestação de contas públicas, o que também 
contribui para o aumento do controle social no âmbito dos três Poderes, 
com ênfase, nesta obra, para o Poder Judiciário. 

De acordo com o artigo 8º da Lei 12.527/11, os sites e os portais 
governamentais deverão cumprir um importante papel na promoção da 
transparência ativa, e para tanto precisam estar adequados, disponibili-
zando informações tais como:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endere-
ços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimen-
to ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, in-
clusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados; 
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V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, 
projetos e obras de órgãos e entidades; e 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

Ainda que seja incontestável a importância dessa determinação, 
sabe-se que no Brasil há um descompasso entre a existência da previ-
são legal e sua efetividade, fato que suscitou a formulação do Projeto de 
Pesquisa intitulado “O uso das tecnologias da informação e comunicação 
pelo Poder Judiciário brasileiro: os sites e portais como instrumentos 
para implementar a Lei nº 12.527/11”, realizado no âmbito do Núcleo de 
Direito Informacional da Universidade Federal de Santa Maria (RS), com 
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
por meio da Chamada MCTI /CNPq/MEC/CAPES nº 18/2012 – Ciências 
Humanas, Sociais e Aplicadas. Seu objetivo geral foi investigar a imple-
mentação da LAI pelo Poder Judiciário, considerado historicamente um 
dos poderes mais distantes da população e por muitos anos avesso ao 
controle social.

A execução da pesquisa no período de dois anos possibilitou in-
tenso estudo do tema e conciliou análise doutrinária, normativa e in-
vestigação empírica, cujos resultados estão representados nos artigos 
produzidos por docentes e discentes, integrantes da Linha de Pesquisa 
O Direito na Sociedade em Rede, do Programa de Pós-Graduação e do 
Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) apresentados nesta obra. 

A execução da pesquisa partiu da análise da doutrina produzida 
sobre o direito de acesso à informação pública e das inúmeras vantagens 
advindas da sua implementação, o que envolveu exame da literatura na-
cional e internacional sobre o tema, ocasião em que foram recolhidos 
elementos para contrastar o dever de promover a transparência ativa 
com a atuação histórica do Poder Judiciário brasileiro. 

Uma vez construídas as bases teóricas, avançou-se para o estudo 
normativo, o que envolveu o exame de tratados internacionais que ver-
sam sobre o acesso à informação pública e estudo do tema em perspec-
tiva comparada, o que abrangeu a identificação e análise de legislações 
de outros Estados, até avançar para a Lei 12.527/11 e as Resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça. Quanto a esses últimos documentos, 
analisou-se precipuamente a Resolução 79, de junho de 2009, que dis-
põe sobre o livre acesso à informação alusiva à gestão administrativa, 
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financeira e orçamentária dos tribunais e conselhos, que devem ser dis-
ponibilizadas na internet, no campo transparência; a Resolução 102, de 
dezembro de 2009, segundo a qual devem ser publicadas na internet in-
formações detalhadas sobre a gestão orçamentária e financeira, quadro 
de pessoal e estrutura de remuneração de magistrados e servidores; e a 
Portaria 26, fevereiro de 2013, que institui o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), sob responsabilidade da Ouvidoria do Conselho Nacional 
de Justiça. Nessa fase da pesquisa também foi estudado o Guia de Acesso 
à Informação, de observância obrigatória para os portais do Poder 
Executivo Federal, cujos parâmetros de divulgação também podem ser 
aplicados ao Judiciário.

A análise desses documentos possibilitou a eleição dos indicado-
res para a observação que posteriormente foi empreendida nos portais 
dos noventa e três tribunais que integram o Poder Judiciário brasilei-
ro, tarefa que foi desdobrada em três momentos distintos e atendeu às 
seguintes categorias de análise: a) acessibilidade dos portais, conceito 
que se liga à universalização do acesso a partir do uso de tecnologias 
assistivas (ferramentas de aumento da fonte, de contraste da tela, pre-
paração de conteúdos em formatos diversos, tais como som e imagens); 
b) existência de mecanismos de comunicação entre o Poder Judiciário 
e a sociedade, o que foi medido a partir da disponibilização de e-mail, 
chat, existência de canal “fale conosco”, presença do Poder em sites de 
rede social ou outro aplicativo que otimizasse a comunicação entre a po-
pulação e os órgãos investigados; c) a implementação da LAI nos portais 
para verificar se os itens indicados nas Resoluções do Conselho Nacional 
de Justiça e na Lei de Acesso para publicizar a gestão administrativa e 
financeira eram observados. 

Para a execução da fase de observação direta, sistemática e não 
participativa foram construídos formulários eletrônicos na plataforma 
Google Drive para as três dimensões acima indicadas, inserindo-se os 
itens que deveriam ser analisados. Os participantes do projeto foram ca-
pacitados para trabalhar com a ferramenta e depois divididos em duplas 
de trabalho. Cada dupla testou os instrumentos através da observação 
direta, sistemática e não participante (preliminar), feita com o objetivo 
de identificar possíveis falhas no instrumento, bem como uniformizar as 
categorias de observação. 

Os investigadores discentes foram organizados em cinco duplas 
de trabalho, congregando alunos da graduação e mestrado em direito,  
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assim distribuídos: a) Bernardo Girardi Sangoi e Priscila Valduga 
Dinarte; b) Noemi de Freitas Santos e Lahis Pasquali Kurtz; c) Gislaine 
Ferreira Oliveira e Patrícia Ariane Hock; d) Letícia De la Rue Almeida e 
Charles Sonnenstrahl Filho; e) Clarissa Lovatto Barros e Lucas Martins 
Righi.

A última fase de observação, que envolveu o levantamento acerca 
da existência das informações determinadas pela LAI, contou com o au-
xílio das graduandas Alice Reichembach Gelatti; Camila Ferneda Dossin, 
Helena Leonardi de Franceschi e Rebeca Lírio de Souza, à época bol-
sistas do Programa Jovens Talentos para a Ciência, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Para garantir maior cientificidade e fidedignidade à observação, 
cada integrante da dupla recolheu individualmente os dados do portal 
investigado, comparando posteriormente os resultados com aqueles 
obtidos por seu parceiro de trabalho. Em caso de divergência nas infor-
mações recolhidas, procedia-se a uma nova avaliação do portal, ocasião 
em que os dois pesquisadores realizavam a observação conjunta para 
constatar e sanar a imprecisão. Tal procedimento reduziu a margem de 
erros na coleta dos dados, permitindo que a pesquisa retratasse com 
mais exatidão a implementação da Lei de Acesso à Informação pelo 
Poder Judiciário no período.

Os textos apresentados nesta obra tratam com mais profundidade 
algumas das categorias eleitas para a investigação e os resultados com-
pletos, com todos os gráficos gerados pela observação, estão disponíveis 
no Blog do Núcleo de Direito Informacional hospedado no endereço ele-
trônico https://nudiufsm.wordpress.com/. 

Em apertada síntese e apenas para estimular o interesse do leitor 
para percorrer os demais artigos que compõem este livro, pode-se dizer 
que todos os tribunais possuem portais e divulgam, em algum nível, in-
formação pública sobre sua gestão administrativa e financeira, havendo 
maior adesão na difusão dos dados que já estavam contemplados nas 
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

A existência dos portais e o crescente uso das tecnologias pelo 
Poder Judiciário, no entanto, não são suficientes para garantir o mesmo 
nível de divulgação das informações. A análise dos dados evidenciou que 
os portais dos Tribunais de Justiça (TJ) dos Estados são os mais hete-
rogêneos se comparados com os sites dos Tribunais Federais e, dentre 
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os estaduais, as Regiões Norte e Nordeste são aquelas que apresentam 
maior déficit de divulgação de informações, identificando-se inúme-
ras insuficiências nos TJs do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, 
Rondônia e Roraima. 

Dentre os tribunais federais, os Tribunais Regionais Eleitorais 
(TRE) são os que melhor implementaram a transparência ativa. Mesmo 
demonstrando um esforço para cumprir o dever de promover a divul-
gação espontânea da informação pública, em inúmeros casos o cida-
dão só obtém acesso sobre os contratos firmados pelo órgão se inserir 
dados específicos do referido negócio jurídico, o que inviabiliza e/ou 
dificulta a livre difusão dessas informações, conforme constatado nos 
sites dos TREs de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí e Rio Grande do Norte. Outro 
ponto de fragilidade constatado é que muitos portais dos Tribunais 
Regionais Eleitorais ainda não implementaram o Sistema de Informação 
ao Cidadão (SIC), em desacordo com o que dispõe a LAI e a Portaria 26, 
expedida pelo CNJ em fevereiro de 2013. 

Como bom exemplo de implementação da LAI destacam-se os por-
tais dos Tribunais Regionais do Trabalho, que demonstram maior unifor-
midade na divulgação de informações, a evidenciar um esforço comum 
em todo o País para cumprir o dever de promover a transparência ativa.

Quando a análise recai sobre os portais dos Tribunais Superiores, 
constata-se que o Superior Tribunal Militar é o que menos cumpre os 
deveres determinado na LAI, pois não fornece informações sobre convê-
nios, os dados sobre despesas são divulgados com outro nome e encon-
tram-se dispersos no portal, não há informações sobre diárias e passa-
gens pagas aos servidores, os dados sobre licitações são divulgados de 
forma pulverizada no site e não no banner de Acesso à Informação, e não 
há informações completas sobre os servidores.

Essas discrepâncias revelam que a promoção da transparência ati-
va não depende da existência de tecnologias ou da mera criação e manu-
tenção dos portais nos órgãos públicos, já que todos os tribunais detêm 
seu site próprio, no qual são encontradas informações. A organização 
dessas informações, sua atualização, completude e clareza, no entanto, 
apresentam evidentes assimetrias entre um tribunal e outro, o que re-
vela uma triste realidade: a cultura do distanciamento e do hermetismo 
nas práticas estabelecidas em muitos órgãos do Poder Judiciário ainda 
se mantém, evidenciando comportamentos pouco permeáveis ao contro-
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le social, o que se reflete em sites incompletos, confusos e que não aten-
dem integralmente ao disposto na Lei de Acesso à Informação. 

A transformação desse estado de coisas depende mais da mudança 
de postura dos integrantes do Poder Judiciário do que de investimentos 
em tecnologia. Para promover essa viragem da cultura do segredo para 
a era da informação, é necessário que a realidade seja revelada, o que só 
poderá ocorrer a partir de pesquisas empíricas capazes de confrontar 
o campo normativo, sempre cheio de promessas, com a realidade por 
vezes tão distante dos comandos legais. Foi essa a pretensão desta pes-
quisa, que contou com o inestimável apoio do CNPq, cujos resultados 
agora divulgamos. 

Boa leitura a todos!

Profª. Drª. Rosane Leal da Silva
Coordenadora do Projeto
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O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  
NO PODER JUDICIÁRIO:  

panorama normativo do tema no brasil
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Resumo: Este artigo discute o acesso à informação pública e destaca a importância 
da edição de leis específicas para regulamentar o exercício deste direito fun-
damental, considerando-as instrumentos capazes de promover a transpa-
rência e o controle social. A partir dessa premissa, destaca as possibilidades 
oferecidas pela Lei 12.527/11 para a abertura e a democratização do Poder 
Judiciário brasileiro, que doravante terá o dever de implementar a trans-
parência ativa em seus sites e portais. Tal providência é considerada posi-
tiva em face ao potencial de democratização e abertura que pode conferir, 
rompendo a cultura de hermetismo que historicamente acompanhou este 
importante poder da República Federativa do Brasil.

Palavras-chave: Direito à informação; Lei de Acesso à Informação; Internet; Democratização; 
Poder Judiciário.

 

ACCESS TO PUBLIC INFORMATION ON THE JUDICIARY:  
REGULATORY OVERVIEW THEME IN BRAZIL

Abstract: This paper discusses the access to public information and highlights the 
importance of having specific laws to regulate the use of this fundamental 
right, considering them instruments to promote the transparence and the 
social control. From this assumption it emphasizes the possibilities offered 
by the Law 12.527/2011 to promote the opening and democratization of the 
Brazilian Judiciary which hereafter will have to implement the active trans-
parence in its sites and portals. Such measure is considered positive regar-
ding their potential to democratization and opening, destroying the culture 
of hermeticism that historically accompanies this important branch of the 
Federative Republic of Brazil.

Keywords: Right to information; Law to Access Information; Internet; Democratization; 
Judiciary.
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INTRODUÇÃO

O acesso à informação pública ganhou destaque nos últimos anos 
no Brasil. Seguindo as orientações emergentes da sociedade global e 
acompanhando o movimento de publicidade e transparência que tomou 
conta de muitos Estados desde a segunda metade do século XX, o Brasil 
editou, no ano de 2011, a Lei 12.527. A referida legislação foi denomi-
nada Lei de Acesso à Informação (LAI), cujo objetivo é regulamentar o 
artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e franquear aos cidadãos 
o acesso à informação produzida e em domínio dos órgãos públicos.

Ao incluir a LAI no catálogo normativo brasileiro, o País inaugura 
formalmente uma nova etapa no processo de democratização, pois, ao 
dispor sobre a legitimidade ativa e passiva e regular os procedimentos 
de acesso à informação pública, reconhece ser esse direito fundamental 
uma premissa indispensável para o exercício pleno da cidadania, o que 
envolve a participação política, tomada de posição crítica sobre a utiliza-
ção das verbas públicas, prestação dos serviços e exercício do controle 
social.

As iniciativas de abertura e transparência já tinham sido inaugu-
radas no Poder Executivo, sobretudo a partir da utilização das tecnolo-
gias da informação e comunicação (TICs), quando foi possível a organi-
zação de portais da transparência e da criação de sites governamentais 
com a finalidade de divulgar informações. No entanto, esse movimento 
não foi acompanhado com a mesma intensidade em todos os âmbitos, 
sobretudo no Judiciário, tradicionalmente o mais hermético e menos de-
mocrático dos Poderes.

Assim, o alargamento do âmbito de incidência da LAI, que abrange 
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, se constitui em aspecto 
bastante importante, sobretudo em razão das potencialidades que apre-
senta como promotora de maior abertura e publicidade no âmbito do 
Poder Judiciário. 

Uma das estratégias de abertura previstas pela novel legislação é a 
adoção da transparência ativa, isto é, a divulgação espontânea de infor-
mações por parte do órgão em seus portais na web, o que deve acontecer 
concomitantemente com o atendimento das demandas enviadas pelo ci-
dadão, efetivando, dessa forma, a transparência passiva.

Esse novo quadro que se desenha com a vigência da LAI imporá 
inéditos desafios até sua completa implementação, o que suscita o se-



O POder JudiciáriO na sOciedade em rede 15

guinte problema de pesquisa: os portais do Judiciário podem efetivamen-
te se constituir em instrumentos para a democratização e maior transpa-
rência desse importante Poder? 

Para responder a esta questão de pesquisa, empregou-se o méto-
do de abordagem dedutivo para nortear a pesquisa documental e dou-
trinária sobre o direito à informação pública, entendido como direito 
humano fundamental. A partir dessa abordagem inicial, na qual são esta-
belecidas as bases conceituais para a análise desse direito, discutem-se 
as potencialidades do acesso à informação pública para democratizar o 
Poder Judiciário, o que é feito pelo exame da doutrina e dos dispositivos 
legais da LAI que tratam da transparência ativa. 

1  o direito À inFormaÇÃo pÚbliCa em 
perspeCtiva HistÓriCa

O direito de acesso às informações públicas surge como pauta atual  
nas discussões relativas à promoção da transparência por parte do 
Estado e ao exercício ativo da cidadania1. 

Nesse sentido, Mendel (2009, p. 9) pontua que diversos órgãos in-
ternacionais responsáveis por proteger e promover direitos humanos 
reconhecem o direito à informação pública como direito fundamental, 
defendendo a necessidade de serem produzidas legislações que assegu-
rem o seu cumprimento.

Em consonância com esta tendência internacional crescente de 
aprovação de leis de acesso à informação, e em sintonia com a necessi-
dade de promover a gestão transparente e democrática, o Brasil final-
mente regulamentou o direito de acesso à informação pública, previsto 

1 Segundo Pérez-Luño (1989, p. 22-23), há três grandes princípios que orientam a ideia 
de cidadania: a) a cidadania é uma condição da pessoa que vive livre em uma sociedade 
livre, com ordem política democrática que permita o exercício das liberdades; b) a ci-
dadania é uma condição voluntária que não pode ser imposta a nenhuma pessoa, pois 
a qualidade de cidadão se funda no pacto social, no acordo livre para integrar um deter-
minado modelo de organização política; c) a cidadania se desdobra em um conjunto de 
direitos e deveres das pessoas que pertencem a um determinado Estado. Conforme o 
autor (1989, p. 68), a cidadania é o conceito jurídico que vincula o indivíduo com a co-
munidade política, constituindo-se o nexo de pertencimento e de participação na comu-
nidade, admitindo-se inclusive a pluralidade ou cidadania multilateral, assim entendida 
como a possibilidade de ser simultaneamente cidadão em distintos locais, o que, segun-
do o autor, poderia servir para recuperar o projeto humanista cosmopolita da moderni-
dade.
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no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o que foi feito por 
meio da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Ao assim dispor, o País passou a integrar o grupo dos Estados que 
já possuem legislação sobre o acesso à informação disponível em órgãos 
públicos, adequando-se aos clamores internacionais de várias agências, 
dentre elas a Organização das Nações Unidas. 

Breve abordagem histórica evidencia que a primeira lei referente 
ao acesso à informação foi a Freedom of Press and the Right of Access to 
Public Records Act (Lei da Liberdade de Imprensa e Direito de Acesso 
a Registros Públicos), aprovada em 1776 na Suécia. Naquela ocasião, 
o direito à informação confundia-se com a liberdade de expressão. 
Posteriormente se iniciou o reconhecimento internacional ao tema do 
acesso à informação, o que ganhou impulso em virtude da previsão do 
artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual 
todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, direito 
este que inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procu-
rar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e in-
dependentemente de fronteiras (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1948).

Não obstante essa íntima relação com a liberdade de expressão, 
aos poucos o direito à informação adquiriu autonomia, reconhecendo-
-se que este conceito era amplo e também abrangia a informação em 
posse de autoridades públicas. Esse movimento reverberou em muitos 
Estados, que passaram a editar leis específicas calcadas no princípio da 
máxima divulgação, reconhecendo o direito à informação pública como 
um dos baluartes da democracia. Assim, a segunda metade do século XX 
registrou a emergência de legislações de acesso à informação pública 
em Estados como Finlândia (1951), Estados Unidos (1966), Dinamarca 
(1970) cuja atuação legislativa neste segmento serviu de incentivo para 
cerca de quarenta outros países que, no final do século XX, editaram leis 
de acesso à informação pública (ACKERMAN; SANDOVAL, 2005, p. 7).

A produção de leis específicas fortalece a autonomia desse direi-
to fundamental, que não mais se confunde com liberdade de expressão, 
além de evidenciar a sua amplitude, já que abrange qualquer informação 
de interesse público e que esteja em poder do Estado, salvo as exceções 
previstas especificamente em lei. 

Não tardou para que a doutrina percebesse que sua observância 
é condição para a consecução de outros direitos fundamentais, tanto os 
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individuais quanto os sociais e econômicos. Isso justifica a afirmação de 
Freitas (2009, p. 66), para quem este é um direito de terceira geração 
que combina aspectos individuais e coletivos, destacando-se por desem-
penhar uma função pública, plural e transnacional de combate à corrup-
ção2, mal que atinge tantos Estados. Nessa mesma senda segue Mariana 
Cendejas Jáuregui (2010, p. 33), ao destacar o aspecto coletivo desse 
direito, entendendo que o direito à informação pública está fortemen-
te atrelado à participação social e política, ao conhecimento e interação 
com conteúdos de natureza pública, ao direito à educação e ao conhe-
cimento da verdade. Sob este ponto de vista, o direito à informação se 
converte em um importante bem jurídico, cuja observância permite que 
a pessoa se transforme em membro ativo de sua comunidade, atuando 
de maneira crítica e responsável no exercício de sua cidadania.

Pérez-Luño (1989, p. 21) também comunga de mesmo entendi-
mento, destacando a íntima relação entre os direitos fundamentais, a 
cidadania e o Estado de direito, conforme se constata na seguinte pas-
sagem:

Ciudadanía, derechos fundamentales y Estado de derecho no son 
sólo categorías jurídico-políticas que emergen en un mismo clima 
histórico, son realidades que se condicionan e implican mutuamen-
te. El Estado de derecho es la forma política en la que los poderes 
actúan divididos y sometidos al impero de una legalidad que ga-
rantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los dere-
chos fundamentales constituyen el fundamento de legitimidad del 
Estado de derecho y el contenido de la ciudadanía. La ciudadanía, a 
su vez, es el cauce de participación política en el Estado de derecho, 
a través del ejercicio de los derechos fundamentales. (PÉREZ-LUÑO, 
2003, p. 212 ss.)

Por tudo isso, a regulamentação do acesso à informação de caráter 
governamental tem uma função essencial em democracias, pois permite 
e assegura que a participação cidadã, como reflexo da soberania popular, 
seja exercida de maneira ativa. Com efeito, a participação social ativa e 
responsável pressupõe pessoas informadas e dotadas de condições de 
expressar livremente suas opiniões sobre o conteúdo das decisões po-

2 Corrupção pode ser definida como “o uso do poder de um cargo público, à margem da 
lei, para obtenção de ganhos privados. [...] O importante nessa definição mínima é a uti-
lização de um determinado poder do Estado de forma ilegal” (ARAÚJO; SANCHEZ, 2005, 
p. 140).
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líticas, o que ultrapassa a visão liberal e negativa de caráter absenteís-
ta, para considerá-las liberdades positivas que podem ser exigidas do 
Estado, o que inclui o acesso à informação pública como um dos seus 
elementos centrais (ACKERMAN; SANDOVAL, 2005, p. 15-16). 

Nessa concepção, o direito à informação passa a ser entendido 
como um direito fundamental diretamente relacionado à dignidade da 
pessoa humana. Negar o acesso a esse direito retira a capacidade huma-
na de transcender circunstâncias e buscar novos caminhos, de poder es-
colher e decidir o modo de agir, assim como de responder pelas escolhas 
feitas (STROPPA, 2010, p. 111-113). Restringir o acesso à informação 
nada mais é que impedir a população de compreender e exigir a reali-
zação de políticas públicas voltadas à educação, à saúde, à assistência 
social, ao trabalho, etc., retirando assim o seu direito de participar ati-
vamente da construção do processo de tomada de decisão em assuntos 
que lhe atingem diretamente.

Nessa mesma linha, Jáuregui (2010, p. 40-41) considera o direito 
à informação como uma das três vertentes de contenção, contrapeso e 
vigilância que, segundo modelos internacionais, todo Estado democrá-
tico deve ter: Estado de direito constitucional com garantias jurídicas, 
divisão de poderes verdadeiramente efetiva e o direito de acesso à infor-
mação pública garantido pelo Estado, que deve divulgá-las de maneira 
objetiva, completa e imparcial.

É por isso que, para Ackerman e Sandoval (2005, p. 17-18), as leis 
de acesso à informação existentes atualmente surgiram em decorrência 
de batalhas pela liberdade de expressão e de imprensa e pelo direito a 
participar das decisões públicas. Como consequência, o direito à infor-
mação tem um impacto claramente positivo em ao menos três esferas de 
ação social: política, economia e administração pública. 

Em relação à política, contribui para que os cidadãos despertem 
politicamente e participem de forma mais proativa nas atividades go-
vernamentais. Isto pode transformar uma pessoa que só participa da 
política no momento das eleições num ator político atuante, que busca 
a prestação de contas por parte dos agentes públicos de maneira ativa 
e participa do desenho dos programas e ações públicas. No âmbito eco-
nômico, a transparência gera um clima de confiança ao permitir que os 
atores econômicos calculem onde e quando podem investir com maior 
segurança. Por fim, em relação à administração pública, a transparência 
melhora o processo de tomada de decisões dos próprios servidores na 
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medida em que os obriga a adoção de comportamentos mais responsá-
veis, o que gera um óbvio controle sobre a corrupção ao dificultar acor-
dos e atitudes ilegais. Por fim, também repercute numa melhora da le-
gitimidade e confiança no governo por parte do povo ao permitir maior 
efetividade na implementação de políticas públicas. 

Conforme Gonçalves (2003, p. 114-115), os regimes democráti-
cos reconhecem que os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento 
dos documentos da administração pública, inclusive possuindo legis-
lação específica em determinados casos – a exemplo do Brasil. É im-
portante ressaltar também que a liberdade de acesso não depende 
de um interesse próprio na informação, transcendendo o âmbito do 
tradicional acesso dos administrados à informação ou documentação 
sobre questões que lhe dizem respeito. Corroborando esses argumen-
tos, Mendel (2009, p. 4) afirma que democracia implica transparência 
e boa governança, na medida em que o povo tem direito a verificar as 
ações dos seus governantes e a debater tais ações abertamente, o que 
exige que o direito à informação sobre assuntos de caráter público seja 
efetivado. Um dos modos mais eficazes de constatar o desgoverno e as 
práticas corruptas é mediante uma participação aberta e bem informa-
da por parte da população.

Enfim, a participação cidadã em regimes democráticos pressupõe 
não apenas a utilização de mecanismos de democracia direta (como ple-
biscitos, referendos, proposição de projetos de lei de iniciativa popular), 
mas também demanda o exercício do controle social3 da atuação estatal, 
em todos os poderes. Todavia, para que essa fiscalização sobre os atos 
públicos seja efetivamente exercida, é fundamental que os agentes po-
líticos disponibilizem as informações necessárias para que a população 
possa exercer o controle social.

É nesse contexto que se revela a importância da regulamentação 
do direito à informação por meio da Lei 12.527/11. Afinal, o direito à 
informação deve estar cercado por elementos que busquem sua ga-
rantia, efetivação, ampliação e fortalecimento. Para tanto, faz-se ne-

3 Por controle social entende-se aquele exercido pela sociedade, em que o cidadão in-
dividualmente ou representado por um partido político, associação ou sindicato pode 
realizar denúncias para o Tribunal de Contas da União. Para Losso (2008, p. 70-71), “São 
exemplos de meios postos à disposição do cidadão para exercer este controle o direito 
de petição, o direito de reclamar pelos serviços, o acesso à informação sobre atos de gov-
erno e representação contra atos negligentes ou abusivos na administração. Ademais, 
o controle social permite a iniciativa de procedimentos no âmbito da própria adminis-
tração ou do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público”.
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cessária a criação de instrumentos – tal como a aprovação da referida 
normativa – que busquem efetivá-lo, o que implica uma redefinição do 
Estado em relação à informação: o Estado passa a ter o dever jurídi-
co de assegurar a todas as pessoas o direito à informação (JÁUREGUI, 
2010, p. 41-42).

Ackerman e Sandoval (2005, p. 20) ainda destacam outra vanta-
gem da edição de lei regulamentando o acesso à informação: a legisla-
ção específica outorga aos cidadãos o direito de obterem dados gover-
namentais sem necessidade de demonstrar interesse legal, e os docu-
mentos passam a ser públicos, exceto os casos expressamente previstos. 
Uma lei de acesso implica, portanto, uma mudança da necessidade de 
conhecer para o direito de conhecer, o que é assegurado por procedi-
mentos específicos de acesso.

A existência de uma lei específica tem relevância, portanto, para 
propiciar mudanças de comportamento na administração pública bra-
sileira, em todos os âmbitos e nos três Poderes, produzindo a transição 
entre a tradicional era do sigilo para a tão almejada cultura do acesso. 
Resta saber como essa transição poderá impactar o Poder Judiciário, 
conforme se verá no próximo item.

2  a transparÊnCia ativa no Âmbito do 
poder JUdiCiÁrio: panorama da lei 12.527/11

A edição da Lei 12.527/11 não se constitui num esforço isola-
do nessa área, mas segue uma tendência internacional que remonta à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos4 e ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos5, conhecidos documentos internacionais 
que consagram, nos seus artigos 19, o direito à liberdade de informa-
ção. Regionalmente, o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) dispõe que toda pessoa tem 

4 Art. XIX - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir infor-
mações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

5 Art. 19. [...] 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em for-
ma impressa ou artística, ou qualquer outro meio de sua escolha (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1966).
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direito à liberdade de pensamento e expressão, direito este que inclui a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qual-
quer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por es-
crito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1969).

Ainda na esfera regional, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos aprovou, em outubro de 2000, a Declaração Interamericana 
de Princípios sobre Liberdade de Expressão, a qual estabelece, no seu pre-
âmbulo, que “garantindo o direito de acesso à informação em poder do 
Estado, conseguir-se-á maior transparência nos atos do governo, forta-
lecendo as instituições democráticas” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, 2000). De acordo com Mendel (2009, p. 12), os princípios 
da Declaração reconhecem inequivocamente o direito à informação, ao 
prever, no artigo 4º, que o acesso à informação em poder do Estado é 
um direito fundamental do indivíduo, a ser garantido pelo ente estatal. 
Trata-se de direito humano que somente admite limitações excepcio-
nais, desde que previamente estabelecidas em lei, para o caso de exis-
tência de perigo real e iminente que ameace a segurança nacional em 
sociedades democrática (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 
2000). 

Essas ideias foram reafirmadas na Declaración de Nuevo León, por 
meio da qual os chefes de Estado americanos afirmaram que o acesso 
à informação em poder do Estado (salvo exceções expressas em lei) é 
condição indispensável para a participação cidadã e para a promoção e 
respeito aos direitos humanos. Ao assim declarar, comprometeram-se a 
estabelecer os marcos jurídicos e as estruturas e condições necessárias 
para garantir aos seus cidadãos o direito de acesso à informação demo-
crática (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2004). 

Outro documento bastante importante para o estudo do tema foi 
assinado em 2008 e estabelece os Principios sobre el derecho de acce-
so a la información. Seu texto contém uma declaração de dez princípios 
acerca do direito à informação, afirmando que se trata de um direito 
fundamental que deve ser amplamente aplicado a todos os órgãos pú-
blicos, incluindo Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Alinhando- 
-se à tendência da máxima publicidade, explicita que as exceções devem 
ser claras e estritas, garantindo a possibilidade de recurso por parte do 
cidadão sempre que lhe for negado o acesso à informação por parte do 
órgão demandado (MENDEL, 2009, p. 13).
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O avanço na discussão do tema no cenário internacional indica-
va que o Brasil não mais poderia protelar em editar sua Lei de Acesso 
à Informação, inserindo-se nesse movimento em favor da abertura 
e da transparência. Ao projetar o modelo de lei ideal para essa área, 
Ackerman e Sandoval (2005, p. 24) consideram que o mais adequado 
seria elaborar leis de acesso que exigissem a transparência por parte de 
todas as instituições que recebessem dinheiro público, incluindo os três 
poderes, os órgãos autônomos, as organizações não governamentais, as 
pessoas físicas, os contratantes privados, etc. Um cenário ainda melhor 
seria composto por leis que exigissem a divulgação de informações tam-
bém daquelas entidades que desenvolvam funções de interesse público 
– como escolas, hospitais, prisões – independente de receber ou não fi-
nanciamento governamental. 

Não obstante, há grande distância entre o cenário ideal e a reali-
dade de muitos estados brasileiros, e um dos fatores que contribui para 
este descompasso é a resistência dos Poderes Legislativo e Judiciário 
em submeterem-se a leis de acesso à informação. Ackerman e Sandoval 
(2005, p. 25) consideram que essa situação se dá, aparentemente, 
porque a natureza deliberativa da legislatura e a delicada natureza 
do trabalho desenvolvido pelo Judiciário fazem com que se considere 
que legislações sobre o tema dificilmente poderiam se estender a tais 
instituições. Em diversos casos, leis alienígenas abrangem somente o 
Executivo, caso dos Estados Unidos da América, ou do México, cuja lei 
contempla os três poderes, mas deixa uma ampla margem de discricio-
nariedade para que o Judiciário e o Legislativo decidam a forma como 
será aplicada. 

A opção pela manutenção dessa margem de discricionariedade e 
de evasão ao controle social acaba por gerar um descompasso entre a 
atuação dos poderes públicos e os anseios dos cidadãos, o que contribui 
para a redução da legitimidade das instituições e para a crise de credibi-
lidade na qual estão mergulhadas.

Tal constatação não é nova, pois desde a década de noventa do 
século passado Dallari (1996, p. 3-5) sustentava que grande parte das 
deficiências de funcionamento do setor público decorre de vícios de 
comportamento. Dentre os problemas recorrentes cita, por exemplo, 
certas atitudes de tribunais superiores de condescendência com incons-
titucionalidades e ilegalidades perpetradas por chefes do Executivo, ou 
de leniência em corrigir e punir faltas de servidores. 
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Na visão de Dallari (1996, p. 3-5), o Executivo foi o poder que mais 
se modernizou, provavelmente por ser o mais exigido para dar respos-
tas rápidas às necessidades de ordem prática. No caso do Legislativo, as 
mudanças, embora menos visíveis, também foram registradas, sobretu-
do na alteração das temáticas discutidas e deliberadas. Tal mudança se 
deve, em parte, à incorporação de membros provenientes de distintos 
grupos sociais, econômicos e ideológicos, o que forçou a democratiza-
ção das pautas. O Poder Judiciário não teve a mesma sorte, e o jurista 
considera que, enquanto Legislativo e Executivo dialogam permanente-
mente entre si, muitas vezes exigindo a satisfação de seus respectivos 
interesses como condição para apoiar ou realizar determinadas ações, 
o Judiciário manteve-se à margem desse diálogo e pouco se aproximou 
da sociedade.

Essa ausência de ação comunicativa e de envolvimento fez com 
o que a magistratura se tornasse imobilizada e ensimesmada, incapaz 
de perceber que os demais Poderes buscavam adaptações ao dinamis-
mo da sociedade, situação que ocorreu não somente no Brasil, mas 
também ao redor do mundo. Assim, apesar das mudanças ocorridas 
na sociedade ao longo do século XX, o Poder Judiciário permaneceu 
replicando as práticas do período de consolidação do Estado moderno 
(século XIX), utilizando “artefactos discursivos técnicos” que tornavam 
sua linguagem inacessível à maioria dos cidadãos (SANTOS, 2005, p. 
82). As solenidades dos ritos também permaneceram, alimentando a 
convicção de que “o Judiciário não deve reconhecer que tem deficiên-
cias nem pode ser submetido a críticas, pois tamanha é a magnitude de 
sua missão que seus integrantes pairam acima do comum dos mortais” 
(DALLARI, 1996, p. 5).

A reforma do Poder Judiciário, levada a efeito pela Emenda 
Constitucional 45/04, trouxe consigo algumas promessas de maior 
abertura e transparência, especialmente pela criação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). No entanto, a implementação desse órgão não 
favoreceu suficientemente o controle externo e a participação da socie-
dade no que tange às atividades administrativas, pois o CNJ compõe os 
órgãos do próprio poder, conforme disposto no artigo 92, inciso I-A, da 
Constituição.

No exercício da sua competência normativa, o CNJ chegou a editar 
algumas Resoluções prevendo a divulgação de informações sobre a ges-
tão administrativa e financeira nos sites do Poder Judiciário, o que foi 
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feito especialmente nas Resoluções 76, 79, 83, 102, 115. Apesar dessa 
determinação, não houve a produção dos resultados esperados, o que 
torna especialmente promissora a recente previsão constante na Lei de 
Acesso à Informação Pública (LAI) brasileira que determina a sua obser-
vância também por parte do Poder Judiciário. 

Entende-se que a novel legislação poderá produzir efeitos positi-
vos no sentido de democratizar o Poder Judiciário, aproximando-o da 
sociedade, algo há tanto tempo desejado pela comunidade jurídica, den-
tre eles Dallari (1996, p. 150), um dos críticos do hermetismo desse po-
der. Por certo, a oportunidade de abertura passa pela divulgação de atos 
e atividades no âmbito administrativo, cujo conhecimento é essencial 
para o exercício da participação e controle sociais. 

Na mesma linha, Hess (2011, p. 608-609) identifica o acesso à in-
formação como uma garantia constitucional de crescente importância 
para os Judiciários da América Latina. Isto porque a divulgação de in-
formações de maneira proativa não apenas facilita o trabalho das partes 
interessadas e dos advogados, como também permite o controle hierár-
quico de atuação dos funcionários em cartórios, aferição de produtivi-
dade e troca de experiências regionais e internacionais, propiciando a 
formulação de políticas públicas para o sistema judicial. Por fim, ressalta 
ainda que o acesso à informação auxilia no controle da sociedade para 
aferir o grau de eficiência do Judiciário. 

A LAI, sintonizada com este novo espaço-tempo ditado pelo uso 
crescente das tecnologias da informação e comunicação6, determinou 
em seu artigo 8º7 que os órgãos submetidos à sua incidência utilizassem 

6 No que tange à introdução das tecnologias informacionais no âmbito estatal, Piana (2007, 
p. 65-67) afirma que as TICs podem ser entendidas como o conjunto de ferramentas e 
infraestruturas que se utilizam para recolher, armazenar, tratar e difundir ou transmitir a 
informação. Para o autor, embora todas as revoluções tecnológicas se caracterizem por 
sua penetração nos âmbitos social, político, cultural e econômico, a revolução tecnológi-
ca na informática e nas telecomunicações, que deu origem à internet e à World Wide 
Web (WWW), implica uma mudança quantitativa e qualitativa na forma de comunicação 
social e atuação política.

7 Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de re-
querimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das re-
spectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de quaisquer 
repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - in-
formações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompan-
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os portais e sites governamentais para promover a transparência ativa, 
ou seja, para divulgar informações sobre o funcionamento do órgão e a 
atuação dos agentes públicos. 

Consoante Lemos e Lévy (2010, p. 26-27), a emergência das mí-
dias pós-massivas – com destaque para a internet –, contribui para o 
aprimoramento da liberdade de expressão, memória, mobilização da in-
teligência coletiva, com o consequente surgimento de formas de comu-
nicação e intercâmbio mais amplas, abertas e multidirecionais. Logo, a 
internet oferece grande potencial para o exercício da democracia na me-
dida em que potencializa a relação entre comunicação e política, o que 
ganha novas nuances com recente possibilidade de ser utilizada para o 
controle social sobre os atos de Poder Judiciário.

Gonçalves (2003, p. 115-116) também destaca o papel das novas 
tecnologias no acesso às informações detidas pelo Estado, afirmando 
que o direito do cidadão a ser informado coloca sobre o ente estatal um 
dever de assegurar a livre circulação da informação, o que implica sua 
disponibilização nos formatos mais funcionais possíveis. Nesse sentido, 
o processo de informatização da administração pública (em todos os 
níveis e poderes) deve ser acompanhado por uma política de abertura 
ao público do acesso à informação sob suporte eletrônico, criando-se e 
aperfeiçoando-se os portais, atualizando-os sistematicamente e zelando 
para que os requisitos previstos na LAI sejam cumpridos.

É inegável o potencial da internet na promoção da transparência 
administrativa. A prestação de contas e a divulgação de informações 
implicam sobretudo uma atitude proativa, exigindo que os servidores 
públicos periodicamente informem e apresentem em linguagem aces-
sível as informações governamentais. Em face disto, a previsão acerca 
da obrigatoriedade de publicação periódica das informações é absolu-
tamente crucial nas leis de acesso. E, dentro deste contexto, a internet 
se constitui num poderoso mecanismo de comunicação que pode ser 
utilizado para facilitar o acesso à informação pública, já que permite a 
divulgação mais eficiente que a impressão de cartilhas ou outros docu-
mentos governamentais tradicionais. Por este motivo, as seções das leis 
dedicadas à “obrigação de publicar” devem ser consideradas com aten-
ção (ACKERMAN; SANDOVAL, 2005, p. 32-48).

hamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a 
perguntas mais frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011)
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O exame crítico do tema, no entanto, impõe que se lancem ressal-
vas e se apontem os desafios da utilização das tecnologias, já que seria 
um equívoco associá-las à panaceia para a democratização da adminis-
tração pública e o combate à corrupção. Dentre as vozes críticas que 
se levantam encontra-se Piana (2007, p. 88), para quem os processos 
de reforma baseados no uso das TICs não têm êxito quando boa parte 
do uso feito pelas instâncias governamentais se resume à mera exposi-
ção de informação, como se fosse uma espécie de catálogo de anúncios. 
Portanto, a subutilização ou o uso meramente burocrático por parte do 
Estado não terá o condão de superar a ineficiência estatal, desperdiçan-
do o “potencial democrático” das TICs, já que pouco alterará a relação 
Estado-sociedade.

Assim, é necessária uma transformação radical das instituições que 
prestam serviços públicos para que as TICs não funcionem como mera 
“maquiagem” que esgote seu potencial, reproduzindo as mesmas deficiên-
cias das administrações públicas. Isto porque o processo de modernização 
através das TICs vai muito além de oferecer serviços públicos através da 
internet, passando por uma verdadeira modernização das administrações 
e pela redefinição da relação entre cidadãos e agentes políticos (PIANA, 
2005, p. 18-19), o que por certo também atinge o Poder Judiciário.

A partir de tais considerações, entende-se que o panorama pode 
ser modificado pela Lei de Acesso à Informação, cuja finalidade é fomen-
tar a cultura do acesso, da transparência e da publicidade. Para tanto, 
os agentes políticos e gestores precisam saber utilizar as tecnologias de 
maneira coerente com a realidade, fornecendo informações de maneira 
acessível, com linguagem clara, e abrindo canais de comunicação direta 
com o público. Essa disponibilização de informações deve ser feita da 
maneira mais ampla possível, publicizando tudo que estiver relacionado 
ao interesse público, a fim de concretizar a previsão do artigo 3º da LAI, 
que prevê a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção” (BRASIL, 2011).

Neste sentido, os órgãos públicos possuem tanto um dever de 
transparência ativa quanto passiva na divulgação das informações. O pri-
meiro aspecto reflete-se no dever de publicar e disseminar informações 
essenciais sobre a atuação dos órgãos públicos, enquanto que o segundo 
diz respeito à obrigação de receber e responder pedidos de informação 
por parte do público, disponibilizando os dados solicitados e permitindo 
o acesso a documentos originais ou cópias (MARTINS, 2011, p. 234). 
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O artigo 3º, inciso II, da LAI, reflete o dever de transparência 
ativa por parte do Estado, determinado a “divulgação de informações 
de interesse público, independentemente de solicitações”, elegendo 
os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação 
como um dos canais hábeis para tanto. O artigo 8º, por sua vez, es-
tabelece o dever de os órgãos públicos promoverem a divulgação de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou cus-
todiadas, publicização obrigatória em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores, exceto em casos de municípios com menos de dez 
mil habitantes (BRASIL, 2011).

Para concretizar a transparência ativa, exige-se a criação de área 
específica nos sites de órgãos e entidades, a fim de disponibilizar as in-
formações de interesse público. Essa divulgação por meio dos portais 
gera vários benefícios, dentre os quais: reduz a demanda de solicitação 
de acesso; minimiza significativamente o trabalho e os custos de pro-
cessamento e gerenciamento dos pedidos; facilita o acesso à informação 
por parte do cidadão. Para concretizar tais benefícios, a lei discrimina as 
informações mínimas que devem ser prestadas por todo órgão público 
na internet, tais como: competências, estrutura organizacional, horário 
de atendimento, registros orçamentários, procedimentos licitatórios, 
programas de governo, banco de dados com perguntas frequentes, fer-
ramenta de pesquisa, assim como determina a possibilidade de gravar 
relatórios e o acesso automatizado por sistemas em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquinas (ALVES, 2012, p. 127).

Verifica-se, portanto, a relevância assumida pelos portais do Poder 
Judiciário para a concretização da transparência ativa, o que pode con-
tribuir para a sua democratização. A utilização de portais na internet 
para difundir informações configura atualmente um canal bastante pro-
missor de relacionamento entre esfera governamental e esfera civil, pois 
estende o alcance das informações a um contingente de pessoas muito 
mais amplo do que caso ficassem restritas ao espaço físico do órgão públi-
co. Afigura-se, portanto, extremamente acertada a opção da lei brasileira 
em dar destaque para o papel da internet na divulgação de informações 
públicas.

Além do atrativo da facilidade e da economia de tempo com a 
busca por determinadas informações – pois não é mais necessário se 
deslocar até o órgão –, a LAI dispõe sobre o conteúdo mínimo que deve 
constar nos portais. O que não impede que muitos outros dados sejam 
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divulgados de maneira proativa e espontânea pelo órgão, que pode se 
utilizar das facilidades de acessibilidade da rede, assim como da possi-
bilidade de utilizar certo grau de interatividade.

Portanto, a edição de leis de acesso à informação pública que abar-
quem os três poderes e demais órgãos públicos é relevante para reve-
lar as atitudes e decisões de servidores públicos, de modo a expor seu 
comportamento, o que facilita a fiscalização por parte dos cidadãos e a 
consequente punição em casos de desvio.

CONCLUSÃO

Conforme defendido ao longo do trabalho, o acesso à informação 
pública é um direito humano previsto expressamente em diversos do-
cumentos internacionais, cujo reconhecimento no âmbito interno dos 
Estados revela-se como reflexo da sociedade global. Ao ser adotado pelas 
Cartas Constitucionais é alçado à condição de importante direito funda-
mental, reunindo elementos de caráter individual ao conferir a qualquer 
cidadão o direito subjetivo de, independentemente de justificativa, solici-
tar informação; ao mesmo tempo em que se reveste de importante caráter 
coletivo ao empoderar politicamente a sociedade. Inequívoca, portanto, 
sua relação com os demais direitos fundamentais, pois como evidenciado 
ao longo do artigo, o acesso à informação em poder dos órgãos públicos 
permitirá maior publicidade dos atos, o que por certo se refletirá em maior 
aumento do controle social, com consequente redução da corrupção.

A redução dos desvios, da má utilização de verbas e bens públicos 
certamente produzirá impactos positivos a médio e longo prazo, resul-
tando na prestação de serviços, inclusive jurisdicionais, de melhor quali-
dade e que atendam às expectativas e necessidades da população.

Assegurar o acesso à informação pública por certo contribuirá 
para aproximar a sociedade dos órgãos públicos, conferindo mais legiti-
midade a instituições que se encontram desacreditadas pela população. 

As vantagens e expectativas positivas inauguradas com a Lei de 
Acesso à Informação Pública são bastante promissoras, especialmente 
no âmbito do Poder Judiciário, mais resistente em promover as mudan-
ças voltadas à abertura e transparência. Com efeito, não obstante algu-
mas reformas realizadas nos últimos anos com a criação do Conselho 
Nacional da Justiça, com o uso de tecnologias da informação para im-
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plantação do processo eletrônico ou mesmo para a transmissão de julga-
mentos pela televisão, este Poder ainda carece de transparência quanto 
às questões referentes ao âmbito administrativo, precariamente sujeitas 
ao controle social.

O dever de promover a transparência ativa por meio de portais e 
sites determinada pela LAI pode contribuir para uma mudança de cultu-
ra no Poder Judiciário, pois a divulgação de dados sobre receitas, despe-
sas, incluindo remuneração e diárias de servidores, contratos, licitações 
e demais informações de interesse público deverão ser disponibilizadas 
na web de maneira atualizada, clara, em linguagem compreensível e for-
matos variados. Nesse sentido, a LAI se apresenta como uma promissora 
promessa de aproximação entre Poder Judiciário e sociedade.

Defende-se, no âmbito deste estudo, que o cumprimento do dever 
de transparência ativa por meio dos portais e sites pode efetivamente se 
constituir em instrumento de abertura e democratização do Judiciário 
brasileiro, aproximando-o da população, que poderá exercer o controle 
social também sobre os atos desse importante poder. 

O nível de abrangência e de detalhamento da legislação brasileira 
é elogiável e pode contribuir de maneira bastante positiva para ampliar 
o controle sobre a gestão administrativa e financeira do Poder Judiciário. 
Cabe agora aos agentes públicos e à sociedade atuarem para concretizar 
os comandos da LAI, pois a mera existência da lei e a criação/aperfeiçoa-
mento dos portais, apesar de medidas positivas e necessárias, não terão 
o condão de mudar práticas arraigadas num Poder tradicionalmente ca-
racterizado pelo hermetismo. As expectativas são positivas, mas a ver-
dadeira transição rumo à cultura da transparência no Poder Judiciário 
ainda impõe muitos desafios e vigilância constante por parte da socie-
dade, maior interessada na sua democratização. 
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tal garantido pela Constituição Federal de 1988 e que vem sendo ampliado 
em razão do advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 
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recido a transparência dos atos governamentais, permitindo, inclusive, que 
os próprios cidadãos requeiram informações dos entes estatais. O presente 
artigo, utilizando-se do método de abordagem dedutivo e do método de 
procedimento monográfico, objetiva analisar o Portal do Conselho Nacional 
de Justiça, com a finalidade de verificar se há o preenchimento dos requisi-
tos constantes no artigo 8º, da Lei 12.527/11. Para tanto, foi realizada uma 
análise direta, sistemática e não participativa no referido Portal, a qual foi 
dividida em seis categorias. Conclui-se que o Portal do Conselho Nacional de 
Justiça preenche os requisitos analisados, fortalecendo a própria instituição 
de um governo eletrônico no Brasil.
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INFORMATION AND TRANSPARENCY IN THE JUDICIARY  
BRAZILIAN POWER: ANALYSIS OF THE PORTAL OF THE  

NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE

Abstract: The right of access to government information is a fundamental right gua-
ranteed by the Constitution of 1988 and has been expanded due to the 
advent of Information and Communication Technologies (ICTs). In Brazil, 
the enactment of the Access to Information Act (12.527/2011) has favo-
red transparency of government actions, also allowing citizens to require 
information from state bodies. This paper, using the deductive method of 
approach and the monographic method of procedure, objective to analyze 
the Portal of the National Council of Justice, to check the fulfillment of the 
requirements contained in Article 8 of Law n.º12.527/11. For this, it was 
realized a direct, systematic and non-participatory analysis in that portal, 
which was divided into six categories. The conclusion is that the Portal of the 
National Council of Justice fulfills the requirements analyzed, strengthening 
the institution of an electronic government in Brazil.

Keywords: Information. Transparency. Electronic Government; Judiciary. National Coun- 
cil of Justice.

INTRODUÇÃO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) há algumas 
décadas tornaram-se ferramentas que, se bem utilizadas, podem con-
tribuir com o fortalecimento de democracias e de direitos essenciais do 
ser humano. Dentre tais direitos fundamentais, destaca-se o direito à in-
formação que permite ao cidadão exercer maior controle sobre os atos 
governamentais.

O acesso à informação, especialmente a governamental, objetiva a 
transparência e o melhor funcionamento do Estado que, tendo cidadãos 
atentos e fiscalizando o governo, pode evitar obstáculos gerados pelo 
poder de poucos como, por exemplo, a corrupção e o abuso de poder. 
Assim, este direito garante um governo democrático e que objetiva o 
bem comum, atendendo aos anseios populares.

Consciente desses benefícios, a Lei 12.527/11 – Lei de Acesso à 
Informação brasileira – prevê a utilização da internet com a finalidade 
de manter os cidadãos atualizados acerca dos dados do governo, bem 
como do livre pedido de informações que a estes interessarem. Para tan-
to, dispõe de um artigo específico em que estão elencados os elementos 
obrigatórios a qualquer portal governamental online.

Diante da regulamentação do tema, resta saber como se dá o po-
sicionamento do governo e de seus órgãos. Por este motivo, elegeu-se 
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o Conselho Nacional de Justiça, importante representante do Poder 
Judiciário brasileiro e objetivou-se analisar a forma pela qual seu portal 
oficial na internet apresenta-se aos cidadãos. Para tanto, utilizou-se do 
método de abordagem dedutivo e do método de procedimento mono-
gráfico, com fins de, após uma abordagem geral sobre o tema, realizar 
um estudo específico acerca da página do Conselho. A observação do 
Portal se deu de forma direta, sistemática e não participativa, durante a 
segunda quinzena do mês de setembro de 2014, dividida em seis catego-
rias referentes ao artigo 8º da Lei 12.527/11. 

O presente artigo divide-se em duas partes, além da introdução e 
da conclusão: (1) O direito de acesso à informação facilitado pela utiliza-
ção das TICs; e (2) Estudo de caso: o portal oficial do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

1 o direito de aCesso À inFormaÇÃo 
FaCilitado pela UtiliZaÇÃo das tiCs

Os direitos fundamentais são os interesses jurídicos previstos na 
Constituição que o Estado deve respeitar e proporcionar às pessoas, a 
fim de que elas tenham uma vida digna. Dentro deste conteúdo devem-
-se incluir todos os direitos necessários para a garantia da vida humana 
livre e isonômica, sejam eles individuais, políticos, sociais e de solidarie-
dade. Destaca-se, dentre tais garantias, o direito de acesso à informação, 
que se constitui em uma das principais características das atuais socie-
dades democráticas.

O direito de acesso à informação é essencial para um Estado 
Democrático de Direito, porque “a informação é a base da vida” e “cons-
titui a base das relações humanas e sociais” (GONÇALVES, 2003, p. 17). 
A Constituição Federal de 1988 trata desse direito no artigo 5º, XIV e 
XXXIII, no artigo 37, § 3º, II, e no artigo 216, § 2º (BRASIL, 19881). Há 

1 Art. 5º, XIV: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional;” e XXXIIII: “todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;” Art. 37, § 3º, II: “o 
acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)”; Art. 216, § 2º: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem.” (BRASIL, 1988)
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também previsão expressa na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 19482 no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos3.

A adoção, pela sociedade moderna, das TICs, em especial da inter-
net, contribui para a criação de um ambiente mais democrático e pos-
sível de interação, pois os internautas têm a possibilidade de receber, 
armazenar e, ao mesmo tempo, produzir informações. Permite, ainda, a 
tomada de decisões relacionadas ao exercício democrático, por meio de 
uma maior transparência pela acessibilidade instantânea das informa-
ções, relacionando-se diretamente com o governo eletrônico.

Para que o acesso à internet, e também às informações, seja efeti-
vado com êxito, pressupõe-se a existência de três elementos essenciais: 
a inclusão, a transparência e a universalidade. A premissa de que o ci-
berespaço é muito mais inclusivo do que os outros meios de comuni-
cação baseia-se no potencial de livre manifestação do pensamento que 
os indivíduos, grupos, instituições e comunidades possuem ao utilizar a 
internet. A vantagem desta premissa é a liberdade na manifestação do 
pensamento daqueles que detêm acesso à internet, pois, via de regra, 
não há filtros ou censura ao conteúdo que é disponibilizado, cabendo 
ao cibernauta ler, escrever e participar daquilo que lhe for convenien-
te. André Lemos e Pierre Lévy (2010, p. 25) definem como liberação da 
emissão, permitir a qualquer pessoa “consumir, produzir e distribuir in-
formação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do 
mundo sem ter de movimentar grandes volumes financeiros ou ter de 
pedir concessão a quem quer que seja” (grifos no original).

Quanto ao segundo elemento, relacionado à transparência, sus-
tenta-se que o acesso a mais informações, por vezes sigilosas ou restri-
tas, poderá fazer com que os internautas se revelem “cidadãos mais bem 
informados, politicamente mais ativos e socialmente mais conscientes 
do que os cidadãos off line” (MORAES, 2004, p. 376). Neste ponto, o aces-
so à internet mostra-se fundamental para a concretização dos objetivos 
ínsitos à Lei de Acesso à Informação, que será abordada abaixo, porque 

2 O direito à informação está previsto no artigo 19: “Todo o indivíduo tem direito à liber-
dade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações 
e ideias por qualquer meio de expressão” (ONU, 1948).

3 Art. 19: “2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em for-
ma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha” (BRASIL, 1992).
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as características definidoras da internet objetivam a maior transparên-
cia possível, de modo que os dados disponibilizados sejam acessados 
por uma infinidade de pessoas, sem a prévia cobrança ou mesmo por 
entraves territoriais ou temporais.

Por fim, a universalidade da internet resulta do fato de ser o pri-
meiro e o único sistema de comunicação multimídia interativo e sem 
fronteiras territoriais, linguísticas ou temporais. O desafio quanto a es-
ses elementos está em tornar efetivos, especialmente, os sentidos de in-
clusão e transparência tendo em vista que em muitos países, inclusive 
no Brasil, o acesso e a universalização da internet ainda são deficientes e 
concentrados nas classes com melhores condições econômicas4.

Quanto ao desafio relacionado à transparência – objetivo central 
deste trabalho –, destaca-se que, em âmbito governamental, de acordo 
com documentos internacionais5 e em consonância com as previsões da 
Constituição Federal de 1988 sobre o direito de acesso à informação, em 
18 de novembro de 2011 foi publicada a Lei 12.527, que versa sobre o 
acesso a informações pelo cidadão. 

Dividida em seis capítulos e quarenta e sete artigos, a Lei traz, em 
termos gerais: os sujeitos aos quais é direcionada; formas de acesso, di-
vulgação e de requerimento das informações; os documentos sigilosos 
não passíveis de requerimento e as responsabilidades em caso de nega-
tiva de informações ou de tratamento indevido de informações sigilosas 
ou pessoais (BRASIL, 2011).

4 Convém ressaltar que de acordo com a 7ª edição da pesquisa TIC Domicílios – Pesquisa 
sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil –, realizada pelo 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 45% da população tem acesso ao computa-
dor no Brasil. Na área urbana, a presença é significativamente maior (51%) do que na 
área rural (16%). Cerca de quatro em cada dez municípios brasileiros possuem acesso à 
internet, o que representa 38% – é expressivo o crescimento, pois este percentual, no 
ano de 2010, era de 27%. A penetração da internet nos domicílios brasileiros é maior na 
região Sudeste (49%) e menor na região Nordeste (21%). De acordo com dados forneci-
dos pela União Internacional de Telecomunicações, a proporção de 38% (de penetração 
da internet nos domicílios brasileiros) está abaixo das Américas (50%), porém acima dos 
Estados Árabes (26%), da Ásia e Pacífico (25%) e África (6%). A Europa, por sua vez, apre-
senta contínuo crescimento desde 2005, registrando 34 pontos acima da média brasileira 
(CGI.BR, 2013).

5 Entre os Tratados Internacionais que versam sobre o acesso à informação pública, ci-
tam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 19); Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção (arts. 10 e 13); Declaração Interamericana de Princípios 
de Liberdade de Expressão (item 4); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos  
(art. 19) (SANTOS; BERGER; ROVER, 2012, p. 45, nota 21). 
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Já em seus primeiros artigos define que a Lei é aplicada aos órgãos 
públicos integrantes da administração direta e indireta em todas as esfe-
ras federativas6 (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), relativas 
aos três poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), além das empresas 
estatais e do Ministério Público. É interessante observar que também 
se submetem à lei as entidades que recebem verbas governamentais, 
não se restringindo o acesso à informação apenas de entidades públicas, 
mas também as que do governo dependem (BRASIL, 2011).

No artigo 3º da Lei destacam-se importantes diretrizes sobre o 
acesso à informação no Brasil. Inicialmente, cita-se que a observância da 
publicidade é preceito geral e o sigilo é a exceção (BRASIL, 2011), sendo 
que apenas os documentos expressamente elencados como sigilosos se-
rão protegidos do acesso público. Além disso, tem-se como inovação o fato 
de que ao Estado caberá a divulgação de informações de relevante interes-
se social sem prévio requerimento (BRASIL, 2011), o que se tem entendi-
do como “transparência ativa” (SANTOS; BERGER; ROVER, 2012, p. 47).

Esta proatividade do Estado deve garantir as informações essen-
ciais acerca dos temas em questão, sendo que o artigo 8º define como 
informações mínimas em sites oficiais os registros de competências e 
estrutura organizacional; endereços, telefones e horários de atendimen-
to; registros de repasses ou transferências de recursos financeiros; re-
gistros de despesas; informações acerca de procedimentos licitatórios 
(editais, resultados e contratos); dados para acompanhamento de pro-
gramas, ações, projetos e obras; respostas a perguntas frequentes da 
sociedade (BRASIL, 2011). De acordo com o artigo 8º, § 2º, da Lei, para 
a realização de tais atividades devem ser utilizados os meios de comuni-
cação decorrentes das TICs, como é o caso da internet7.

6 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal. [...] II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 2011)

7 Art. 8º, § 2º: “§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públi-
cas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)”. 
E, ainda, no artigo 8º, faz uma ressalva § 4º: “§ 4o Os Municípios com população de até 
10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a 
que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de infor-
mações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos 
no art. 73-B da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal)” (BRASIL, 2011).
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Ainda como diretriz decorrente do artigo 3º, tem-se o incentivo ao 
desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, 
bem como o do seu controle social, uma vez que, sendo transparentes, 
as ações do governo poderão ser observadas, questionadas, discutidas 
e até mesmo confrontadas por quem interessar, ou seja, por qualquer 
cidadão8. 

No cumprimento da Lei, de acordo com o artigo 4º, devem ser as-
segurados pelos órgãos e entidades do poder público: a gestão transpa-
rente da informação, propiciando amplo acesso e divulgação; a proteção 
da informação, garantindo-se a disponibilidade, autenticidade e inte-
gridade; e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual res-
trição de acesso (BRASIL, 2011). 

Na “transparência passiva”, referente às informações que, apesar 
de não serem espontaneamente apresentadas pelo governo, podem ser 
requeridas pelo cidadão, mediante identificação do requerente, sendo 
dispensada a motivação (BRASIL, 2011), a Lei determina que o pedido 
deve ser possibilitado no portal oficial do órgão ou entidade e, se não 
for possível a entrega imediata do que é requerido, define o prazo má-
ximo de vinte dias (prorrogáveis por mais dez) para que seja realizada. 
Se o documento estiver em formato digital, será entregue ao requerente 
da mesma forma, e se a informação estiver disponível “universalmente”, 
será informado o local onde pode ser obtida. Se o documento estiver 
impresso e forem necessárias cópias, apesar de o serviço de busca e 
fornecimento da informação ser gratuito, será cobrado o valor relati-
vo à reprodução, salvo se o requerente for pobre nas acepções legais9 
(BRASIL, 2011).

Apresentado o cerne principal da Lei10, cabe retornar à concei-
tuação de governo eletrônico e verificar de que forma este modelo de 

8 Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos 
órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o 
pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida 
(BRASIL, 2011). Deste artigo depreende-se que também podem requerer informações 
pessoas jurídicas (SANTOS; BERGER; ROVER, 2012, p. 50-51).

9 Conceito definido pela Lei 7.115/83 (BRASIL, 1983). 
10 A Lei 12.527/11 prossegue definindo as questões de recursos para pedidos indeferidos, 

os documentos considerados sigilosos e as razões para tanto (art. 23), o tratamento dis-
pensado às informações pessoais, e a responsabilidade dos agentes públicos e particu-
lares que não designarem o devido cuidado com o tratamento e acesso a informações 
(BRASIL, 2011), temas secundários para este estudo.



Francieli Puntel raminelli; letícia Bodanese rodegheri

& raFael santos de oliveira
40

“gestão” foi inserido no País. Inicialmente, é importante entender que 
a Administração Pública passou por dois momentos distintos e impor-
tantes. O primeiro foi a “Nova Gestão Pública”, resultado de demandas 
sociais por governos mais eficazes e enxutos. O segundo foi chamado 
de “Novo Serviço Público”, e possui o foco justamente em modificações 
no relacionamento entre cidadão e governo (SANTOS; BERGER; ROVER, 
2012, p. 22). 

Em consonância com esta direção tomada pela Administração 
Pública, tendência de todos os Estados Democráticos, está o uso das 
TICs, o que se convencionou chamar de Governos Eletrônicos, ou e-GOV. 
Estes são caracterizados por fazem uso das TICs para operacionalizar e 
pôr em prática as transformações almejadas pelo “Novo Serviço Público”. 
Constitui, em síntese, no uso das TICs para fornecer aos cidadãos e às 
companhias acesso às informações e serviços da Administração do 
Estado, a fim de melhorar a qualidade dos serviços por meio do aumen-
to da velocidade, da integridade e da eficácia dos processos (GALINDO; 
MARCO; CALLEJA, 2009, p. 28-29). 

O governo eletrônico pode ser tratado como uma exigência da 
sociedade moderna e informatizada, que procura obter informações e 
dados atualizados do Estado, como também que prima pela eficiência e 
simplificação dos processos, tais como o fornecimento de serviços ele-
trônicos e de um número cada vez mais crescente de dados, disponíveis 
em qualquer tempo e local, de forma transparente e aberta. 

Na atualidade, verifica-se a necessidade de superação da simples 
existência deste governo eletrônico como sendo a transposição de pro-
cessos do meio físico para o virtual. Isto quer dizer que não se pode mais 
perceber como únicas e exemplares as formas de interação do governo 
como a emissão e fornecimento de documentos e informações de forma 
online. Em verdade, objetiva-se, também, atuação de forma multidimen-
sional, quer dizer, de forma a maximizar a governabilidade, incluindo o 
cidadão nos processos de tomada de decisão, de forma que se tenha uma 
gestão compartilhada.

É possível uma nova forma de relacionamento entre cidadão e go-
verno que fortaleça a democracia11, principalmente no que tange ao aces-

11 O professor Fernando Galindo Ayuda traz três exemplos de como o uso das TICs pode 
auxiliar a democracia: o primeiro, no auxílio da eleição dos representantes políticos, por 
meio da urna eletrônica no Brasil; o segundo, na forma de prestação dos serviços com o 
governo eletrônico, no qual as instituições oferecem serviços por seus sites; e o terceiro, 
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so à informação pública pelo cidadão. Por este motivo, a Lei 12.527/11 
prevê o uso das TICs para auxiliar o acesso e, inclusive, define quais são 
os requisitos obrigatórios dos sites oficiais do Governo12, a fim de padro-
nizar e facilitar o processo.

No Brasil, o caminho para implantação do e-GOV iniciou-se com o 
Decreto 3.294/99, que instituiu o Programa Sociedade da Informação, a 
cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual objetivava “viabilizar 
a nova geração da internet e suas aplicações em benefício da socieda-
de brasileira” (BRASIL, 1999). Posteriormente, o Decreto Presidencial 
de 03 de abril de 2000 instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial 
(Grupo de Trabalho da Tecnologia da Informação – GTTI), com o objetivo 
de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as 
novas formas eletrônicas de interação (BRASIL, 2014a). 

Após a construção de documentos sobre iniciativas governamen-
tais do uso das tecnologias, bem como da criação do Comitê de Governo 
Eletrônico (CEGE), em 2004 foi criado o Departamento de Governo 
Eletrônico, com a tarefa de coordenar e articular a implantação de ações 
unificadas e integradas de governo eletrônico, as atividades relacio-
nadas à prestação de serviços públicos por meios eletrônicos, além de 
normatizar e disseminar o desenvolvimento de ações e informações de 
governo eletrônico na administração federal (BRASIL, 2004). 

Hoje, “a política de Governo Eletrônico do Estado brasileiro segue 
um conjunto de diretrizes baseado em três ideias fundamentais: partici-
pação cidadã; melhoria do gerenciamento interno do Estado; e integra-
ção com parceiros e fornecedores” (BRASIL, 2014a).

no funcionamento do Judiciário, por meio de processos que se assemelham com o pro-
cesso eletrônico no Brasil (AYUDA, 2012, p. 40-42).

12 Estão previstos no artigo 8º, § 3º: “I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que 
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão; II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrôni-
cos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar 
a análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os 
formatos utilizados para estruturação da informação; V - garantir a autenticidade e a 
integridade das informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as infor-
mações disponíveis para acesso; VII - indicar local e instruções que permitam ao interes-
sado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora 
do sítio; e VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 
pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008.” (BRASIL, 2011).
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Todos os preceitos previstos na Lei devem estar presentes nos si-
tes oficiais do governo. É o caso do site do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que tem como objetivo central primar pela correta atuação do 
Poder Judiciário brasileiro, essencial para a tutela dos direitos funda-
mentais e manutenção do Estado Democrático de Direito. A seguir, será 
analisado o portal oficial do CNJ, com o objetivo de identificar se os dita-
mes da Lei 12.527/11 estão sendo cumpridos.

2  estUdo de Caso: o portal oFiCial do ConselHo 
NaCional de JUstiÇa (CNJ)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão do Poder 
Judiciário brasileiro, criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de 
dezembro de 2004, que incluiu o artigo 103-B na Constituição Federal13. 
O órgão, com sede em Brasília/DF, atua em todo o território nacional 
e tem como função precípua zelar pelo bom funcionamento do Poder 
Judiciário no País.

De acordo com o artigo 103-B, cabe ao CNJ o “controle da atua-
ção administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes”. O mesmo artigo define, ainda, den-
tre suas atribuições, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura; quanto à gestão, definir o 
planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avalia-
ção institucional do Poder Judiciário; na prestação de serviços ao cida-
dão, receber reclamações, petições eletrônicas e representações contra 
membros ou órgãos do Judiciário; quanto à moralidade, julgar processos 
disciplinares, assegurada ampla defesa; e, por fim, no que se refere à 
eficiência dos serviços judiciais, desenvolver indicadores pertinentes à 
atividade jurisdicional em todo o País (BRASIL, 1988).

Sendo de incumbência do CNJ manter o bom funcionamento da 
justiça brasileira, além de instruir o cidadão ao conhecimento de seus 
direitos para que possa acionar o Poder Judiciário e, também, fiscalizar 
o seu cumprimento, o CNJ desenvolveu ferramentas eletrônicas para 

13 Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com 
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: [...] § 4º Compete ao 
Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura [...]. (BRASIL, 1988)
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aprimorar suas funções. É o caso da utilização do site14, do Flickr15, do 
Youtube16 e da fanpage17 no Facebook18. 

Dentre tais mecanismos, o Portal (ou seja, o site) oficial da institui-
ção é o que possui maior formalidade, pois se trata de um ambiente exclu-
sivo do CNJ e está hospedado dentro das redes do próprio governo federal. 

Antes de adentrar especificamente na análise dos requisitos tra-
zidos pela Lei 12.527/11, convém advertir ao leitor que os dados aqui 
evidenciados reproduzem o estado da questão na época da observação 
realizada, o que ocorreu na segunda quinzena do mês de setembro de 
2004 e visam abordar um panorama geral do Portal naquele período19. 

A página inicial do Portal denota simplicidade e boa organização. 
Apresenta-se com grafia na cor preta, fundo claro e detalhes em tons de 
rosa. À esquerda da página há a sigla (CNJ), que redireciona o internauta, 
em qualquer parte do site, à página inicial, e à direita, na mesma altura, 
um mecanismo de busca nos conteúdos já publicados (BRASIL, 2015b). 
Além disto, possui um menu de opções para acessar as notícias e infor-
mações online, como é possível observar na Figura 1:

14 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/>. 
15 “Compartilhe e conecte-se com a comunidade do Flickr. Descubra bilhões de fotos in-

críveis. Fique fascinado com as inspirações diárias dos fotógrafos que você segue com 
nosso feed social. Explore o Flickr para localizar facilmente tudo que você tem interesse. 
Participe da maior comunidade de fotografia do mundo, descubra bilhões de fotos lindas 
e compartilhe a sua. [...] Todas as suas fotos em um só lugar. No Flickr, todos têm 1000 
GB de armazenamento gratuito, espaço suficiente para mais de 500 mil fotos. Com a 
nossa poderosa tecnologia de busca, você pode localizá-las quando quiser. Não importa 
onde você esteja, sincronize automaticamente as fotos do seu celular com o Flickr. [...]” 
(FLICKR, 2014).

16 “Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube é onde bilhões de pessoas descobrem e com-
partilham vídeos originais e os assistem. O YouTube oferece um fórum para as pessoas 
se conectarem, informarem e inspirarem outras pessoas por todo o mundo e atua como 
uma plataforma de distribuição para criadores de conteúdo original e para grandes e 
pequenos anunciantes” (YOUTUBE, 2014).

17 Disponível em: <https://www.facebook.com/cnj.oficial>.
18 O Facebook é um site de relacionamento fundado em 2004 por Mark Zucherberger. 

Inicialmente focado em estudantes, foi liberado o cadastro para qualquer internauta em 
setembro de 2006 e, desde então, o crescimento tem sido explosivo. “O Facebook alca-
nçou a marca de 76 milhões de cadastrados no Brasil, número que mantém o país no 
posto de segundo maior mercado em número de usuários da rede social no mundo – o 
primeiro posto ainda é ocupado pelos Estados Unidos. O dado, confirmado pela empre-
sa nesta terça-feira, é relativo ao mês de junho e corresponde a 7% do número total de 
cadastrados no site, que chegou recentemente a 1,15 bilhão de pessoas” (SBARAI, 2013).

19 No intervalo entre a pesquisa realizada e esta publicação, o CNJ atualizou o Portal. Portanto, 
as imagens do site aqui reproduzidas, bem como o layout sofreram modificações. Para fa-
cilitar ao leitor, atualizamos os links antigos e fora de operação na lista de referências.
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Figura 1 – Página inicial do Conselho Nacional de Justiça – parte 1 (BRASIL, 2015b)

O menu principal do Portal está composto por nove itens, a sa-
ber: “Início”, “Sobre o CNJ”, “Presidência”, “Corregedoria Nacional”, “Atos 
Normativos”, “Ouvidoria”, “Programas de A a Z”, “Sistemas” e “Multimídia” 
(BRASIL, 2015b). 

A primeira opção traz a página inicial do Portal, na qual estão dis-
poníveis, inicialmente, as últimas notícias do Conselho, acompanhadas de 
fotos. Abaixo, em uma faixa, existe a publicidade da campanha em prol da 
conciliação e de seus benefícios e a possibilidade de rápido acesso à infor-
mação, sendo possível escolher entre informações para servidor, cidadão, 
magistrado, advogado ou imprensa. Também é possível encontrar infor-
mações rápidas sobre temas já selecionados pelo CNJ, como, por exemplo, 
as Cartilhas para menores viajarem ao exterior, os 100 maiores litigantes 
no país, eventos e congressos, entre outros (BRASIL, 2015b). Ao lado, ain-
da, existem as redes sociais online utilizadas pelo órgão (Figura 2).

Figura 2 – Página inicial do Conselho Nacional de Justiça - parte 2 (BRASIL, 2015b)
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Logo abaixo, encontram-se os serviços disponíveis online aos ci-
dadãos: informações sobre como acionar o CNJ, sobre concursos públi-
cos; transparência acerca de contas, orçamento, números da justiça no 
Brasil, receitas e despesas, dentre outros. Além destes elencados (Figura 
2), é possível ingressar em uma nova aba na qual haverá outras opções 
e dados mais aprofundados sobre serviços do CNJ. Abaixo destes servi-
ços, em ícones, estão dispostos temas de interesse geral, como é o caso 
do acesso à justiça, assuntos fundiários, direitos humanos, etc. Cada um 
destes ícones traz uma página distinta, que se liga à opção “Programas 
de A a Z” no menu principal (BRASIL, 2014b). 

Por fim, na última parte da página inicial, estão dispostas mais no-
tícias do Judiciário, desta vez divididas por Tribunais de Justiça (Figura 
3), bem como, abaixo, um mapa dos conteúdos do site (BRASIL, 2015b). 

Figura 3 – Notícias da página inicial do Portal do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 
2015b)

O restante das opções do menu principal também traz informa-
ções úteis: em “Sobre o CNJ”, é possível encontrar quais são as comissões 
do Conselho, composição, tarefas, estrutura, telefones e dados de conta-
to e visitas à sede do CNJ em Brasília (BRASIL, 2015b). Da mesma for-
ma, nas abas “Presidência” (BRASIL, 2015m) e “Corregedoria Nacional” 
(BRASIL, 2015c) estão dispostos dados sobre seus componentes, atri-
buições e contatos. Já em “Atos normativos” existe um sistema de busca 
por tipo de ato, ano, origem, situação e argumento (BRASIL, 2015o). 
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Na aba “Ouvidoria”, há explicação sobre a obrigação legal do 
Conselho Nacional de Justiça em oferecer esta opção aos cidadãos, des-
de que respeitadas as regras previamente expostas. Estão especifica-
das as atribuições da ouvidoria, bem como o que não pode ser objeto 
das demandas apresentadas. Há, ainda, as três maneiras de acessar a 
Ouvidoria: por meio de carta, telefone ou correio eletrônico (BRASIL, 
2015s). 

Em “Programas de A a Z”, apresentam-se todas as iniciativas to-
madas pelo CNJ, as quais se relacionam aos ícones presentes na página 
principal do site. Nesse espaço, é possível acessar cada um dos temas, 
que possuem sua página própria (BRASIL, 2015q).

A opção “sistemas” proporciona acesso direto aos sistemas que 
auxiliam o trabalho do Judiciário. Por este motivo, muitas requerem lo-
gin e senha para acesso aos dados ali existentes. Neste sentido, essa aba 
possui a intenção de servir aos interessados no processo, servidores e 
juízes (BRASIL, 2015r). 

Por fim, em “Multimídia” encontram-se as fotos e vídeos do 
Conselho (hospedadas no Flickr e no Youtube), o Instagram oficial, 
a “Rádio CNJ”, que disponibiliza áudios com notícias referentes ao 
Conselho e o “Programa CNJ no Ar”, hospedado no Youtube, mas que não 
possui vídeos recentes (BRASIL, 2015t). 

Apresentada a interface do Portal, convém analisar o atendimento 
aos requisitos constantes no artigo 8º, da Lei 12.527/11, os quais reme-
tem às seis categorias de análise do Portal, ocorrida durante a segunda 
quinzena do mês de setembro de 2014, de forma sistemática, direta e 
não participativa. As categorias de análise consistem na observação da 
presença ou não de: registros de competências e estrutura organizacio-
nal (i); endereços, telefones e horários de atendimento (ii); registros 
de repasses ou transferências de recursos financeiros (iii); registros de 
despesas e informações acerca de procedimentos licitatórios (editais, 
resultados e contratos) (iv); dados para acompanhamento de progra-
mas, ações, projetos e obras (v); respostas a perguntas frequentes da 
sociedade (vi).

Quanto ao primeiro requisito (i), referente ao registro de compe-
tências e estrutura organizacional, ele está presente na página inicial do 
Portal, no item “Sobre o CNJ”, indicado acima na Figura 1 (BRASIL, 2015b). 
Ao acessar o espaço, é possível verificar as comissões e a composição do 
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CNJ; formas de entrar em contato com a Corregedoria Nacional de Justiça, 
destacando-se, inclusive o acesso via Skype (BRASIL, 2015c); item “Como 
acionar o CNJ?”, que é organizado sob a forma de perguntas e respostas, 
uma vez que qualquer cidadão pode acionar o CNJ (BRASIL, 2015d); te-
lefones e e-mails, com atendimento específico para informações proces- 
suais, bem como horário de atendimento de protocolo (BRASIL, 2015e). Há 
também dados sobre o atual Presidente – Ministro Ricardo Lewandowski; 
organograma geral do CNJ; informações sobre os macroprocessos – os 
quais definem, englobam e explicam as principais atribuições do CNJ, 
denotando uma visão geral de atuação do CNJ – e a gestão de processos 
(BRASIL, 2015l); bem como informações sobre a visitação ao CNJ.

Quanto ao segundo requisito (ii), referente à presença de endere-
ço, telefones e horários de atendimento, ele está presente na página ini-
cial do Portal, na parte de baixo: “SEPN Quadra 514 norte, lote 7, Bloco B 
CEP: 70760-542; Telefones: (+55) 61 2326-5000 Horário de atendimen-
to ao público: das 12h às 19h” (BRASIL, 2015b).

Para a análise dos demais requisitos, procurou-se o item “transpa-
rência”, o qual consta do item “serviços do cidadão”, como demonstrado 
na Figura 2. Foram encontrados todos os requisitos: registros de repas-
ses ou transferências de recursos financeiros (iii) (BRASIL, 2015g); re-
gistros de despesas e informações acerca de procedimentos licitatórios 
(editais, resultados e contratos) (iv) (BRASIL, 2015h); dados para acom-
panhamento de programas, ações, projetos e obras (BRASIL, 2015i). 

Com relação ao último item, sobre programas, ações, projetos e 
obras, encontrou-se a iniciativa “Justiça em números”, que possibilita um 
amplo conhecimento do Poder Judiciário brasileiro, fornecendo infor-
mações sobre cada tribunal, a partir de dados sobre orçamento, recur-
sos humanos, litigiosidade, congestionamento e produtividade, os quais 
são fornecidos pelos próprios tribunais. De acordo com o Portal: “Este 
processo de mensuração do desempenho do Poder Judiciário, além de 
revelar as particularidades administrativas e institucionais dos tribu-
nais e propiciar dados concretos para a formulação e o planejamento 
das políticas judiciárias, fornece à sociedade um retrato sólido da es-
trutura judicial no Brasil” (BRASIL, 2015u). Na página, é possível, além 
de encontrar a publicação relativa ao ano de 2013, fazer o download da 
própria base de dados (BRASIL, 2015v).

Por fim, em relação ao requisito respostas a perguntas frequentes 
da sociedade (vi), este não foi encontrado na página específica relacio-
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nada à transparência, mas está presente no item “Ouvidoria”, disposto 
na barra superior da página inicial (Figura 1) (BRASIL, 2015k).

CONCLUSÃO

O direito de acesso à informação está previsto na Constituição 
brasileira de 1988 como direito fundamental, bem como em diversos 
documentos internacionais que abordam os direitos humanos. Esse di-
reito, entretanto, além de servir aos interesses do indivíduo, também 
fortalece seu papel de cidadão, pois acessar a informação empodera e 
permite que decisões sejam tomadas com maior consciência em prol do 
interesse coletivo.

A importância desse direito foi reconhecida mundialmente há vá-
rias décadas, embora no Brasil a Lei 12.527 somente tenha sido promul-
gada no ano de 2011. Ademais, é imperioso ressaltar o papel que as TICs 
exercem neste contexto, uma vez que, inclusive em países em que leis 
desse tipo existem há muito mais tempo, a utilização das ferramentas 
tecnológicas facilitou e garantiu que a informação fosse compartilhada 
de maneira mais rápida e uniforme. 

Apesar de recente (2011), a Lei de Acesso à Informação brasileira 
abrange todo o governo e seus órgãos ou instituições vinculadas. Por 
este motivo, objetivou-se analisar de que forma o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que gere o Poder Judiciário e tem como responsabilidade 
garantir o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, administra 
seu Portal oficial, bem como verificar se são seguidos os ditames da lei.

Na observação realizada, em fiel leitura do que elenca o artigo 8º 
da Lei 12.527/11, tem-se que o CNJ respeita todos os pontos necessá-
rios a um Portal Governamental, o que vai da disposição de endereços 
e contatos até a possibilidade de perguntas por parte dos cidadãos, que 
podem fazer requerimentos acerca das informações que desejam obter. 
Assim, comprova-se que as diretrizes elementares da Lei de Acesso à 
Informação brasileira são respeitadas pelo CNJ, o que consequentemen-
te fortalece o governo eletrônico brasileiro e os objetivos de uma gover-
nança aberta e democrática. 

Portanto, no pertinente à ferramenta online do Conselho Nacional 
de Justiça, tem-se que o direito de acesso à informação do cidadão aos 
assuntos de interesse coletivo é garantido, como esperado pelo órgão 
que prima pela ordem e pela justiça no Brasil. 
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Resumo: Vive-se numa fase histórica marcada por constantes transformações cientí-
ficas, técnicas, econômicas, dentre outras. Tais alterações têm sido ditadas 
pelo fenômeno da informação e das novas tecnologias, o que oportunizou 
o desenvolvimento da chamada sociedade informacional ou sociedade em 
rede. Nesse contexto, a problemática reside em torno da discussão sobre 
a influência dessa mesma sociedade no princípio da publicidade adminis-
trativa e no direito à informação (Lei 12.527/11), bem como a repercussão 
destes institutos sobre o princípio fundamental da intimidade/privacidade. 
Tal estudo utiliza, como leading case, recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal que decidiu pela legalidade da divulgação pela internet do quantum 
remuneratório percebido pelos funcionários públicos. Quanto à metodolo-
gia, opta-se pela hermenêutica fenomenológica, pois o direito não deixa de 
sofrer as contingências histórico-culturais do universo em que se integra; 
desse modo, os conceitos jurídicos revelam-se como fenômenos históricos 
orientados à reflexão crítica.

Palavras-chave: Princípio da publicidade administrativa. Princípio fundamental da intimida-
de/privacidade. Sociedade informacional. Sociedade em rede.
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INFORMATIONAL SOCIETY AND APPLICATION OF LAW 12.527/11  
BY SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ANALYZE OF THE AWARDING OF  

MONEY RECEIVED BY GOVERNMENT

Abstract: We live in a historical phase marked by constant changes in the scientific, 
technical, economic, professional, and mental scenery, among others. Such 
mobility has been dictated by the phenomenon of information and its te-
chnologies, which has allowed the development of a new reality in which 
the so-called informational society or network society rests. In this context, 
the issue is around the discussion on the influence of that society on the 
principle of administrative publicity and on the right to information (Law 
12.527/11) as well as the impact of these institutions on the fundamental 
principle of intimacy/privacy. As the leading case this study uses a recent 
decision of the Federal Supreme Court which has decided in favor of the 
legality of the disclosure by the Internet of the awarding of money received 
by government employees. We have used as methodology the phenomeno-
logical hermeneutic approach, since Law also suffers the historical-cultural 
contingencies of the universe where it is; thus, the juridical concepts are 
revealed as historical phenomena leading to critical reflection.

Keywords: Principle of administrative publicity. Fundamental principle of intimacy/pri-
vacy. Informational society. Network society.

[...] “sociedade de controle”, na qual a vigilância cres-
ce menos como uma árvore – relativamente rígida, num 
plano vertical, como o pan-óptico – e mais como ervas 
daninhas. [...] (Gilles Deleuze in Bauman)

INTRODUÇÃO

A partir dos anos 90, tem ocorrido uma intensa revolução digital, 
com a rápida circulação de informações e dados, ao que se somam novas 
possibilidades de comunicação e interação entre os cidadãos, empresas 
e órgãos governamentais. Em sendo assim, o desenvolvimento de uma 
sociedade em rede ou informacional tem ocasionado profundas mudan-
ças na expressividade da divulgação de dados e atitudes oficiais, bem 
como naqueles relativos à esfera personalíssima dos agentes públicos.

Novas terminologias, tais como ciberespaço, ciberdemocracia, ci-
bercultura e inteligência coletiva, têm surgido de forma a reinventar a 
forma como as pessoas vivem e desenvolvem suas atividades. Em decor-
rência dessa revolução informacional, houve uma verdadeira explosão 
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das liberdades de expressão, que aproveitou esse novo espaço de comu-
nicação transparente e universal para renovar as condições de vida pú-
blica e aumentar a responsabilidade dos Estados e dos cidadãos. Todas 
essas inovações oportunizam um Estado mais transparente e uma co-
nexão humana planetária, onde é promovida a construção de coletivos 
inteligentes, nos quais as potencialidades sociais e cognitivas de cada 
um poderão desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca. Em de-
corrência disso e ao lado da coletivização da inteligência, surge a ciber-
cultura, que, nas ponderações de Pierre Lévy (1997, p. 17), significa “o 
conjunto das técnicas (materiais e intelectuais), as práticas, as atitudes, 
as maneiras de pensar e os valores que se desenvolvem conjuntamente 
com o crescimento do ciberespaço”.

Ocorre que tais ágoras virtuais podem, reflexamente, servir de jus-
tificativa para invadir esferas personalíssimas dos indivíduos; lançando 
informações que não teriam nenhuma utilidade para a construção uma 
transparência universal saudável. Ao contrário, uma exacerbada homo-
geneização é perigosa porque pode oprimir minorias, criar conflitos e se 
opor à diversidade. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas 
atribuições administrativas, determinou que os vencimentos de todos 
os seus integrantes fossem disponibilizados ao público pela internet, 
com base na Lei 12.527/11, denominada Lei de Acesso à Informação, 
que regula essa temática. Posteriormente, algumas decisões, com base 
no direito à intimidade, proibiram tal divulgação. 

Pretende-se nesta exposição contextualizar tais acontecimentos 
no fenômeno denominado por alguns como Sociedade em Rede – que, 
consoante Manuel Castells (2011, p. 132), seria um movimento midiá-
tico e informacional que relativiza em muito qualquer tipo de segredo 
estatal e/ou individual, tendo em vista o uso cada vez mais desenfreado 
das tecnologias de informação, entendida como o conjunto de todas as 
atividades e soluções providas por recursos de computação que visam 
permitir o seu armazenamento, acesso e utilização. Nessa senda, ana-
lisa-se em que medida se dá a interferência desse fenômeno informa-
cional sobre a obrigatoriedade da Administração Pública de publicizar 
seus atos administrativos, investigando eventuais prejuízos ao direito à 
intimidade.

Com lastro nessas considerações, passa-se à análise de dois posi-
cionamentos jurisprudenciais que, certamente, irão influenciar julgados 
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futuros. Tais decisões discutem a possibilidade de divulgação pela inter-
net do valor dos vencimentos de todos os agentes públicos.

Assim, a problemática reside em apresentar algumas reflexões 
tendo como ponto de partida o desenvolvimento da Sociedade em Rede 
e suas tecnologias de informação, sem prejuízo da sua aplicabilidade no 
âmbito da Administração Pública e seus reflexos na efetividade de pro-
teção ao direito à intimidade. 

Dessa forma, divide-se a pesquisa em quatro partes. Na primeira 
delas, analisa-se o surgimento e a repercussão da Sociedade em Rede 
no âmbito das relações humanas e institucionais, exaltando seu cará-
ter democrático e relacionando-a com a inteligência coletiva. Após, 
procura-se demonstrar a atual configuração do princípio da publici-
dade no âmbito da Administração Pública. Na sequência, analisa-se a  
Lei 12.527/11 que serviu como justificativa para a publicação na inter-
net do valor percebido pelos agentes públicos. Por fim, questiona-se 
até que ponto a força da transparência administrativa, impulsionada 
pelo fenômeno da Sociedade em Rede, comprometeria ou não o direito 
à intimidade. 

Destaca-se que não é objetivo deste artigo aprofundar conceitos 
tão complexos que gravitam em torno da Sociedade em Rede, mas sim 
questionar em que medida ela influenciaria a própria ontologia do prin-
cípio da publicidade no âmbito administrativo, sem prejuízo, ainda, de 
sua ponderação ao colidir com o direito à privacidade. 

Ainda que a pesquisa indique a utilização de método de abor-
dagem dialético, em vertentes conservadoras, não é possível a inter-
pretação sem a compreensão, uma vez que, para interpretar, antes é 
preciso compreender. Por isso, opta-se por não fazer uso de métodos 
tradicionais, já que esses se fecham à realidade, bem como podem ser 
todos e nenhum com o decorrer do tempo. Assim, entende-se que a 
metodologia da fenomenologia é mais adequada aos objetivos desta 
proposta de pesquisa. 

Vale afirmar também que a discussão ora apresentada relaciona-
-se com problemáticas já trabalhadas em projeto do CNPq/CAPES, no 
Grupo de Pesquisa Núcleo de Direito Informacional, da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM/RS), especialmente no âmbito do proje-
to intitulado “O uso das tecnologias da informação e comunicação pelo 
Poder Judiciário brasileiro: os sites e portais como instrumentos para 
implementar a Lei nº 12.527/11”.
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1 soCiedade em rede: a inteligÊnCia Coletiva

Inicialmente, faz-se necessário conceituar o que se entende por 
Sociedade em Rede. Essencialmente ela constitui um enlace de vários 
interesses relacionados diretamente com várias tecnologias, permitin-
do a comunicação, em tempo real, entre pessoas e grupos, independen-
temente da sua localização geográfica. É importante referir que o seu 
campo de abrangência pode se dar no âmbito de uma determinada ins-
tituição local ou mesmo entre organismos internacionais localizados em 
pontos geográficos diferentes.

Hodiernamente, manifesta-se a chamada cultura da virtualidade 
real. É virtual porque se projeta uma verdadeira construção de proces-
sos virtuais de comunicação de base eletrônica. É real (e não imaginá-
ria), porque é realidade posta, o substrato que determina a existência, 
constroem-se sistemas de representação, laboram-se e manifestam-se 
os relacionamentos humanos, acessam-se informações, formam-se opi-
niões, atua-se politicamente e alimentam-se os sonhos. Essa virtualida-
de é a própria realidade (CASTELLS, 2011).

A visualização do mundo virtual e suas redes de mediação es-
tão cada vez mais ao alcance do público e das administrações públicas. 
Surge, dessa forma, um novo meio de comunicação, de ponderação e 
atividade para todas as sociedades, que é o ciberespaço. Tal conceito 
abarcaria também aquilo que Pierre Lévy (2011, p. 29) denomina de in-
teligência coletiva: “É uma instituição distribuída por toda a parte, inces-
santemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 
mobilização efetiva das competências”. Tal espaço não é um território 
geográfico nem o das instituições ou dos Estados, sendo invisível, car-
regado, no entanto, de conhecimento e saberes; vivo de humanidade e 
sempre em vias de se autoinventar, tendo mundo próprio.

A sociedade informacional é fruto, portanto, da referida inteligên-
cia coletiva, que proporciona ao indivíduo a reflexão e o compartilha-
mento de conhecimentos com os seus semelhantes, utilizando recursos 
mecânicos como, por exemplo, a internet. Nela, os próprios usuários 
geram os seus conteúdos por meio da interatividade como website. O 
desenvolvimento dessa sociedade ocasiona um novo espaço para a co-
municação, de forma que ela se torna cada vez mais transparente e uni-
versalizada, redefinindo a atuação das instituições públicas, aumentan-
do cada vez mais a sua responsabilidade social. Isso engendra rapidez 



Márcio Schorn rodrigueS

& Valéria ribaS do naSciMento
58

inédita em campos de ação como a internet, modificando sobremaneira 
a atuação e o poder de alcance das mídias tradicionais: “O digital auto-
riza a fabricação de mensagens, sua modificação e mesmo a interação 
com elas, átomo de informação por átomo de informação, bit por bit [...]” 
(LÉVY, 2011, p. 55).

Mister referir que os mecanismos utilizados pela Sociedade em 
Rede variam desde os mais tradicionais, como rádio, telefone, imprensa 
escrita e TV, até os mais atuais, como a internet e jogos de multimídia. 
Com efeito, vive-se sobre um marco divisor entre a cultura tradicional e 
o desenvolvimento de mecanismos que se organizam em torno da tec-
nologia da informação. O processo atual de transformação de princípios 
científicos difunde-se em razão de sua capacidade de criar uma ligação 
entre opções tecnológicas, através de códigos digitais comuns, na qual a 
informação é criada, preparada para uso futuro, processada e propaga-
da. Vive-se num planeta digital. 

Consoante Têmis Limberger (2007, p. 52), “uma das característi-
cas do mundo contemporâneo, destaca Frosini, é a produção, a circula-
ção e o consumo de informação, que, por suas dimensões, não encontra 
precedentes em outras épocas”. Isso confirma o que foi definido como 
cultura da virtualidade real.

Alhures, em razão do advento daquilo que se denomina hoje de so-
ciedade em rede e inteligência coletiva, também as instituições públicas 
estão publicizando cada vez mais as suas ações e/ou dados relativos não 
só quanto à sua atuação administrativa, mas também de seus servidores. 
Tal exteriorização é consectário natural da incidência de algumas tec-
nologias da informação que utilizam mecanismos já existentes em tex-
tos normativos. Uma dessas ferramentas é o princípio da publicidade, 
um dos postulados informadores do Direito Administrativo, de acordo 
com o artigo 37, caput, da Constituição Federal, e mais recentemente a  
Lei 12.527/11. 

Ocorre que, a partir do momento em que se exercitam tecnolo-
gias – que conseguem setorizar conteúdos – existe o risco de perder-se 
o controle do alcance da divulgação de dados que só dizem respeito a 
pessoas individualmente consideradas, sujeitando-as a toda forma de 
exposição, nem sempre benéficas. Nesse sentido, na próxima unidade, 
busca-se demonstrar as consequências de possíveis exposições indivi-
duais e/ou coletivas.
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2 ponderaÇÕes sobre o prinCÍpio da 
pUbliCidade

O princípio da publicidade é a divulgação, tendo como conse- 
quência o conhecimento público. O princípio tem como base o fato de 
que o administrador exerce função pública, atividade em nome e inte-
resse do povo, por isso, nada mais justo que o titular desse interesse 
tenha ciência do que está sendo feito com os seus direitos (MARINELA, 
2010, p. 40).

O princípio da publicidade consta no artigo 37 da Constituição 
Federal e consiste no dever de a Administração Pública divulgar os seus 
atos, exceto nas hipóteses de sigilo previstas em lei. Exsurgem na Carta 
(art. 5º) outros preceitos que confirmam ou restringem o princípio da 
publicidade, tais como o inciso LX que determina que a lei só poderá 
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimi-
dade ou o interesse social o exigirem. 

Consoante ensinamento de Uadia Lammego Bulos (2008, p. 240), 
o princípio da publicidade administrativa tem por objetivo manter a to-
tal transparência na prática dos atos da Administração Pública, que não 
poderá esconder do administrado o conhecimento de assuntos que o in-
teressam direta ou indiretamente.

Como bem assinala decisão sob a lavra do Ministro Ayres Britto 
do Supremo Tribunal Federal na Suspensão da Liminar nº 623, “a preva-
lência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é se-
não um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto 
forma de governo.” (STF, Liminar nº 623/DF. Ministro Presidente Ayres 
Britto. Brasília, 10 jul. 2012). Ainda, assevera que, se por um lado há 
um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de 
outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado 
republicanamente administrado. O como se administra a coisa pública a 
preponderar sobre quem administra são elementos pragmáticos e con-
ceituais da nossa República. A negativa de prevalência do princípio da 
publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de 
grave lesão à ordem pública. Considerando o fato de a Administração 
Pública proteger o interesse público, não se afigura correto o sigilo de 
suas ações, exceto quando esse mesmo interesse assim o exigir. Dessa 
forma, deve-se garantir o acesso às informações constantes no banco 
de dados dos governos, no intuito de conferir transparência dos atos 
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administrativos, exceto quando a matéria a ser divulgada possa ferir a 
intimidade de determinada pessoa, sem qualquer benefício para o poder 
público.

Recentemente, com a edição da Lei 12.527/11, a Administração 
Pública deverá ser explícita no que tange às informações por ela mane-
jadas, oferecendo ao cidadão, em tempo real, transparência quase abso-
luta. Quanto ao caso específico da disponibilização da remuneração dos 
agentes públicos, deve-se contextualizá-la nesta nova realidade institu-
cional, em que os poderes públicos estão cada vez mais comprometidos 
com o avanço da Sociedade Informacional e, em última análise, até mes-
mo com o Estado Democrático de Direito vigente no Brasil. Cabe eluci-
dar que o tema “acesso à informação” deve ser compreendido a partir da 
sua gênese histórica.

1.2 a origem do direito À inFormaÇÃo

A primeira nação a desenvolver um marco legal sobre acesso foi a 
Suécia, em 1766. Já os Estados Unidos aprovaram sua Lei de Liberdade 
de Informação, conhecida como FOIA (Freedom of Information Act), em 
1966, que recebeu, desde então, diferentes emendas visando à sua ade-
quação à passagem do tempo. Na América Latina, a Colômbia foi pioneira 
ao estabelecer, em 1888, um Código que franqueou o acesso a documen-
tos de Governo. Já a legislação do México, de 2002, é considerada uma 
referência, tendo previsto a instauração de sistemas rápidos de acesso, 
a serem supervisionados por órgão independente. Chile, Uruguai, entre 
outros, também aprovaram leis de acesso à informação.

O acesso à informação como direito fundamental também é re-
conhecido por importantes organismos da comunidade internacional, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Citam-se, abaixo, trechos de tratados, con-
venções e declarações assinadas pelo Brasil:

Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 19): Todo ser hu-
mano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2012)
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Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (arts. 10 e 13): 
Cada Estado-parte deverá [...] tomar as medidas necessárias para 
aumentar a transparência em sua administração pública [...] pro-
cedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do pú-
blico em geral obter [...] informações sobre a organização, funcio-
namento e processos decisórios de sua administração pública [...]. 
(UNODC)

Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão 
(item 4): O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um 
direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações 
de garantir o pleno exercício desse direito. (OEA, 2000)

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 19): Toda 
pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá 
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias 
de qualquer natureza [...]. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA)

Observa-se, desta forma, que o direito à informação já foi previsto 
em vários diplomas legais como importante exercício de cidadania, ele-
vado ao patamar de direito individual, oportunizando acesso a diversas 
atitudes documentadas do Estado, nunca perdendo de vista a obediên-
cia ao princípio, também fundamental, da intimidade/privacidade.

2.2 o direito À inFormaÇÃo no brasil e sUa limitaÇÃo pelo 
prinCÍpio FUndamental do direito À privaCidade

Desde 1988, com a promulgação da vigente Constituição Federal, 
o amplo acesso à informação pública é a regra, e o sigilo, a exceção. Essa 
lógica republicana é extraída do texto constitucional com absoluta faci-
lidade. A Lei 12.527/11 não introduziu um valor novo na ordem cons-
titucional brasileira, mas dotou de imprescindíveis garantias o direito 
fundamental de acesso à informação pública. Aí está o verdadeiro cará-
ter revolucionário da nova lei: passou-se de uma proclamação constitu-
cional, em termos fluidos, para mecanismos concretos de transparência 
ativa – divulgação espontânea de informações públicas, independente-
mente de solicitação – e transparência passiva – divulgação de informa-
ções públicas em atendimento a uma solicitação.

Registra-se que o texto constitucional preceitua expressamente 
o contraponto ao princípio da publicidade na Administração, deixan-
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do claro que, assim como qualquer direito ou garantia fundamental, a 
transparência não é absoluta, dada a incidência de outros princípios e 
valores colidentes em situações pontuais. Ou seja, a publicidade é a re-
gra. Nesse caso, aplica-se à Administração Pública a exceção prevista no 
inciso LX, do artigo 5º, da CF, que estabelece a possibilidade de restrição 
de acesso à informação quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem. É o teor do artigo 6º, inciso III, da Lei 12.527/11, ao 
dispor que cabe aos órgãos e entidades do Poder Público assegurar a 
“proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade e eventual restrição de acesso”. 

A problemática, no entanto, é fixar o entendimento do que seria o 
direito à intimidade.

3 direito À intimidade

As novas tecnologias da informação, propulsoras da Sociedade 
em Rede, constituem o fio condutor para que os meios de comunicação 
se aprimorem e consigam atender às demandas sociais. Ocorre que, na 
mesma medida em que cresce o número de usuários e de informações 
lançadas na internet, por exemplo, aparecem os conflitos gerados por 
esse manancial de dados que, em última análise, podem servir de instru-
mento de invasão na privacidade das pessoas. 

O direito à intimidade e à vida privada destaca-se entre os direitos 
e liberdades fundamentais resguardadas ao indivíduo. É consabido que as 
revoluções liberais, em especial a americana e a francesa, foram decisivas, 
historicamente, no pertinente à luta pelas liberdades individuais. Os docu-
mentos constitucionais gerados por essas revoluções foram influenciados 
pelo pensamento liberal e consagravam os direitos individuais. 

O Estado Constitucional surge no final do século XVIII e se inter-
-relaciona com o Estado de Direito e os direitos fundamentais. A função 
limitadora da Constituição reside justamente na ideia de Constituição 
escrita e encontra expoentes máximos na Constituição dos Estados 
Unidos (1787) e na Constituição Francesa (1791), que têm duas funções 
básicas: limitar o poder do Estado e garantir os direitos fundamentais 
(LIMBERGUER, 2007, p. 30).

Pode-se dizer que a construção do instituto em comento teve início 
a partir de famoso caso Warren-Brandeis. Em 1890, o senador Samuel 
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Warren e o jurista Brandeis concluíram uma análise teórica cujo objeto 
era o comportamento invasivo da imprensa norte-americana, habituada 
a constranger famílias e indivíduos. Tal estudo constituiu o suporte téc-
nico do instituto que viria a ser denominado de privacy.

In casu, a violação à intimidade deve ser analisada em face do 
princípio da publicidade que, por sua vez, pode desprestigiar o indiví-
duo frente à opinião pública. Ou seja, a questão consiste em saber se o 
princípio da publicidade, mesmo com a armadura do interesse público, 
poderia ocasionar a visualização irrestrita de dados pertencentes à es-
fera íntima de um indivíduo. A esse propósito deve-se sempre ponderar 
que o interesse público não pode ser absoluto. 

No que diz respeito ao interesse público, Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro (2012, p. 66) refere que se substituiu a ideia do homem como 
fim único do direito (própria do individualismo) pelo princípio que 
hoje serve de fundamento para todo o direito público e que vincula a 
Administração em todas as suas decisões: o de que os interesses públi-
cos têm supremacia sobre os individuais. De fato, já em fins do século 
XIX começaram a surgir reações contra o individualismo jurídico, como 
decorrência das profundas transformações ocorridas nas ordens econô-
mica, social e política, provocadas pelas consequências funestas daquele 
individualismo exacerbado. O Estado teve que abandonar a sua posição 
passiva e começar a atuar no âmbito da atividade exclusivamente priva-
da. Assim, o Direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos 
direitos do indivíduo e passou a ser visto como meio para consecução da 
justiça social, do bem comum, do bem-estar coletivo.

Seguindo essa ordem de considerações, é salutar a assertiva de 
que a tutela à intimidade não pretende obstaculizar o interesse públi-
co. Deve-se, isto sim, relativizar o alcance do acesso à informação. Não 
se trata de censura, mas de defesa contra os excessos fundamentados 
com base no princípio da publicidade administrativa, pois, em última 
análise, pode-se afrontar o princípio da dignidade da pessoa huma-
na, um dos alicerces do Estado Democrático de Direito adotados pelo 
Brasil.

A esse propósito, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, que se 
afigura verdadeiro sustentáculo da internacionalização dos direitos fun-
damentais, sendo que um deles é o direito à intimidade e à vida privada. 
Observa-se que a proteção ao direito da privacidade/intimidade, mesmo 
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já estando consagrado nas Cartas constitucionais de muitos países há 
várias décadas, somente foi alçado à categoria de norma constitucional, 
no Brasil, com a Constituição Federal de 1988.

A Magna Carta trata da intimidade como um valor espiritual ima-
nente à condição humana, expressa na consciência e responsabilidade 
sobre a própria vida, e que deve ser respeitada por toda a sociedade. A 
esse respeito traz-se à colação o pensamento de Áurea Pimentel Pereira 
(2001, p. 73): 

[...] ao preservar, de indébita intromissão, a intimidade e a vida 
privada dos cidadãos, quis o texto constitucional assegurar a cada 
um, na sociedade, o direito de não ver tornados públicos fatos que 
só o titular do direito pode ser juiz da oportunidade de sua divul-
gação, se e quando a sua publicidade não venha a expô-lo a incô-
modos ou constrangimentos, destarte garantindo-se, a cada um, o 
direito de não ter sua vida privada devassada, via da publicidade 
de fatos de sua intimidade, feita por meio de fotografias, filmes ou 
textos escritos.

A problematização reside no perigo real do direito à intimida-
de servir de escudo para salvaguardar informações que interessam 
a todos. Ora, em tempos de revelações e constatações bombásticas a 
respeito da violência empregada contra a lisura administrativa, tem 
havido cada vez mais conscientização do povo de que se deve vigiar 
as instituições públicas, constituindo a publicidade um excelente ins-
trumento para tal mister. Para efeitos do presente estudo, respeitá-
veis entendimentos lecionam que a divulgação dos ganhos de agentes 
públicos teria o condão de somar esforços à consagração da aludida 
transparência.

4 pUbliCaÇÃo do valor da remUneraÇÃo 
dos agentes pÚbliCos

Atualmente, com base no princípio da publicidade e na nova Lei 
12.527/11, tem ocorrido divergência em relação à divulgação pela inter-
net dos valores referentes à remuneração dos servidores públicos. Tal 
celeuma poderá originar uma pletora de demandas judiciais, pois não há 
consenso a respeito do assunto entre os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 
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Ao discorrer sobre a relevância social da informação, Têmis 
Limberger (2007, p. 134) preleciona que cada caso deve ser tratado de 
forma diferente, a depender da condição pública ou privada do indiví-
duo. Assim, a projeção pública de uma determinada pessoa implicaria 
a divulgação de seu descritivo funcional, incluindo aí o amplo conheci-
mento de seus dados pessoais pela sociedade. Contudo, tal informação 
deve ser afeta a assuntos públicos que sejam de interesse geral pelas 
matérias a que se referem e pelas pessoas que neles intervêm. 

Em 22 de maio de 2012, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal decidiram, em Sessão Administrativa, pela divulgação na in-
ternet da remuneração de cada um dos Ministros (ativos e aposenta-
dos) e, também, de seus servidores (ativos, inativos e pensionistas). A 
decisão foi lastreada pela nova Lei 12.527/11, que entrou em vigor no 
dia 16 de maio de 2012 (STF, Liminar n° 623/DF, Ministro Presidente 
Ayres Britto. Brasília, 10 jul. 2012). Naquela oportunidade, o presiden-
te do STF, Ministro Ayres Britto, esclareceu que a folha de pagamento 
será divulgada integralmente, com o nome dos servidores, os cargos 
que ocupam e a remuneração bruta mensal que recebem. “Como nosso 
empregador, o contribuinte tem o direito de saber quanto nos paga”, 
afirmou o Ministro.

Em 03 de julho de 2012, a Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil ajuizou ação ordinária, com pedido liminar, em face da União, 
perante a 22ª vara da Justiça Federal do DF, Decisão nº 134-A/2012, pro-
cesso nº 33.326-48.2012.4.01.3400, pretendendo, em síntese, impedir 
a divulgação, pela União, dos rendimentos dos servidores públicos fe-
derais de forma individualizada sob a alegação de afronta aos princí-
pios constitucionais da privacidade e da dignidade da pessoa humana. 
Alegou também que a divulgação dos indigitados vencimentos colocaria 
em risco a segurança e a privacidade dos funcionários.

A liminar foi deferida, com base na argumentação de que a edição 
do Decreto 7.724/12, que regulamentou a Lei 12.527/11, desbordou da 
sua natureza regulamentar, inovando, por via de consequência, na or-
dem jurídica. Tal raciocínio foi construído tendo como ponto de partida 
uma questão formal, de processo legislativo, a partir da simples leitura 
do indigitado ato normativo regulamentar. Ou seja, a Lei, em nenhum 
momento, fala que os rendimentos de servidores públicos devessem ser 
divulgados; o decreto, todavia, ordena que os referidos dados devam 
ser disponibilizados ao público. Foi decidido que, pelo menos naquele 
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momento processual, obedecidas as limitações de cognição, não se en-
controu substrato na Lei 12.527/11, que regulamenta o inciso XXXIII do 
artigo 5º; o inciso II do § 3º do artigo 37 e o § 2º do artigo 216, todos da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Em 10 de julho de 2012, em pedido formulado pela Advocacia 
Geral da União, com fundamento no artigo 15 da Lei 12.016/09, o 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a liminar, decidindo pela divul-
gação dos vencimentos dos servidores públicos no âmbito dos três 
Poderes. Sustentou o Ministro Ayres Britto que as decisões impug-
nadas dizem respeito ao direito fundamental de acesso à informação 
(art. 5º, XXXIII, art. 37, II, § 3º, e art. 216, § 2º), em combinação com o 
princípio da publicidade e atuação administrativa (art. 37, caput) que 
legitimam o controle da atividade estatal até mesmo pelos cidadãos 
(STF, Liminar nº 623/DF. Ministro Presidente Ayres Britto. Brasília, 10 
jul. 2012).

O Ministro Ayres Brito ressaltou que a remuneração dos agentes 
públicos constitui informação de interesse coletivo, no sentido unívoco 
da primeira parte do inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal; 
não sendo possível discutir eventuais prejuízos à intimidade ou vida pri-
vada, pois os dados objeto da divulgação dizem respeito a agentes pú-
blicos atuando nessa qualidade (§ 6º do art. 37). Outro ponto salientado 
por ele é o de que a integridade física dos servidores não seria ameaçada 
com a divulgação nominalizada das informações se se proibisse a divul-
gação de endereço residencial, o CPF e a CI. E mais, salientou que tal 
publicização seria uma espécie de preço que se paga pela opção por uma 
carreira pública. Ainda, afirmou que, se, por um lado, há um necessário 
modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é 
a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicana-
mente administrado. O como se administra a coisa pública deve prepon-
derar sobre quem administra, e o fato é que esse modo público de gerir 
a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. Segundo 
a referida Suspensão de Liminar nº 623, a negativa de prevalência do 
princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissí-
vel situação de grave lesão à ordem pública. 

Em 06 de julho de 2012, a juíza de direito Rosana Broglio Garbin, 
da 4ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, por sua vez, ao julgar 
o mesmo fato, em processo movido pelo Sindicato dos Municipários 
de Porto Alegre – RS, embora tenha deixado claro o seu conhecimento 
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quanto à recente posição do Supremo Tribunal Federal (STF), firmou en-
tendimento diametralmente oposto: 

“Entretanto, apreciando o direito subjetivo dos servidores muni-
cipais no caso concreto, entendo que é o caso de deferimento da 
antecipação pretendida”, diz a magistrada. “Da forma como posta, 
a divulgação viola manifestamente direito fundamental do indi-
víduo à inviolabilidade da sua vida privada e intimidade.” (TJRS)

Na decisão, esclareceu-se que a controvérsia não envolve a divul-
gação do valor dos vencimentos dos cargos, empregos e funções públi-
cas. Ou seja, o objeto de proteção seriam as informações constantes no 
contracheque de cada servidor, sendo desarrazoada a publicização arbi-
trária dos dados ali constantes, vinculados ao nome, o que afrontaria a 
Constituição Federal e a própria Lei 12.527/11. Ficou estabelecido que 
o direito fundamental à informação não pode se sobrepor ao direito fun-
damental à inviolabilidade da vida privada e intimidade, e vice-versa, 
devendo haver convivência harmônica entre eles .

A magistrada ponderou que o objetivo principal da Lei 12.527/11 
é ser uma ferramenta de controle do dinheiro público e de inibição da 
corrupção. Nessa toada, no entanto, refere que não vislumbra em que 
medida a sociedade pode ser beneficiada com a publicação irrestrita dos 
nomes dos servidores e de suas remunerações, afinal esse tipo de divul-
gação pode ser usada inclusive para fins ilícitos.

O interessante argumento tecido pela magistrada foi o de que a 
divulgação teria importância prática quando houvesse flagrante incom-
patibilidade entre o salário e a riqueza pessoal ou patrimônio de um 
determinado servidor. Ressaltou, contudo, que a própria lei fixa outras 
formas para a obtenção dessas informações, uma vez que o cidadão tem 
meios de solicitar quaisquer dados ao Poder Público. Lembrou que a lei 
não prevê divulgação do salário com identificação do agente público in-
vestido no cargo correspondente.

Nesse ponto, poderia a discussão adentrar na questão da impor-
tância do resguardo do direito fundamental da privacidade, ínsito na 
estrutura do Estado Democrático de Direito que, por sua vez, informa 
a Constituição Federal brasileira. Os direitos e garantias fundamentais 
são, assim, dotados de especial força expansiva, projetando-se por todo 
o universo constitucional e servindo como critério interpretativo de to-
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das as normas do ordenamento jurídico. A Constituição de 1988 reforça, 
ainda, a imperatividade dos direitos e garantias fundamentais ao insti-
tuir o princípio da aplicabilidade imediata de tais normas, nos termos 
do artigo 5º, § 1º, o que realça a força normativa de todos os preceitos 
constitucionais referentes a direitos, liberdades e garantias individuais 
(PIOVESAN, 2012).

Observa-se, desta forma, que vários argumentos são desenvol-
vidos a partir das duas decisões antagônicas. Sob qualquer das óticas, 
percebe-se que ambas se revestem de coerência lógica e jurídica. A pre-
valência e/ou harmonização de qualquer das teses dependerá de ampla 
discussão sobre o assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É incontestável que tem havido, ao longo dos últimos anos, em 
razão das novas tecnologias de informação, fruto de uma Sociedade 
em Rede, aumento gradativo e impressionante da informatização e 
compartilhamento de informações dos órgãos estatais, que passaram, 
em grande medida, a ser divulgados também na internet. Dentro des-
se ciberespaço foi publicada a Lei 12.527/11, que permite a qualquer 
pessoa conhecer o banco de dados da Administração Pública, inclusive 
o valor recebido pelos servidores públicos. Com isso, surge a grande 
questão de como compatibilizar tal publicização com o direito à priva-
cidade/intimidade.

Ficou demonstrado, essencialmente, que os argumentos favorá-
veis da divulgação dos vencimentos de servidores públicos seriam com 
base no princípio da publicidade, sendo que a proibição afrontaria vá-
rios dispositivos constitucionais relacionados a políticas públicas, que 
objetivam efetiva transparência.

A linha de defesa da necessidade de divulgação julga inexistir 
qualquer violação da intimidade, vida privada, honra ou imagem da pes-
soa, porquanto os vencimentos pagos pelo Poder Público constituem 
informação de caráter estatal, decorrente da natureza pública do cargo 
e a respeito da qual toda a coletividade deve ter acesso (art. 5°, XXXIII) 
como assinala também o § 6º do artigo 37 quando fala em agentes agindo 
nessa qualidade. Outro ponto interessante é o raciocínio de que, no mo-
mento em que se opta por uma personalidade pública, toda a sua atua- 
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ção profissional e algumas informações privadas são invariavelmente 
ampliadas por uma verdadeira lupa, utilizada tanto pela Administração 
Pública como pelo povo.

Doutra banda, posição contrária se dá no sentido de que a divul-
gação das informações salariais fere gravemente o direito à intimidade 
dos servidores. Tal linha argumentativa sustenta que não se quer dimi-
nuir a importância da publicação de salários do funcionalismo público, 
desde que vinculados aos respectivos cargos, a fim de constatar abu-
sos e distorções, mas, no entanto, que não haja vinculação a nomes, de 
modo a preservar a intimidade e a privacidade, princípios invioláveis da 
Constituição Federal. Entende-se, ainda, que os salários dos membros 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são parte das despesas do 
Erário e por isso devem ser publicados de forma individualizada, bem 
como são alvo de perguntas frequentes da sociedade.

Outro argumento interessante contra a divulgação consiste no 
comprometimento da segurança dos servidores e de suas famílias. Isso 
porque qualquer pessoa teria acesso ao quantum remuneratório de 
qualquer servidor público, podendo escolher aquele que recebe maior 
salário para fins ilícitos, tais como furto ou estelionato. 

Talvez as controvérsias sobre o assunto demorem muito a ser sa-
nadas, a ponto de haver um consenso pragmático. Mas é inquestioná-
vel, no entanto, que a Sociedade em Rede, no uso de suas tecnologias 
de informação, tem relativizado cada vez mais o sigilo e a salvaguarda 
de informações pessoais constantes em cadastros públicos e privados. 
No que diz respeito às informações constantes nos bancos de dados da 
Administração Pública, e com base também no princípio da publicida-
de, eventuais restrições ainda dominantes na atualidade serão cada vez 
mais relativizadas, tornando o direito à intimidade bastante suscetível 
a intervenções externas, exposição pública desnecessária, tudo sob o 
manto de uma pretensa transparência administrativa ancorada no tão 
propalado “interesse público”.
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Resumo: Este artigo versa sobre o dever de transparência ativa e o acesso às informa-
ções públicas presentes nos portais do Poder Judiciário brasileiro, em cotejo 
com a produção normativa existente em relação ao tema. A questão central 
desta pesquisa girou em torno de uma análise crítica sobre se as informa-
ções institucionais divulgadas a respeito dos órgãos no âmbito dos sítios ele-
trônicos dos Tribunais têm o condão de cumprir o dever proativo da trans-
parência imposto pela Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei 12.527/11. Para 
tanto, fez-se um levantamento acerca dos instrumentos que norteiam a di-
vulgação de informações acessando páginas eletrônicas, a exemplo do Guia 
para criação da Seção Acesso à Informação nos sítios eletrônicos dos Órgãos 
e Entidades Federais. Assim, por meio do método dedutivo, o presente es-
tudo parte da abordagem do dever de transparência ativa do Judiciário e 
analisa alguns aspectos inovadores exigidos/propostos pela LAI. A pesquisa 
bibliográfica e documental é complementada pelo emprego do método de 
procedimento monográfico e de estudo de casos, a partir do qual foram 
eleitos e observados, de maneira sistemática e não participativa, os 93 ór-
gãos e Tribunais no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo foi verificar se os 
portais divulgam informações sobre a gestão de seus órgãos integrantes, 
tendo por parâmetros da análise os preceitos da LAI e do Guia. Constatou-se 
que, apesar de uma farta produção legislativa brasileira no âmbito do acesso 
à informação, ainda há um tímido interesse para colocá-las em prática, o 
que aponta para a necessidade de maior participação da sociedade civil na 
elaboração da legislação, a fim de que haja sua inserção nas próprias estra-
tégias de implementar a cultura do acesso a dados públicos.

Palavras-chave: Acesso à informação. Democracia. Internet. Poder Judiciário. Tecnologias da 
Informação e da Comunicação.
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DUTY OF ACTIVE TRANSPARENCY AND ACCESS TO PUBLIC  
INFORMATION IN THE WEBSITES OF JUDICIARY POWER: AN  

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL DATA OF COURTS

Abstract: This paper is about the duty of active transparency and the access to public 
information present in the websites of the Brazilian Judiciary Power, in com-
parison to the existing regulatory production towards the theme. The cen-
tral question of this research centered on a critical analysis about whether 
the institutional information published about the agencies in the spectrum 
of websites of the courts has the prerogative to accomplish the proactive 
transparency duty imposed by the Law on Access to Information (LAI), Law 
12.527/11.To that end, there has been done a survey about the apparatus 
that guide the information disclosure trough electronic pages, such as the 
Guide for the Creation of the Section on Access to Information in the web-
sites of federal organs and entities. Thus, using the deductive method, this 
study comes from the approach of the Judiciary’s duty of active transparen-
cy and analyzes some innovative features demanded/proposed by LAI. The 
bibliographic and documental research is complemented by the usage of the 
monographic procedure method and cases study, from which were elected 
and observed, in a systematic and non-participant way, the 93 Courts and 
organs in the spectrum of Judiciary Power. The objective was to verify if the 
sites publish data about the management of their organs of composition, 
taking by parameters of analysis the precepts of LAI and the Guide. It was 
noted that, in spite of an abundant Brazilian legislative production in the 
scope of access to information, there is still little interest in putting them in 
practice, what points to the need of a greater involvement of civil society in 
drafting the legislation, so that there is insertion into the strategies to imple-
ment the culture of access to public data.

Keywords: Access to Information. Democracy, Internet. Judiciary Power. Information 
and Communication Technologies.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo discutir a evolução do acesso às in-
formações públicas no Brasil e o dever de transparência ativa dos órgãos 
que compõem o Poder Judiciário brasileiro, por meio da análise dos sítios 
eletrônicos quanto à divulgação de informações da estrutura organizacio-
nal dos Tribunais.

Tal tema se reveste de importância em face da crescente utiliza-
ção das tecnologias de informação e comunicação (TICs) pelos órgãos 
da Administração Pública e da edição de leis específicas de âmbito na-
cional, com a finalidade de padronizar as páginas dos órgãos e entidades 
públicas.

Com o advento de legislações que buscam regular o direito funda-
mental à informação, em especial, da Lei 12.527/11, denominada de Lei 
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de Acesso à Informação (LAI), surge um novo panorama de abertura e 
democratização do Poder Judiciário brasileiro, cujo dever será a imple-
mentação da transparência ativa em seus sites e portais.

A ampliação do âmbito de incidência da Lei de Acesso à 
Informação é um dos aspectos inovadores da novel legislação, uma vez 
que leis anteriores, apesar de coadunarem com a transparência ativa 
como forma de divulgação de informações, não impunham o dever ao 
Poder Judiciário.

Diante deste novo cenário que se apresenta com a entrada em vi-
gor da LAI e da edição de regulamentos com a finalidade de padroni-
zar as páginas eletrônicas dos órgãos públicos, impondo novos desafios 
para a sua correta implementação, surge o seguinte questionamento: os 
portais do Poder Judiciário estão cumprindo o dever de transparência 
ativa quanto à disponibilização de informações institucionais dos órgãos 
que compõem esse poder?

Entende-se que a abordagem desse tema requer um olhar crítico, 
em que apenas a disponibilização de informações ao público não conduz 
a um verdadeiro exercício democrático. É necessário comprometimen-
to dos gestores públicos com a qualidade das informações divulgadas e 
com a gestão voltada para a transparência de suas ações.

É sobre esse viés que será desenvolvido o presente artigo. Para 
tanto, abordar-se-á inicialmente o desenvolvimento de diferentes 
marcos regulatórios, desde o advento da previsão constitucional do 
direito à informação, avançando para o papel inovador da edição da 
Lei de Acesso à Informação. Ao final, discute-se se os portais do Poder 
Judiciário estão de acordo com as leis que tratam do tema, em especial 
quanto à divulgação de informações sobre a estrutura organizacional 
dos Tribunais.

1  a evolUÇÃo do aCesso Às  
inFormaÇÕes pÚbliCas no brasil:  
entre o dever de transparÊnCia ativa e  
oportUnidades demoCrÁtiCas

O acesso às informações públicas tem ganhado destaque ao longo 
dos anos no Brasil com o surgimento de marcos regulatórios que pos-
suem a finalidade de promover uma gestão pública mais transparente, 
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além de facilitar uma aproximação entre o governo e a sociedade com a 
ampliação da comunicação dos diversos atores sociais.

O direito à informação foi inserido no texto constitucional como 
um direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXIII1, da Constituição 
Federal Brasileira de 1988, através do qual todos têm direito de obter 
dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou 
geral.

A partir de então surgem no Brasil novas ideias de pensar o Estado, 
que resultaram na implementação de uma série de novos paradigmas, 
dentre as quais se destacam as experiências introduzidas com a gestão 
pública transparente e a accountability2.

Nesse ponto, destaca-se o papel das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), especialmente a Internet, que tem potencial para 
formar um canal eficaz de comunicação entre o cidadão e os órgãos pú-
blicos, contribuindo para o aumento do controle social e, consequente-
mente, para a ampliação da transparência pública na gestão governa-
mental, convergindo na difusão do governo eletrônico3. 

A necessidade de um novo modelo de apresentação do Estado 
se fortalece diante da crise de representatividade da atual democra-
cia. Essa realidade torna ainda mais importante o fortalecimento do 
contato entre governo e sociedade, como bem observa Piana (2007a, 
p. 133-134):

A crise de representação afeta a pedra angular da atual demo-
cracia partidária. Não só é a natureza oligárquica do processo de 
definição da oferta eleitoral, mas também o congelamento buro-
crático de elites representativas cada vez mais distantes do sen-
timento popular. [...] Ocorreram transformações em âmbitos so-

1 Artigo 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 1988).

2 Accountability na administração pública significa a responsabilização e prestação de con-
tas dos gestores públicos pelos atos praticados e à participação social nas políticas públi-
cas (SILVA; MACEDO, 1998).

3 O termo governo eletrônico ou e-governo pode ser entendido como o uso das tecno-
logias de informação e comunicação para a execução de serviços públicos (CUNHA et 
al., 2006). Esse conceito abarca ainda, segundo Rover (2006), maior aproximação entre 
sociedade civil e governo e maior eficácia na prestação dos serviços governamentais a 
partir desse uso das TICs.
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ciais, econômicos e tecnológicos, que em seu conjunto podem ser 
consideradas profundas, sintomáticas e estruturais. Essas mudan-
ças criaram formas únicas de interconexão regional e global que 
estão colocando em questão alguns aspectos centrais do Estado 
moderno. [Tradução livre]4

A internet apresenta ferramentas que possibilitam a aproximação 
entre governo e sociedade, destacando-se a sua facilidade de uso e a ra-
pidez na transmissão de dados, além de possibilitar o amplo acesso às 
informações públicas pelos cidadãos de qualquer lugar, a qualquer hora 
e por um baixo custo (CASTELLS, 2011).

Ricardo Sebastián Piana compartilha desse mesmo entendimento, 
destacando a importância das TICs para a aproximação entre governan-
tes e governados, sem a necessidade de passagem pelo filtro dos canais 
de comunicação massiva:

Com efeito, as TIC podem romper os atuais modelos de comu-
nicação vertical e intermitentes que ainda existem nas demo-
cracias mais evoluídas. Gerando canais constantes de comuni-
cação, a informação já não necessitará “ser canalizada” através 
dos meios de comunicação em massa, meios sobre os quais recai 
a acusação – mais ou menos justificada – de haver distanciado 
demasiadamente governantes e governados. [Tradução livre]5 
(PIANA, 2007a, p. 145)

Dentro desse contexto, a internet no Brasil tem representado um 
papel importante para a evolução da transparência na gestão pública, 
tanto na órbita federal como na esfera estadual e municipal, o que se 

4 No original: “La crisis de representación afecta la piedra angular de la actual democracia 
de partidos. No sólo es la naturaleza oligárquica del proceso de definición de la oferta 
electoral, sino también el congelamiento burocrático de unas élites representativas cada 
vez más alejadas del sentimiento popular. [...] Se han producido cambios en ámbitos 
sociales, económicos y tecnológicos, los que en su conjunto pueden considerarse trans-
formaciones profundas, sintomáticas y estructurales. Estos cambios han creado formas 
singulares de interconexión regional y global que están poniendo em cuestionamiento 
algunos aspectos centrales del Estado moderno.”

5 No original: “En efecto, las TIC pueden romper los actuales modelos de comuni-
cación vertical e intermitentes que se dan aún en las democracias más evolucionadas. 
Generando canales constantes de comunicación, la información ya no necessitará ‘en-
cauzarse’ a través de los medios de comunicación masiva, medios sobre los cuales re-
cae la acusación – más o menos justificada – de haber distanciado demasiado a gober-
nantes y governados.”
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evidencia pela criação de legislações de âmbito nacional que dispõem 
sobre a divulgação de informações de acesso ao público em tempo real 
por meio da rede mundial de computadores.

O marco inicial da transparência na gestão pública brasileira foi 
inaugurado com a edição da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 
2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece meca-
nismos de controle das finanças públicas baseados na responsabilidade 
da gestão fiscal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, além de prever instrumentos 
de fiscalização da gestão fiscal, inaugurou uma nova etapa na gestão da 
coisa pública ao abordar de maneira precisa a questão da transparência 
ativa, relacionando a quais documentos devem-se dar ampla divulgação, 
inclusive prevendo a sua disposição em tempo real mediante meios ele-
trônicos de acesso ao público, conforme dispôs o artigo 48 da referida 
lei (BRASIL, 2000).

Como bem observa Paula Lígia Martins (2011, p. 2), a cultura do 
acesso envolve tanto a transparência passiva, no sentido de atender 
às demandas que são formuladas pela população, quanto o dever de o 
Estado disponibilizar informações de interesse social consubstanciado 
na transparência ativa do ente público:

O direito de acesso à informação impõe duas obrigações sobre os 
governos. Primeiro, existe a obrigação de publicar e disseminar 
informações essenciais sobre o que os diferentes órgãos públi-
cos estão fazendo. Segundo, os governos têm a obrigação de re-
ceber do público pedidos de informação e respondê-los, disponi-
bilizando os dados solicitados e permitindo que o público tenha 
acesso aos documentos originais indicados ou receba cópias dos 
mesmos.

A transparência ativa é, antes de qualquer coisa, um dever da ad-
ministração pública de dar maior visibilidade aos serviços prestados à 
população e um direito dos cidadãos de obterem informações pormeno-
rizadas de todos os atos e processos que norteiam a esfera pública.

Desse modo, com a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, os órgãos públicos nas três esferas de poder, Legislativo, Executivo 
e Judiciário, além dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, pas-
saram a ter o dever de divulgar e disseminar informações consideradas 
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essenciais sobre a atuação desses entes na gestão fiscal, como planos, 
orçamentos e relatórios de prestação e tomada de contas6.

Ao estabelecer regras para a divulgação de informações orçamen-
tárias, a referida lei coloca os gestores dos recursos públicos sobre um 
novo patamar de responsabilidade e de transparência, na qual a tomada 
de decisão e a prestação de contas estão relacionadas diretamente com 
a fiscalização dos atos administrativos pelo público.

A transparência na gestão pública é consubstanciada na divulgação 
periódica de relatórios, na realização de audiências públicas regulares e 
na prestação de contas dos chefes dos poderes. Com vista neste enfoque, 
faz-se necessário buscar compreender o propósito fundamental da trans-
parência dos atos administrativos. Segundo Souza et al. (2009, p. 12),

[…] a transparência nos atos da Administração Pública tem como 
desígnio impedir ações impróprias e eventuais, como o uso inde-
vido dos bens públicos, por parte dos governantes e administra-
dores. Alargando o acesso dos cidadãos às informações públicas, 
em todas as esferas, a fim da edificação de um país mais democrá-
tico, onde todos os segmentos da sociedade possam desempenhar 
com êxito o controle social, ajudando na efetivação de uma gestão 
mais eficaz e eficiente.

A transparência dos atos administrativos alcança maior visibilida-
de com o uso das tecnologias informacionais, principalmente pela facili-
dade de acesso às informações pela população, bem como pelo aumento 
de fiscalização do emprego de verbas públicas pelos órgãos fiscalizado-
res e pela imprensa em geral.

Nesse sentido, Bruno Miragem (2011, p. 314), ao comentar os 
avanços introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca o 
papel inovador da norma ao prever a divulgação de informações pela 
internet:

Ao lado destas iniciativas não se deve menosprezar a importân-
cia da internet no acesso às informações públicas que devem ser 

6 Dispõe o artigo 48 da Lei Complementar 101/2000: “São instrumentos de transparên-
cia da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrôni-
cos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses docu-
mentos.” (BRASIL, 2000).
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tornadas disponíveis pela Administração. Assim, por exemplo, a 
divulgação via internet, de dados, e informações detalhados sobre 
a execução orçamentária e financeira do ente público. O maior ní-
vel de informação estimula e qualifica, igualmente, a participação 
da população nos processos de conhecimento e decisão, por inter-
médio da internet.

Outro importante marco legal na divulgação de informações públi-
cas através da internet no Brasil foi introduzido com a edição do Decreto 
5.482, de 30 de junho de 2005, o qual criou o Portal da Transparência 
do Poder Executivo Federal, que consiste num sítio eletrônico com a fi-
nalidade de veicular dados e informações detalhados sobre a execução 
orçamentária e financeira da União (BRASIL, 2005).

O Portal da Transparência prevê a divulgação em tempo real dos 
gastos efetuados por órgãos e entidades da administração pública fe-
deral; dos repasses de recursos federais aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios; das operações de descentralização de recursos orçamen-
tários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governa-
mentais de qualquer natureza; e de operações de crédito realizadas por 
instituições financeiras oficiais de fomento (BRASIL, 2005).

O Portal da Transparência reveste-se de importância pela dis-
ponibilidade de informações aos usuários no sítio eletrônico. Segundo 
estatísticas constantes no próprio portal, a página recebeu somente no 
ano de 2012 mais de 8 milhões de acessos e tem uma média mensal de 
visitas por ano de mais de 600 mil usuários, o que demonstra o interes-
se da sociedade na prestação de contas dos órgãos públicos (PORTAL, 
2014).

Por sua vez, o número de acessos ao Portal da Transparência ainda 
é baixo se comparado com o percentual de usuários que utilizam os ser-
viços do governo eletrônico no Brasil. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 
2012 do Cetic, 80,9 milhões de pessoas utilizam serviços públicos na in-
ternet, nas seguintes porcentagens: para consultar o Cadastro de Pessoa 
Física - CPF (24%), fazer inscrições em concursos públicos (22%), bus-
car informações sobre como emitir documentos (21%), fazer a declara-
ção de imposto de renda (19%), fazer pagamentos de impostos, multas 
e taxas (19%), dentre outros serviços (CETIC, 2012).

Na esteira do acesso de informações públicas por meio da inter-
net, foi editada a Portaria Interministerial 140, de 16 de março de 2006, 
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com o intuito de disciplinar a divulgação de dados pelos órgãos e en-
tidades da Administração Pública Federal, por meio da rede mundial de 
computadores.

Conforme a referida Portaria, órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal deveriam manter em seus respectivos sítios eletrôni-
cos na internet página denominada “Transparência Pública”, na qual 
o acesso seria realizado por meio de atalho em imagem gráfica, co-
nhecida como banner da Transparência Pública, com identidade visual 
específica, constante da página inicial de seu respectivo sítio (BRASIL, 
2006).

A mencionada Portaria Interministerial consolida a transparên-
cia ativa dos órgãos da Administração Pública Federal, por meio da 
internet, ao estabelecer o conteúdo mínimo constante das páginas da 
Transparência Pública em seu artigo 7º, caput, que assim preceitua:

As páginas de Transparência Pública conterão informações sobre 
a execução orçamentária e financeira, licitações, contratos, convê-
nios, despesas com passagens e diárias dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta e indireta, além de outros 
conteúdos que vierem a ser estabelecidos, utilizando obrigatoria-
mente o banco de dados de que trata o art. 3º. (BRASIL, 2006)

Desse modo, o dever proativo dos entes federais em divulgar in-
formações de maneira pormenorizada de seus órgãos integrantes restou 
consolidado, demonstrando a importância que a internet possui para a 
consolidação de uma democracia informacional, que, segundo Manuel 
Castells (2000, p. 409-412), consiste na reconstrução da democracia, em 
que os meios eletrônicos são empregados para aumentar a participação 
do cidadão na vida política, bem como ampliar a comunicação horizon-
tal entre eles.

O direito constitucional de acesso às informações públicas, previs-
to no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, foi regulado com 
a edição da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispôs sobre o 
dever de gestão transparente do Estado, além de promover a transpa-
rência ativa e passiva dos órgãos públicos.

A referida lei, denominada de Lei de Acesso à Informação (LAI), 
inovou ao ampliar o alcance na novel legislação para todos os órgãos 
que compõem a administração pública, incluindo os três poderes, os 
Tribunais de Contas e o Ministério Público, além das autarquias, funda-
ções públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e de-
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mais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2011).

O dever de transparência ativa dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública está previsto no artigo 8º da lei, dispondo sobre as 
informações mínimas que deverão ser divulgadas, como, por exemplo, 
o registro das competências e estrutura organizacional, endereços e te-
lefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público 
(BRASIL, 2011).

O parágrafo segundo do artigo 8º da referida lei prevê ainda a di-
vulgação obrigatória das informações através da internet, bem como os 
requisitos mínimos que as páginas eletrônicas deverão conter, de for-
ma objetiva, clara e transparente, com a finalidade de promover maior 
transparência e facilitar o acesso do cidadão aos dados públicos dispo-
nibilizados (BRASIL, 2011).

Nesse sentido, com o intuito de oferecer ao cidadão um padrão 
uniforme de acesso e facilitar a localização e obtenção das informações, 
foi elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU) um Guia para 
criação da Seção Acesso à Informação nos sítios eletrônicos dos Órgãos 
e Entidades Federais (BRASIL, 2013).

A exemplo das páginas de Transparência Pública dos órgãos da 
Administração Pública Federal, a CGU visa assegurar também a correta 
implementação das páginas de acesso à informação nos sítios eletrôni-
cos institucionais dos órgãos e entidades federais para a divulgação de 
informações públicas de forma proativa.

Segundo o Guia, para ser considerado institucional, o sítio eletrô-
nico deve conter informações relativas a um órgão ou entidade especí-
fica, tanto institucional como sobre os serviços de sua competência. No 
entanto, não são institucionais os sítios promocionais, ou seja, aqueles 
que têm finalidade publicitária e de caráter temporário e os sítios te-
máticos, que contêm informações ou serviços relativos a um tema espe-
cífico, independentemente da estrutura institucional da Administração 
Pública (BRASIL, 2013).

Conforme se depreende do Guia e da abrangência da Lei de Acesso 
à Informação, os órgãos que compõem o Poder Judiciário devem obede-
cer às orientações normativas para a elaboração de suas páginas eletrô-
nicas, em atenção ao princípio da publicidade e transparência públicas.

Assim, um dos objetivos do Guia é a divulgação espontânea e 
proativa do maior número possível de informações, a fim de facilitar o 
acesso aos dados públicos e reduzir a demanda, minimizando signifi-
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cativamente o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento 
dos pedidos de acesso (BRASIL, 2013).

Como sugestão, o Guia orienta a criação de uma seção específica 
denominada “Acesso à informação”, onde serão centralizadas as informa-
ções públicas do órgão ou entidade. Dentro dessa seção destacam-se as 
diretrizes para a elaboração de um item denominado “institucional”, que 
consiste em disponibilizar informações pormenorizadas sobre funções, 
competências, estrutura organizacional, relação de autoridades (quem é 
quem), agenda de autoridades, horários de atendimento e legislação do 
órgão/entidade (BRASIL, 2013).

Como forma de promover a transparência ativa dos órgãos e enti-
dades públicas por intermédio do item institucional, o Guia sugere que 
a estrutura organizacional seja apresentada na forma de organograma, 
bem como a base jurídica dessa estrutura e as competências dos órgãos 
e entidades sejam disponibilizadas por meio dos seus regimentos inter-
nos, quando existirem (BRASIL, 2013).

No subitem ‘agenda de autoridades’, o Guia sugere que seja publi-
cado para ministros de Estado; titulares de cargos de natureza especial, 
secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupan-
tes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 
seis; presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive 
as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas 
e sociedades de economia mista (BRASIL, 2013). 

Esse subitem deverá conter ainda a agenda de reuniões com pes-
soas físicas e jurídicas com as quais se relacione funcionalmente, com 
registro sumário das matérias tratadas; audiências concedidas, com in-
formações sobre seus objetivos, participantes e resultados; eventos po-
lítico-eleitorais de que a autoridade participe, informando as condições 
de logística e financeira da participação (BRASIL, 2013).

Quanto ao subitem ‘horários de atendimento do órgão/entidade’, 
o Guia orienta que sejam disponibilizados horários de atendimento tan-
to do órgão/entidade quanto de suas respectivas unidades, em caso da 
existência de horários diferenciados entre as unidades ou da existência 
de unidades descentralizadas (BRASIL, 2013).

O Guia para Criação da Seção Acesso à Informação nos sítios ele-
trônicos dos Órgãos e Entidades Federais é um importante exemplo de 
como a transparência ativa pode ser implementada na Administração 
Pública utilizando as tecnologias de informação e comunicação.
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No entanto, somente a difusão de informações nos portais eletrôni-
cos não tem o condão de conduzir a uma participação efetiva da sociedade 
nas ações governamentais, sendo necessário o compromisso de abertura 
por parte dos entes políticos, que permita a vigilância constante dos cida-
dãos, e de mecanismos que possibilitem uma maior interação entre esses 
atores. Novamente, as considerações de Piana (2007a, p. 148) auxiliam na 
compreensão dos riscos no uso que pode ser dado para as TICs:

Enfim, a lógica da Sociedade da Informação não é inevitável: múl-
tiplas configurações, alianças, estratégias pode admitir. A Internet 
e as TIC alterarão a gramática do poder, mas como o farão, depen-
derá do uso que se queira fazer delas. [Tradução livre]7

O autor refere ainda sobre o perigo que um modelo eminentemen-
te tecnológico pode acabar transformando questões políticas, que de-
vem ser debatidas com a sociedade, em questões técnicas (KAUFMAN; 
PIANA, apud PIANA, 2007b, p. 23-24):

Como já dissemos, na América Latina a incorporação de tecno-
logia está longe de atender à demanda. O modelo que acaba im-
perando é o “tecnológico”, que obstaculiza a oportunidade de in-
corporar seriamente as TIC para impulsionar o desenvolvimento 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento. Esse modelo se 
destaca por restringir o governo eletrônico à sua dimensão tec-
nológica, sem que seus usuários possam opinar a respeito; por 
outorgar um efeito mágico à aquisição de tecnologia e, portanto, 
confiar em quem sabe manejá-la; por omitir toda a consideração 
sobre as mudanças culturais e institucionais que se requer para 
implantar a transformação esperada; por duplicar políticas e es-
tratégias já que não há planejamento nem registro das iniciativas 
pela dispersão descontrolada de áreas de informática descentrali-
zadas. [Tradução livre]8

7 No original: “En fin, la lógica de la Sociedad de la Información no es inevitable: múlti-
ples configuraciones, alianzas, estrategias puede admitir. Internet y las TIC alterarán la 
gramática del poder, pero cómo lo harán, dependerá de qué uso quieran dárseles.”

8 No original: “Como hemos dicho en otra parte, en América Latina, la incorporación de 
tecnologia está lejos de responder a razones de cambio. El modelo que termina imperan-
do es el “tecnológico”, que obstaculiza la oportunidad de incorporar seriamente a las 
TIC para impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Este 
modelo se distingue por focalizar el gobierno electrónico sólo en su dimensión tecnológi-
ca, sin que respecto a ello puedan opinar sus usuarios; por otorgar un efecto mágico a la 
adquisición de la tecnología y, por tanto, confiar en quienes saben manejarla; por omitir 
toda consideración acerca de los cambios culturales e institucionales que se requerirían 



O POder JudiciáriO na sOciedade em rede 83

As tecnologias informacionais contribuem para o surgimento de 
novas oportunidades democráticas, a exemplo do que acontece com o 
dever de transparência ativa através dos portais eletrônicos dos órgãos 
públicos. Contudo, o aprimoramento da abertura para o controle social 
é um dos desafios que o poder público tem diante da crise de represen-
tatividade que permeia o contexto social atual e das oportunidades e 
mudanças impostas pelas TICs.

Como uma das respostas a essas demandas, percebe-se nas leis a 
promessa de uma ampla estrutura informatizada, que permitiria o con-
tato do cidadão com os dados governamentais. A fim de averiguar em 
que medida essa proposta vem se concretizando, foi realizada pesquisa 
empírica, apresentada na próxima seção deste trabalho.

2  as inFormaÇÕes institUCionais presentes 
nos portais dos ÓrgÃos do poder 
JUdiCiÁrio brasileiro

Com a finalidade de averiguar o grau de atenção dispensado, na 
prática, pelos órgãos do Poder Judiciário à divulgação de dados sobre 
suas instituições, foi realizada observação direta e não participativa em 
seus noventa e três portais online. A fim de dar aporte objetivo aos re-
sultados, aplicou-se em cada site formulário estruturado (NUDI, 2014), 
tendo por norte a métrica utilizada por Santos, Bernades e Rover (2012, 
p. 60), desenvolvido na plataforma Google Drive, com base nos critérios 
do Guia de criação da Seção de Acesso à Informação (BRASIL, [2013]).

O Guia foi tomado como referência na pesquisa por ser documento 
oficial expedido pelo Poder Executivo, e até então o único a estabelecer 
parâmetros para a aplicação do que dispõe a LAI, detalhando cada uma 
das categorias de informações que os portais devem conter na seção 
destinada ao cumprimento dessa lei9.

para implantar el cambio esperado; por duplicar políticas y estrategias ya que no hay 
planificación ni registro de las iniciativas por la dispersión incontrolada de áreas de in-
formática descentralizadas.”

9 Refere-se que o Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), iniciou tra-
balhos no sentido de regulação da LAI em âmbito interno, por meio da Portaria 80/12 
(WARMLING; BERNARDES, 2014, p. 41). Porém, o grupo de trabalho já foi substituído 
na Portaria nº 214/2013 (CONSELHO, 2013). Essa criou novo grupo, o qual, por sua vez, 
finalizou suas atividades em junho de 2014, propondo uma Resolução que dispõe sobre 
o acesso à informação e à transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário 
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Dentre as diretrizes propostas pelo Guia, o enfoque do presente ar-
tigo será a análise dos dados encontrados na observação, realizada entre 
novembro de 2013 e junho de 2014, referentes à categoria “institucional”.

Quando se disponibiliza informação sobre a estrutura interna dos 
órgãos que compõem o Poder Judiciário, há potencialização do controle 
social sobre esses. Embora o marco da utilização das TICs na adminis-
tração pública seja a maior oportunidade de atuação em rede, em coo-
peração dos cidadãos com os governantes, há que se reconhecer que tais 
iniciativas necessitam de suporte no âmbito informativo. Isto é, para que 
se tenha atuação da sociedade civil junto ao governo, e esta seja qualifi-
cada, é necessário que o cidadão esteja a par de como é a estrutura dos 
órgãos públicos sobre os quais exerce fiscalização e nos quais intenta 
maior participação. Esse conhecimento do cidadão, que possibilita a opi-
nião qualificada sobre a administração pública, parte da disponibiliza-
ção desses dados pelo Poder Público.

Ademais, o recorte dado à análise empreendida reconhece que a 
participação do povo na gestão da coisa pública leva a resultados mais 
efetivos quando este se apropria das formas de intervenção, o que se 
torna mais possível se há abertura sobre como são os processos de ges-
tão dos órgãos governamentais. 

Esta qualidade democrática da transparência foi abordada na 
obra de Piana (2010), que destaca seu reconhecimento pela Carta 
Iberoamericana de Qualidade em Gestão Pública. Esse documento foi fir-
mado por chefes de Estado em El Salvador, em 2008, e pontuou diversos 
objetivos e ações a serem adotados pelos países para avançar no sentido 
de uma gestão pública democrática. Entre eles, estabelece como direi-
tos dos cidadãos “conhecer o esquema de organização da Administração 
Pública, os serviços e prestações que oferecem e os requisitos, condições, 
trâmites e procedimentos administrativos e meios para acessá-los”, bem 
como “identificar autoridades, funcionários públicos encarregados das 
prestações ou serviços públicos” (PIANA, 2010, p. 47).

Ainda, como ressaltado por Piana (2010, p. 53), a Carta recomen-
da a elaboração de mecanismos adequados para difundir as informações 
relevantes aos cidadãos. Portanto, tem-se que as TICs desempenham im-

– pendente de aprovação (CONSELHO, 2014). No decorrer da observação foi possível 
constatar, ainda, que o Guia é tomado como modelo em alguns sites do Poder Judiciário 
pelos encarregados de mantê-los, o que pode ser explicado por essa demora do CNJ e 
demonstra que o caráter de abrangência do Guia vai, na prática, além do Executivo.
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portante papel nesse processo informativo, e que os dados institucionais 
têm caráter fundamental na concretização das promessas democráticas 
da utilização desses instrumentos pelo governo.

Frente a estas perspectivas, tem-se que a realidade faz contrapon-
to ao que é expressado em leis e demais documentos oficiais.

Primeiramente, foi verificado, na análise de sites, se havia neles 
link específico dedicado às informações referentes à LAI. Tal recomen-
dação, de concentração em um só local para que os dados sejam de fácil 
acesso, provém tanto da Lei quanto do Guia, sendo que esse último de-
termina que o nome da seção seja “Acesso à Informação”. Quanto a este 
ponto, observou-se que somente oito (8) dos portais10 analisados obser-
vam o Guia, sendo que em setenta e um (71) existe um local de maior 
agrupamento de dados, porém com outro nome.

Já se percebe, daí, a atuação individualizada das instituições, que 
em sua maioria não adotam os padrões oficiais de identificação. Ainda, 
doze (12) portais11 não apresentaram uma seção que sirva a reunir e 
divulgar informações públicas ao cidadão, o que demonstra que a im-
portância dada ao acesso tem grau variado entre os órgãos do Judiciário. 
Outra possível interpretação seria que não necessariamente a inexistên-
cia da seção que concentra os dados aponta para sua ausência, pois eles 
podem estar publicados de maneira esparsa no portal. 

Em qualquer dos casos pode-se perceber que a maioria dos por-
tais não segue as instruções padrão para órgãos públicos, e cada um 
adota estratégias distintas. Essa situação aponta para a ausência de uma 
política interinstitucional no sentido de implementar a transparência, o 
que corrobora a crítica já feita ao isolacionismo do Judiciário na obra de 
Santos (2011, p. 84):

10 Órgãos que possuem seção denominada “Acesso à Informação” em seus portais: 1) 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 2) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
3) Supremo Tribunal Federal, 4) Superior Tribunal de Justiça, 5) Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), 6) Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, 7) Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e 8) Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região (Ceará). 

11 Portais que não apresentaram agrupamento dos dados da LAI: 1) Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão, 2) Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 3) Tribunal de Justiça 
do Estado do Acre, 4) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 5) Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina), 6) Tribunal da Justiça Militar de São Paulo,  
7) Tribunal da Justiça Militar de Minas Gerais, 8) Conselho da Justiça Federa, 9) Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, 10) Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
(Goiânia), 11) Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 12) Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª Região (Bahia). 
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O sistema judiciário não está habituado a falar com outras insti-
tuições. Esta é uma outra faceta do seu isolamento. A nossa meta 
deve ser a criação de uma cultura jurídica que leve os cidadãos a 
sentirem-se mais próximos da justiça. Não haverá justiça mais pró-
xima dos cidadãos, se os cidadãos não se sentirem mais próximos 
da justiça.

Na sequência, foi examinado quais categorias constavam na seção 
destinada ao acesso à informação – fosse ela assim denominada ou não –,  
o que levou a resultado ainda mais restrito: somente em seis (6) por-
tais, de 83 que apresentavam concentração de dados, constava a cate-
goria “institucional”: 1) Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 2) 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 3) Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, 4) Supremo Tribunal Federal, 5) Superior Tribunal de Justiça 
e 6) Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

No entanto, quando se observou simplesmente a presença de um 
link para informações institucionais nos sites, os resultados foram dife-
rentes:

Figura 1 – Porcentagem de sites do Poder Judiciário que possuem informações da categoria 
“institucional”

É interessante observar que existia uma opção de responder “não” 
à pergunta, porém, a resposta foi de alguma forma positiva em todos 
os portais analisados. Aponta-se, a partir dessa realidade, para o desta-
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que que esse tipo de conteúdo tem na construção dos portais de órgãos 
públicos. Pela observação percebe-se que os dados institucionais estão, 
em geral, devidamente identificados, havendo exceção de 19 casos em 
que são publicados sob outro nome. Porém, sua apresentação não se dá 
conjuntamente às demais categorias de informações, estando em outros 
locais dos sites. 

Por não apresentarem as informações institucionais conjun-
tamente aos demais dados obrigatórios pela LAI, 66 portais do Poder 
Judiciário descumprem a legislação e se afastam da política de trans-
parência e acessibilidade. São somente cinco os que se adaptaram ao 
disposto na LAI: Tribunais de Justiça do Estado do Acre e do Estado da 
Bahia, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Supremo Tribunal Federal 
e Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, foi analisado se a seção dedicada no site aos dados 
institucionais continha as informações pertinentes a essa categoria, 
quais sejam: a) estrutura organizacional, b) competências, c) base ju-
rídica da estrutura organizacional, d) principais cargos e seus respec-
tivos ocupantes (“quem é quem”), e) publicações sobre quadro de pes-
soal e respectivas remunerações, f) telefones de contato dos ocupantes 
dos principais cargos, g) endereços de contato dos principais cargos, h) 
agenda de autoridades, i) horários de atendimento do órgão/entidade.

Figura 2 – Quantidade de portais do Judiciário que possuem cada item da categoria institucional
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Conforme demonstra o gráfico, constatou-se a maior frequência 
nos itens a) principais cargos e seus respectivos ocupantes (84 portais) 
e b) estrutura organizacional (77 portais); nenhum dos dois, ainda as-
sim, estavam presentes na totalidade dos portais. 

Em número próximo à metade dos portais analisados foi a presen-
ça de itens como a) telefones de contato dos ocupantes dos principais 
cargos, b) base jurídica da estrutura organizacional, c) competências e 
d) endereços de contato dos ocupantes dos principais cargos.

Já em número bastante reduzido aparecem os itens a) horário de 
atendimento do órgão/entidade, b) agenda de autoridades e c) publica-
ções sobre quadro de pessoal e respectivas remunerações.

Quanto a essas quantidades, pode-se perceber a pouca preocupa-
ção em tornar passíveis de conferência as informações divulgadas. Se a 
estrutura organizacional é quase sempre publicada (77 sites), seu emba-
samento jurídico só o é em menos da metade dos portais (47). O mesmo 
ocorre com os cargos que estão listados com os respectivos ocupantes 
em 84 portais, mas em média (42 casos) não há acesso às atribuições 
conferidas a cada um deles. 

A reforçar a ínfima permeabilidade que os dados localizados 
permitem, tem-se pouco representativa a quantidade de nove órgãos 
que divulgam as agendas de suas autoridades: Tribunais Regionais do 
Trabalho das Regiões 1ª (Rio de Janeiro), 8ª (Pará e Amapá), 9ª (Paraná), 
14ª (Acre e Rondônia) e 24ª (Mato Grosso do Sul), Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 

Ainda, quanto à escassa disponibilização de horários de atendi-
mento, presentes somente em 19 portais, o resultado da observação 
permite questionar a efetividade da Lei de Acesso à Informação em 
si. Diferentemente das agendas, dado que é trazido pelo Guia, esses 
são itens que constam explicitamente no texto legal, no artigo 8º, § 1º, 
inciso I.

Para tecer considerações acerca do item sobre quadro de pessoal 
e respectivas remunerações, por sua vez, é necessário adentrar no que-
sito seguinte de observação. Isso pois ao longo de análises preliminares 
à aplicação do formulário houve a percepção de que os dados sobre de-
terminado item poderiam estar em locais diversos do portal, e que isso 
ocorria com certa frequência no que tange aos itens institucionais. A fim 
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de precisar essa informação preliminar, foram observados quais itens da 
categoria “institucional” estavam em outros locais do portal, não conjun-
tamente aos demais do mesmo grupo.

Figura 3 – Quantidade de portais que apresentaram cada item em local que não o link para dados 

institucionais

É perceptível que alguns dados, tais como a base jurídica da estru-
tura organizacional, horários de atendimento, competências, endereços 
e telefones foram localizados em outros locais em um número moderado 
de casos.

A situação se transforma, entretanto, em relação às publicações 
sobre quadro de pessoal e respectivas remunerações, que apareceram 
deslocadas em 80 portais. Essa dissonância se dá na medida em que tais 
informações são normalmente publicadas em meio à prestação de con-
tas dos Tribunais e demais órgãos do Judiciário. Aí entra outro aspecto 
do acesso à informação no Judiciário, que é a atuação do CNJ, iniciada 
antes da edição da LAI, por meio de Resoluções12. Esse órgão instau-

12 Esta atuação normativa do CNJ no acesso à informação por meio da internet é destacada 
nas obras de Silva, Hoch e Righi (2014, p. 503), que analisam as Resoluções 76, 79, 83, 
102 e 115 como regulamentações que obrigam a divulgação de informações da gestão 
administrativa e financeira por meio de sítios eletrônicos, e de Warmling e Bernardes 
(2014, p. 40), que mencionam as Resoluções 79, 83, 102 e referem à Resolução 151/2012, 
posterior à LAI, a qual regulamenta essa lei no que tange à publicação da remuneração 
dos servidores, determinando identificação nominal, ponto polêmico deste dispositivo 
legal.
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rou no Judiciário suas próprias regras de publicação de documentos no 
meio virtual, em geral voltadas a finanças – seguindo os moldes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, já mencionada no capítulo anterior. 

Em outras palavras, na maioria dos órgãos do Judiciário as divul-
gações online dão enfoque maior à questão orçamentária e que resume 
a transparência à divulgação dos gastos públicos em caráter unidirecio-
nal, sem o caráter de possibilidade de feedback do cidadão, característi-
co da cultura do acesso.

Por esse aspecto, fica demonstrado que grande parte dos dados 
divulgados nos sites do Judiciário está vinculada à ideia de transpa-
rência, com poucas ou incipientes iniciativas no contexto do acesso à 
informação, que englobaria fornecer uma gama maior de dados ao ci-
dadão. O modelo empregado pelo Judiciário na internet não foge àque-
le já descrito por Piana (2007, p. 23) ao analisar portais dos Poderes 
Legislativos dos países do Mercosul, em que impera o molde “tecnoló-
gico”, sem a preocupação em aproveitar as oportunidades que as TICs 
oferecem para a construção de uma Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

O autor identifica o problema no fato de que os portais institucio-
nais “em sua grande maioria são simples páginas de primeira geração 
com dados acerca da instituição, horários de atendimento, estrutura in-
terna, missões e funções” e observa que “poucas prestam serviços que po-
dem ser finalizados na rede e os portais são administrados centralmente 
e sua estrutura é pouco amigável” (PIANA, 2007, p. 23). Se a realidade de 
portais governamentais latino-americanos em 2007 era a reprodução da 
impermeabilidade das instituições físicas, a análise das seções institucio-
nais dos sites do Judiciário estabelece um contorno ainda mais restrito de 
acesso. Isso é evidenciado pela imagem dos resultados quanto aos crité-
rios não atendidos no que tange à publicação de dados institucionais – de 
nove itens buscados, cinco deles estavam ausentes em mais da metade 
dos portais:
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Figura 4 – Número de portais do Judiciário onde não foram encontrados cada um dos dados ins-

titucionais

Mesmo nesse aspecto informativo bruto das páginas, primeiro 
passo, em geral, dos órgãos públicos no ambiente virtual, se constata 
que o Judiciário, em um panorama geral, subutiliza as ferramentas tec-
nológicas. Foram localizados poucos pontos de cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação quanto aos dados institucionais. Há um número 
não muito grande de casos onde as informações constam, e na maior 
parte desse número elas não estão adequadamente dispostas, dificul-
tando o acesso e a verificação.

Os dados levantados apontam, ademais, para a falta de aproxima-
ção com a sociedade civil na elaboração das leis que impõem os deveres 
de transparência aos entes públicos. É pertinente lembrar a crítica apre-
sentada por Piana (2007, p. 23) no sentido de que “a maioria das estra-
tégias se fazem públicas uma vez completas, mas o acesso à informação 
se encontra geralmente vedado durante o seu processo de produção”13. 

Essa realidade é perpetuada no caso da LAI, pelo fato de que seus 
critérios de cumprimento são estabelecidos separadamente, mesmo entre 
os Poderes, e, na falta de um ato normativo em seus âmbitos, cada órgão 
segue seus próprios parâmetros. No Judiciário não é diferente, vez que, 
pendente a Resolução do CNJ que fixa os dados a serem disponibilizados 
ao público, cada Tribunal adota uma estratégia diferente de organização 

13 No original: “La mayoría de las estrategias se hacen públicas una vez completadas, pero 
el acceso a la información se encuentra generalmente vedado durante el proceso su pro-
ducción”.
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das informações em seus sites. Esse processo queda restrito aos gestores 
locais, sem envolvimento dos interessados nos dados, tampouco de ou-
tras instituições.

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada traz a lume a incongruência entre a virtuosa 
produção legislativa brasileira no âmbito do acesso à informação e a es-
cassa movimentação para colocá-la em prática.

É notável que, diante do contexto de mudanças imposto pelas no-
vas tecnologias, de ubiquidade e atemporalidade das informações, e das 
possibilidades comunicacionais daí advindas, surgem demandas às ins-
tituições existentes. Não é diferente com o Estado brasileiro, que adotou 
uma série de estratégias a fim de adaptar-se a essa nova realidade.

Sob essa premissa, têm-se os contínuos esforços políticos no sen-
tido de regulamentar o direito de acesso à informação, vez que sua efe-
tividade ganha novas dimensões com o uso das TICs. O governo vem 
editando, por meio do Legislativo e do Executivo, assim, uma série de 
normas que buscam delimitar os deveres mínimos dos entes públicos 
na concretização desse direito. Por esse viés, há uma ampla gama de 
obrigações que permeiam a inserção dos entes públicos na internet, 
consubstanciada no histórico de leis que o Brasil possui a respeito de 
transparência orçamentária e agora de publicidade dos dados sobre 
toda atividade governamental não sigilosa.

Por outro ângulo, visualiza-se essa utilização do virtual como uma 
possibilidade de transformar os meios institucionais dos entes públicos, 
que poderiam atingir novos níveis de abertura e contato com os cida-
dãos. Conforme pontuado no aporte teórico deste estudo, essa maior 
transparência e acessibilidade do governo em relação à população pode 
dar às TICs papel de destaque como ferramenta democrática. Assim, 
além de um dever legal, a maior publicidade do funcionamento, gastos, 
composição dos entes públicos na internet se mostra como uma oportu-
nidade de legitimação de suas instituições.

Nesse sentido, a atenção deste estudo recaiu sobre os sites do 
Poder Judiciário brasileiro, vez que é o ente que mais carece de instru-
mentos de legitimação e pode se beneficiar desta qualidade democráti-
ca das TICs. A análise empreendida nos 93 portais online de suas insti-
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tuições, na qual se observou os dados sobre sua composição, estrutura, 
funcionamento e contatos, retrata o pouco aproveitamento que se tem 
desses espaços para a implementação de uma cultura do acesso.

Os espaços para divulgar dados institucionais, embora existam 
em todos os portais do Judiciário, acabam por não cumprir seu papel 
de maneira adequada. Poucos são os dados presentes, mesmo aqueles 
que a Lei de Acesso à Informação determina expressamente como de 
publicação obrigatória. A observação realizada permitiu concluir que, 
em realidade, o volume de informações faltantes é maior que o de dados 
localizados no campo institucional dos sites. Percebe-se que, apesar de 
a produção legislativa prever uma série de atitudes que resultariam no 
acesso à informação, essa regulamentação se mostra inócua.

Critica-se, a partir dos resultados aqui expostos sobre a divulga-
ção de dados institucionais do Judiciário, a maneira como as normati-
vas a seu respeito são elaboradas. Isso pois reconhece-se que as políti-
cas de cultura do acesso restam fracas em instrumentos de fiscalização 
se não há controle dos interessados sobre sua efetividade. Se ao dever 
de transparência corresponde o direito do acesso à informação, quem 
tem o poder de fiscalizar o cumprimento dessa obrigação é o povo. Ao 
manter a população à margem do processo de construção dos marcos 
regulatórios da cultura do acesso, já se instaura uma barreira para sua 
concretização.
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Resumo: O desenvolvimento da sociedade informacional gerou uma transformação no 
Poder Judiciário, ao permitir a divulgação de informações em sites e portais 
dos tribunais de acordo com os ditames da Lei de Acesso à Informação. Nesse 
cenário, inicia-se uma era de cultura do acesso, transparência e possibilidade 
de controle social. Delineia-se a problemática, então, acerca de que maneira 
é possível afirmar que o Poder Judiciário apresenta implementação satisfató-
ria dos ditames da Lei 12.527 de 2011 no que se refere às informações sobre 
servidores, buscando incrementar a accountability e cumprindo os preceitos 
da publicidade e responsividade. Este artigo tem por objetivo analisar o es-
tado da questão referente à implementação pelos Tribunais da Lei de Acesso 
à Informação nº 12.527 de 2011 (LAI), especificamente referente à publiciza-
ção de informações dos servidores como forma de fomentar o controle social 
e a transparência do Poder Judiciário. Para cumprir tal intento, utilizou-se o 
método de abordagem dedutivo, aliado ao método de procedimento mono-
gráfico. Como técnicas de pesquisa, utilizou-se a observação estruturada e 
não participativa em todos os portais Poder Judiciário, além da técnica biblio-
gráfica. Deste modo, foi possível perceber que, embora os portais do Poder 
Judiciário disponibilizem informações referentes aos servidores, não ocorre 
de forma padronizada, dificultando o acesso dos cidadãos. Portanto, ainda 
há um longo caminho para percorrer até que a Lei de Acesso à Informação 
concretize a transparência e potencialize o controle social.

Palavras-chave: Accountability. Controle social. Lei de acesso à informação. Poder Judiciário. 
Transparência.
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LA PUBLICIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES DE LOS SERVIDORES  
A PARTIR DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS SÍTIOS  

DEL PODER JUDICIAL: REFLEXIONES ACERCA TRANSPARENCIA, 
ACCOUNTABILITY Y EL CONTROL SOCIAL

Resumen: El desarrollo de la sociedad informacional ha generado una transformación en 
el Poder Judicial, pues permitió la divulgación de informaciones en sitios y por-
tales de los tribunales en acuerdo con los dictámenes de la Ley de Acceso a la 
Información. En ese escenario se inició una era de cultura del acceso, transpa-
rencia y posibilidad de control social. Se configuro la problemática, entonces, 
acerca de que manera es posible afirmar que el Poder Judicial presenta imple-
mentación satisfactoria de los dictámenes de la Ley 12.527 de 2011 relativo a 
las informaciones sobre servidores, buscando incrementar la accountability e 
cumpliendo los preceptos de la publicidad e respuesta. Este trabajo tiene por 
objetivo analizar el estado de la cuestión referente a la implementación por los 
Tribunales de la Ley de Acceso a la Información 12.527 de 2011 (LAI), en espe-
cífco referente a la publicización de las informaciones de los servidores como 
forma de fomentar el control social e la transparencia. Para el cumplimiento 
de este intento, se ha utilizado el método de abordaje deductivo, asociado al 
método de procedimiento monográfico. Como técnicas de investigación, se ha 
utilizado la observación estructurada y no-participativa en todos los portales 
de Poder Judicial, además la técnica bibliográfica. De eso modo, fue posible 
percibir que, aunque los portales del Poder Judicial suministren informaciones 
referentes a los servidores, no ocurre de forma normalizada, haciendo difícil el 
acceso de los ciudadanos. Por lo tanto, aún hay un largo camino para recorrer 
asta que la Ley de Acceso a la Información se concrete la transparencia y se 
potencie el control social.

Palabras-clave: Accountability. Control social. Ley de acesso a la información. Poder Judi- 
cial. Transparencia.

INTRODUÇÃO

A informação protagoniza as relações na atual sociedade, dinâmi-
ca, veloz e imediata, a partir do desenvolvimento e difusão das tecnolo-
gias de informação e comunicação (TICs). É a internet a principal fer-
ramenta potencializadora de novas formas de interação e comunicação 
entre as pessoas e os mais diversos setores. Tão impactante é o cenário 
da sociedade informacional que o Estado também sentiu a necessidade 
de apropriar-se do ambiente virtual ao criar sites voltados para o forne-
cimento de informações e serviços aos cidadãos.

Destaca-se que inclusive o Poder Judiciário, historicamente afas-
tado da população, desenvolve portais online em consonância com as 
garantias constitucionais do direito fundamental à informação e os prin-
cípios de transparência e publicidade da administração pública. A par-
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tir da publicização de informações pelos servidores, concretizando uma 
cultura de acesso, percebe-se que maximizam-se as oportunidades de 
controle social dos atos dos agentes públicos pelos cidadãos.

Nesse diapasão, a accountability assume um papel de destaque, 
uma vez que se apresenta de forma bidimensional: como imperiosa re-
ferente à prestação de contas por parte dos agentes do Poder Público, 
aliada à ideia de controle social através da fiscalização das ações e deci-
sões públicas pelos cidadãos. Percebe-se, então, a relevância que o aces-
so a informações sobre os servidores alcança nesse cenário, pois, ao in-
centivar o controle social por meio da transparência, a população pode 
questionar e assumir um papel ativo no Estado Democrático de Direito. 
Ao verificar esse cenário, surge o seguinte questionamento: é possível 
afirmar que o Poder Judiciário apresenta implementação satisfatória 
dos ditames da Lei 12.527 de 2011 no que se refere às informações so-
bre servidores, buscando incrementar a accountability e cumprindo os 
preceitos da publicidade e responsividade?

Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar o estado da 
questão referente à implementação pelos Tribunais da Lei de Acesso 
à Informação 12.527 de 2011 (LAI), especificamente referente à pu-
blicização de informações dos servidores, disponibilizados pelos seus 
portais, como forma de fomentar o controle social e a transparência do 
Poder Judiciário. Para alcançar tal objetivo, utilizou-se como marco teó-
rico Guillermo O’Donnel, aliado com outros autores constitucionalistas 
e da sociedade informacional.

Para a execução da pesquisa, utilizou-se o método de aborda-
gem dedutivo, uma vez que parte-se da concepção geral sobre direito 
de acesso à informação, accountability, publicidade de dados referen-
tes aos servidores e potencialização da transparência para verificar o 
panorama real nos portais dos tribunais brasileiros, aliado ao método 
de procedimento monográfico. Como técnicas de pesquisa, utilizou-se 
a observação estruturada e não participativa em todos os portais Poder 
Judiciário, resultando em um total de noventa e três sites investigados. A 
pesquisa foi realizada por meio de formulário elaborado na plataforma 
Google Drive, que contém, de forma sistematizada, as principais catego-
rias de informações que devem obrigatoriamente constar nos portais 
dos órgãos públicos e foi desenvolvida no período entre agosto de 2013 
a fevereiro de 2014. Por fim, foi utilizada a técnica bibliográfica ao serem 
reunidos doutrinadores que abordam as temáticas desenvolvidas.
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O presente artigo foi dividido em duas partes. Na primeira, veri-
ficar-se-á a responsividade dos servidores públicos quando se refere à 
divulgação de informações, principalmente ao entrelaçar com concei- 
tuações como accountability e transparência para fomentar o controle 
social (A Lei de Acesso à Informação e a Accountability no Poder Judiciário: 
a potencialização da transparência e responsividade dos atos dos servi-
dores públicos). Já na segunda, apresentar-se-á a análise dos portais do 
Poder Judiciário no que concerne à divulgação de informação dos servi-
dores com vistas à verificação do estado da questão nesse sentido (Uma 
análise dos portais dos Tribunais brasileiros: mapeamento da realidade 
referente à divulgação de informações referentes aos servidores públicos 
na promoção do controle social).

1  a lei de aCesso À inFormaÇÃo e a 
accountability no poder JUdiCiÁrio:  
potenCialiZaÇÃo da transparÊnCia e responsividade  
dos atos dos servidores pÚbliCos

O desenvolvimento das novas tecnologias alteraram as formas de 
transmissão das informações, conforme observado por Maria Eduarda 
Gonçalves (2003, p. 8): “[...] a novidade não está, portanto, na informação 
em si, mas na sua codificação e transformação da informação, por força 
do computador e das capacidades crescentes das redes de comunicação 
[...]”. Em paralelo com as mídias tradicionais em que as notícias passa-
vam pelo crivo do editor antes de chegar aos telespectadores, a internet 
permite que as pessoas assumam uma postura ativa na sua construção 
e difusão, uma vez que

As novas possibilidades de relação usuários/dispositivos habilita-
das pela tecnologia de comunicação mediada por computadores 
no ambiente de rede proporcionam um espaço de comunicação 
interativo que permite participar de eventos, experiências de 
presença e ação à distância, explorando a sensação de ubiqüida-
de, deslocamento e simultaneidade. A partir destes sistemas de 
percepção mediados por computadores estamos redescobrindo 
e reconstruindo nossas relações com o mundo, habituando-nos 
a conviver de forma crescente com uma enorme quantidade de 
dados e de interfaces que se distribuem em infinitos percursos e 
interconexões. (PRADO, 2008, p. 179-180)
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Nesse sentido, a internet assume um importante papel na socie-
dade, pois se tornou uma imensa rede que proporciona a comunicação 
de forma eficiente, veloz e imediata, como nenhum outro meio anterior 
conseguiu fazer. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de 
uma sociedade informacional1 que, conforme Gustavo Cardoso (2007, 
p. 43), caracteriza-se “pelo fato de a produção da informação, o seu pro-
cessamento e transmissão se tornarem as fontes principais da produti-
vidade e do poder [...]”. 

Assim, nota-se que a revolução proporcionada pelas TICs, ao 
admitir um intenso fluxo das informações, determina um redimen-
sionamento na análise do direito à informação, pois, conforme aponta 
José Afonso da Silva (2013, p. 262), o direito de informar restringia-se 
como aspecto da liberdade de manifestação de pensamento, por isso 
considerava-se como um direito individual, mas já apresentava aspec-
tos de sentido coletivo. Com a difusão e a transformação dos meios de 
comunicação, ocorre a transmutação do antigo direito de imprensa e 
de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição 
coletiva. 

Ademais, o direito à informação é considerado um direito huma-
no, o qual está garantido em diversos tratados internacionais, como a 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos de 1969. Em comum, esses documentos estabelecem 
que todas as pessoas têm liberdade de expressão e de ter opiniões, bem 
como direito de receber e transmitir informações, por quaisquer meios 
e independentemente de fronteiras.

Em âmbito nacional, o acesso à informação está garantido no rol 
dos direitos fundamentais, presente no inciso XXXIII do artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988, o qual tem ligação com os princípios da 
publicidade e transparência da administração pública, dispostos no ar-
tigo 37 da Magna Carta. Destaca-se que esse direito foi regulamentado 

1 O conceito de sociedade informacional é apresentado por Manuel Castells (2005, p. 64-
65), no momento em que distingue esta da sociedade da informação; em suas palavras: 
“Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de ‘sociedade da informação’ 
e ‘sociedade informacional’ com consequências similares para a economia da infor-
mação e economia informacional. O termo sociedade da informação enfatiza o papel 
da informação na sociedade. [...]. Ao contrário, o termo informacional indica o atributo 
de uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a 
transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder 
devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico”.
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pela Lei de Acesso à Informação 12.527 em 2011, com o escopo de as-
segurar o acesso efetivo e amplo da população às informações públicas.

Percebe-se que a concretização do direito à informação desde os 
tratados referidos até a LAI passou pela transição de períodos ditato-
riais, em que a liberdade de expressão era restrita, até a consolidação 
de regimes democráticos. De acordo com Ackerman e Sandoval (2005, 
p. 16): 

En suma, las leyes de acceso a la información (LAI) contempora- 
neas surgen de las viejas batallas por las libertades de expresión, 
de prensa y por el derecho a participar en la toma de las decisio-
nes públicas. En el pasado la mayoría de los gobiernos concentra-
ban considerable autoridad legal y militar pero no contaban con la  
inmensa cantidad de información que manejan hoy.

Nesse contexto, verifica-se que ainda há certa resistência referen-
te à adesão dos entes estatais e da sociedade em adaptar-se à nova ideia 
de que o acesso torna-se a regra e o sigilo, a exceção. Premissa defendida 
pelo autor Norberto Bobbio (2011, p. 100), como um dos princípios fun-
damentais do Estado constitucional, no qual o caráter público é a regra 
e o segredo é justificável somente se limitado no tempo. Assim, o de-
senvolvimento de uma cultura de acesso deve ser concretizado a partir 
do momento em que os servidores, que trabalham diretamente com as 
informações produzidas pela administração pública, desvincularem-se 
da cultura de segredo a que estavam acostumados, e os cidadãos assimi-
larem que a tal informação não é propriedade do Estado. 

Essa mudança de paradigma é essencial, pois, “na cultura de segre-
do a informação é retida e, muitas vezes, perdida. A gestão pública perde 
em eficiência, o cidadão não exerce um direito e o Estado não cumpre 
seu dever” (CONTROLADORIA, 2011, p. 12). Portanto, verifica-se que o 
acesso à informação pública tem papel fundamental na democratização 
da sociedade, e também proporciona um empoderamento dos cidadãos, 
uma vez que potencializa o controle dos agentes e das decisões públicas 
de forma motivada.

De acordo com Marciele Berger Bernardes (2013, p. 121), a cultu-
ra de acesso às informações públicas desenvolve-se, essencialmente, no 
terceiro grau da democracia digital, pois visa usar a transparência das 
ações governamentais para acabar com a prática do segredo que permi-
te a centralização do poder. Dessa forma, verifica-se que 
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Já no terceiro grau, as TICs servem como instrumentos democráti-
cos na medida em que viabilizam a accountability, primando aqui 
pelos princípios da responsabilidade e prestação de contas. Vale 
referir que a prestação de contas é uma espécie de disponibiliza-
ção de informações de primeiro grau2; todavia difere desse grau, 
pois seu potencial democrático é mais efetivo, a informação pos-
sui valor agregado e possibilita o empowerment dos cidadãos.

Esse empoderamento pode incrementar a participação política 
da sociedade, não limitada no âmbito do poder executivo ou legislativo, 
em que os agentes políticos são eleitos. Conforme assevera Otfried Höffe 
(2005, p. 131), o desenvolvimento de uma democracia participativa con-
solida-se com a opinião pública política. Nesse sentido, a população não 
deve limitar sua participação à época das eleições, quando da escolha 
dos seus representantes, pois “o povo não se constitui simplesmente 
como eleitorado temporário, eventualmente acompanhado de constan-
tes pesquisas de opinião política, mas como ator de política”. 

Nesse sentido, apesar de os cidadãos sentirem-se legitimados, 
por meio do voto, em atuar principalmente nas questões de âmbito do 
Poder Executivo e Legislativo, devem ampliar a participação, manifes-
tação e controle das decisões no Poder Judiciário. Nessa senda, Clovis 
Gorczevski e Camila Santos da Cunha (2010, p. 189) ressaltam:

Ademais, o Estado não deve ser compreendido apenas como 
o Poder Executivo, mas também como o Poder Legislativo e 
Judiciário. Ao Poder Legislativo compete criar lei lato sensu que 
vise a aumentar e facilitar as formas de participação, ao passo 
que ao Poder Judiciário cabe, através de suas decisões, fomentar 
e priorizar as ações que tenham por mote o fim social e a partici-
pação popular [...].

No entanto, o Judiciário consagra-se como um ente afastado da 
sociedade. Entre as razões dessa distância, destaca-se que os magistra-

2 Cabe destacar que a autora considera como primeiro grau de democracia digital aquela 
que se caracteriza pela prestação de informações e serviços via rede, seria a inserção 
do Estado na sociedade informacional em sua forma mais básica e simples. Nesse nível, 
a participação democrática consolida-se na medida em que a presença das adminis-
trações públicas na internet reduz a burocracia e otimiza a eficiência da gestão pública. 
No entanto, o que prevalece nesse nível é a figura do cidadão consumidor de serviços 
(BERNARDES, 2013, p. 120-121).



Gislaine Ferreira Oliveira

& Priscila valduGa dinarte
104

dos não são eleitos pelo povo, conforme assinala J. J. Canotilho (2006,  
p. 658), pois “a posição constitucional do juiz não é pautada pela relação 
de representação ou pelo caráter de representatividade, exigidos, em ge-
ral, para os restantes órgãos de soberania. Embora administrem formal-
mente a justiça ‘em nome do povo’ [...]”.

É essencial ressaltar que as decisões que envolvem o Judiciário 
impactam a sociedade tanto quanto as dos outros Poderes. Por isso, ob-
serva-se que o controle social por meio da divulgação de informações 
reforça a participação cidadã, pois, segundo Otfried Höffe (2005, p. 132), 
no âmbito de uma democracia participativa, a opinião pública tem mui-
tas funções a desempenhar. Sendo que os meios de comunicação colabo-
ram para a aproximação entre a sociedade e os detentores de poder. O 
referido autor ainda destaca que

[...] a opinião não apenas é um fórum em que se podem exprimir 
interesses e opiniões, mas também uma arena em que se luta por 
influência e poder. Outrossim, é uma instância crítica, perante a 
qual a política inteira, inclusive a jurisprudência, e sobretudo uma 
jurisprudência constitucional, deverá se justificar. (HÖFFE, 2005, 
p. 132)

Nessa feita, a efetivação da transparência e publicidade de deci-
sões, de gastos e investimentos do erário, tal como a disponibilização 
de informações apresenta significativa importância, sendo necessário a 
população estar atenta às atividades e ações do Poder Judiciário. Para 
a concretização das garantias constitucionais de acesso à informação 
e publicidade, a LAI brasileira dispôs em seu artigo 1º, parágrafo úni-
co, inciso I3, que todos os órgãos públicos integrantes da administração 
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo o Judiciário, estão 
compreendidos na obrigação de divulgação de informações e prestação 
de contas.

3 O artigo 1º da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) garante que: “Esta Lei dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 
Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
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Para a efetivação da divulgação das informações, percebe-se que 
é imprescindível a capacitação dos servidores públicos. Por isso, os 
agentes devem ser responsáveis pela forma de prestação de dados, do-
cumentos e informações requeridos pelos cidadãos ou divulgados es-
pontaneamente nos sites e portais oficiais. Nesse contexto, visualiza-se 
o entrelaçamento dos requisitos da publicidade que proporcionam a 
transparência do poder público, com a necessidade de responsividade4 
na interação entre o Estado, concretizado na pessoa e ações dos agen-
tes públicos, com a população. Nesse sentido, salienta Sivaldo Pereira da 
Silva (2011, p. 130) que 

[...] a importância da responsividade como requisito democrático 
a ser cumprido pelos portais governamentais também pode ser 
melhor vislumbrada ao clarearmos suas conexões com a já tra-
dicional ideia de accountability. Numa visão geral e resumida, ac-
countability significa uma relação assimétrica de responsividade e 
justificação entre duas ou mais partes em que uma delas está es-
truturalmente submetida à outra. Em teoria democrática, significa 
falar em um mecanismo liberal clássico que tenta manter ativos 
os laços de responsabilização entre agentes do Estado para com 
os seus cidadãos. Isso se traduz como uma obrigação do agente 
governamental em dar justificativas dos seus atos à esfera pública 
e instituições fiscalizadoras. Trata-se sobretudo de um processo 
que envolve responsividade, responsabilidade, publicidade e jus-
tificativa, com a possibilidade de punição ou sanções para a parte 
‘accountable’ que não cumprir com suas obrigações.

Ao encontro da efetivação das garantias constitucionais de acesso 
à informação e da publicidade dos atos públicos, segundo José Antonio 
Gomes de Pinho e Ana Rita Silva Sacramento (2009, p. 1.364), ainda não 
há um conceito estanque para o termo accountability, principalmente 
porque tem que ser traduzido da língua inglesa para a portuguesa, mas 
pode-se apreender que a definição envolve “responsabilidade (objetiva 
e subjetiva), controle, transparência, obrigação de prestação de contas, 
justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendi-
das, premiação e/ou castigo”. Nesse mesmo entendimento, Luís Felipe 

4 De acordo com Sivaldo Pereira da Silva (2011, p. 129), “a responsividade existe quando 
há alguém ou algo respondendo sobre alguma coisa para outrem. Em se tratando de 
responsividade num sistema democrático, isso consiste em afirmar que os mandatários 
(agentes do Estado) devem responder aos seus mandantes (cidadãos) quando estes de-
mandam indagações ou questionamentos sobre temas de concernência pública”.
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Miguel (2005, p. 27-28) afirma que o termo envolve tanto “prestação 
de contas dos detentores de mandato e o veredicto popular sobre essa 
prestação de contas”; como responsividade que seria a “sensibilidade 
dos representantes à vontade dos representados”. 

Por isso, constata-se que a função dos servidores para concreti-
zação do acesso à informação pública pelos cidadãos está intrincado 
com a teoria de Guillermo O’Donnel, marco teórico eleito para o pre-
sente trabalho, referente à accountability. Já que a responsabilidade 
do agente público é resultado do cargo que ocupa e das decisões to-
madas, além do que a accountability torna-se uma forma de controle 
social, pois a população pode fiscalizar por meio da inserção do Poder 
Judiciário na sociedade informacional as ações, gastos e demandar in-
formações públicas.

Guillermo O’Donnel (1998, p. 27-54) entende que a accounta-
bility revela-se tanto em sentido vertical como horizontal. A primeira 
dimensão referida manifesta-se na responsividade dos atos dos atores 
públicos que assumem cargos em órgãos do Estado, eleitos ou não, de-
senvolvidos de maneira individual ou coletiva, sendo que devem ser 
controlados pelos cidadãos, instrumentalizados pela LAI desde 2011, 
por meio da demanda de informações e reivindicação de efetiva trans-
parência dos poderes públicos. Enquanto que a forma horizontal da  
accountability envolve a atuação de agências estatais detentoras de po-
der legal e competência para fiscalizar, supervisionar, exigir a prestação 
de contas e, até mesmo, sancionar ações ilegais ou omissões de servi-
dores públicos ou agências do Estado. Nesse diapasão, Wilson Gomes 
(2011, p. 29) verifica que é preciso ampliar a transparência do Estado e 
as maneiras de responsabilização dos agentes políticos, por isso

São democraticamente relevantes, nesse sentido, iniciativas dedi-
cadas a favorecer os controles cognitivos e legais do Estado (ob-
jeto) por parte do cidadão (sujeito), por parte das entidades do 
Estado fiscalizadoras da conduta dos agentes públicos e das ins-
tâncias da administração pública (sujeito), bem como por parte 
dos órgãos e sistemas profissionais e industriais de produção de 
informação sobre o Estado e os seus agentes (sujeito). 

Dessa forma, a inserção do Poder Judiciário na sociedade infor-
macional mediante a criação de sites e portais na internet como forma 
de ampliação do espaço público é o primeiro passo para concretização 
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do acesso à informação pública pelos cidadãos. Sendo que a divulgação 
de informações, principalmente sobre servidores e gastos públicos, es-
timula maior participação política da sociedade, pois, segundo afirma 
Francisco Vacas (2013, p. 224-225), os cidadãos exigem além de acesso 
às TICs, uma mudança efetiva nas formas de informar e de contato com 
o poder público, para que se tornem partícipes das decisões. 

Ainda, conforme ressaltam Clovis Gorczevski e Camila Santos da 
Cunha (2010, p. 187-188), carece a mudança de comportamento tanto 
da sociedade civil como do Estado. Os cidadãos precisam exercer a de-
mocracia de forma ativa, não apenas exigindo seus possíveis direitos do 
Poder Público, mas desempenhando seu dever como cidadão proativo, 
por meio da participação das decisões públicas e da fiscalização dos gas-
tos públicos. Por outro lado, cabe ao Estado estimular a participação da 
população, criando-se uma cultura de participação. 

Assim, constata-se que a internet converte-se em uma ferramenta 
poderosa, uma vez que qualquer pessoa é potencialmente um meio de 
comunicação, capaz de divulgar e obter informações, de participar e con-
cretizar sua cidadania ativa5. Também o Poder Judiciário pode aproximar-
-se da sociedade mediante o desenvolvimento de portais eletrônicos dos 
tribunais, concretizando o dever de transparência e admitindo a accoun-
tability dos atos públicos.

Para tanto, a Resolução 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça 
(BRASIL, 2009) que versa sobre a regulamentação da divulgação de in-
formações referentes à gestão orçamentária, aos quadros de pessoal e à 
respectiva estrutura remuneratória, busca efetivar o acesso à informa-
ção sobre os servidores, protagonistas do desempenho e do desenvol-
vimento das ações do Estado, em razão do dever dos agentes estatais 
de propiciarem justificativas de seus atos à esfera pública, instituições 
fiscalizadoras e sociedade civil. A partir da garantia de publicidade de 
informações e responsabilidade do que é disponibilizado para controle 
social, cumpre-se analisar que o Poder Judiciário apresenta informações 
referentes às despesas com os servidores públicos, tarefa que será de-
senvolvida na segunda parte deste artigo.

5 Nesse sentido, o posicionamento de Francisco Vacas (2013, p. 224): “El acceso de los 
ciudadanos a los medios no se produjo abriendo éstos a la participación ciudadana (re-
chazada en muchos casos por los propios ciudadanos por aburrida), sino convirtiendo a 
cada persona en un medio”.
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2  Uma anÁlise dos portais dos tribUnais 
brasileiros: mapeamento da realidade reFerente À 
divUlgaÇÃo de inFormaÇÕes reFerentes aos servidores 
pÚbliCos na promoÇÃo do Controle soCial

Considerando todo o cenário exposto na primeira parte deste tra-
balho, tendo como destaque o direito de acesso à informação, na pers-
pectiva do pressuposto controle social dos atos dos agentes públicos6, é 
necessário que se verifique se os portais dos Tribunais publicizam infor-
mações referentes aos servidores, em observância da transparência e do 
princípio da publicidade. 

Nesse diapasão, conforme apontado por John M. Ackerman e Irma 
E. Sandoval (2005, p. 18), “la transparencia mejora el proceso de toma 
de decisiones de los servidores públicos al obligales a conduzirse con mayor 
responsabilidad. Ello genera obvios controles a la corrupción as hacer más 
difícil de esconder acuerdos y acciones ilegales”. Percebe-se, então, a re-
levância que o acesso a informações sobre servidores alcança nesse ce-
nário, pois, ao exercitar o controle social, a população pode questionar a 
administração pública sobre os gastos com diárias e passagens, se a estru-
tura remuneratória está de acordo com o estabelecido em lei, bem como 
verificar o quanto se gasta com pessoal e encargos no Poder Judiciário.

Os portais, nesse sentido, podem proporcionar uma nova forma 
de relação entre Judiciário e população, uma vez que este tradicional-
mente não tem uma ligação tão estreita com o povo como os outros dois 
poderes, em virtude de que é o único a não ser escolhido por voto popu-
lar, bem como não decide sobre aplicação de verbas públicas, políticas 
públicas, etc. Então, 

[...] numa sociedade aberta e democrática, os tribunais têm que se 
tornar mais acessíveis e mais próximos aos cidadãos. Os projectos 
de modernização dos tribunais e de introdução de novas tecnolo-
gias devem ser estrategicamente orientadas para esse objectivo. 
As NTCI podem desempenhar um papel importante na interface 

6 Aqui, como forma de deixar claro o uso da expressão “agentes públicos”, pois estes são 
as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração 
Indireta (DI PIETRO, 2006, p. 499), sendo clara a diferenciação de agentes políticos que 
é relacionada apenas às pessoas que executam atividades de governo e exercem man-
dato. Essa ponderação é relevante na medida em que este artigo trata apenas do Poder 
Judiciário.
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dos tribunais com o público, como, por exemplo, através da in-
trodução no sistema judicial de quiosques informáticos ou guias 
electrónicos. (SANTOS, 2005, p. 94)

É nesse cenário que se apresenta a segunda parte deste artigo, que 
tem por finalidade analisar os sites do Poder Judiciário, especificada-
mente no que diz respeito à “Seção de Acesso à Informação” e os dados 
referentes aos servidores deste mencionado poder. Os dados que serão 
apresentados resultam de investigação que abrangeu a totalidade dos 
portais do Poder Judiciário (desde os estaduais, federais e superiores), 
resultando em um total de noventa e três (93) sites, em um intervalo de 
tempo que vai de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Para empreen-
der tal pesquisa, foi confeccionado um formulário estruturado online, 
adaptando-se o método de Santos, Bernardes e Rover (2012, p. 60), o 
que permitiu mensurar quais meios de comunicação viabilizados com o 
uso das tecnologias são ofertados, e se proporcionam uma interação fa-
cilitada e efetiva, estruturada na plataforma Google Drive sobre diversas 
temáticas referentes ao direito à informação, com base na LAI e cartilhas 
que regulamentam sua implementação.

Em um primeiro momento, como o foco da análise é a denominada 
seção “Acesso à Informação”, perquiriu-se se existia o banner padrão re-
ferente à tal ferramenta no portal analisado, tendo como resultado que 
apenas 10% dos portais apresentava o banner padrão, 11% continha 
banner fora do padrão e 79% da totalidade (cerca de 74 portais) nem 
ao menos apresentava banner. Cabe ressaltar que a importância de ter 
o banner nas plataformas virtuais dos Tribunais reside em estabelecer 
uma identidade visual entre os sites, de forma a facilitar a navegação 
pelo usuário que, ao identificar determinadas ferramentas semelhantes 
em diversos portais, acaba por, instintivamente, acessar o que procura.

Dessa feita, ao não colocar no portal o banner de “Acesso à Infor- 
mação”, o Tribunal de pronto dificulta o acesso do usuário, que terá que 
identificar em diferentes sites o local e a forma do link que dará acesso 
às informações buscadas. Essa percepção é importante na atual análise, 
pois é nessa seção que as informações referentes aos servidores se loca-
lizam, bem como está relacionada com conceitos como a acessibilidade 
e usabilidade, que encerram a percepção de que é necessário que todos 
possam ter acesso aos dados e de forma facilitada, principalmente nas 
páginas virtuais governamentais. Nesse sentido:
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O espaço digital permite a realização do novo, sendo possível 
oferecer um atendimento muito mais amplo à informação, que 
pode ser exibida em toda a sua riqueza, apresentada de diferen-
tes formas. É importante que esta possibilidade seja utilizada 
para se garantir a acessibilidade aos conteúdos, atendendo-se, 
assim, a todas as características das pessoas, tanto em suas li-
mitações quanto em suas preferências. (TORRES; MANZONI; 
ALVES, 2002, p. 91)

Ainda, verificou-se se no menu principal do portal havia o item de 
navegação de “Acesso à Informação”. Nesse sentido, apenas 9% do total 
obteve como resposta “sim”7; 76% apresentava “item com essa função, 
mas com outro nome”; 13% não apresentava o item; e 2% foi classifica-
do como “Outros”. Essas respostas também indicam uma falta de unifor-
mização entre os Tribunais, podendo-se concluir que ainda é necessário 
aprimorar a navegabilidade de suas plataformas virtuais dos Tribunais 
em sua totalidade, com escopo de proporcionar maior facilidade no 
acesso a informações públicas.

Na sequência, ao se analisar a existência de itens considerados 
como imprescindíveis na seção de Acesso à Informação, foi possível ve-
rificar que 12 portais “não apresentavam a seção”8, e do total de páginas 
que apresentavam a categoria em foco, resultou-se, em números abso-
lutos, o valor de: a) institucional: 6; b) ações e programas: 5; c) audi-
torias: 4; d) convênios: 6; e) despesas: 7; f) licitações e contratos: 28;  
g) servidores: 39; h) perguntas frequentes: 5; i) sobre a Lei de Acesso à 
Informação: 4; j) serviço de informação ao cidadão – SIC: 11; l) informa-
ções classificadas: 5; e m) outros: 53.

7 Os portais que apresentavam o item de navegação de Acesso à Informação foram: 
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, Tribunal de Justiça de Roraima, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso.

8 Os Tribunais que não apresentavam tais itens são: Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região, Conselho da Justiça Federal, Conselho Federal da Justiça do Trabalho, 
Tribunal da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Tribunal da Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Tribunal de Justiça 
do Maranhão, Tribunal de Justiça do Amapá, Tribunal de Justiça do Acre, Tribunal de 
Justiça de Rondônia.

9 Os Tribunais que apresentavam a exata denominação “servidores” na seção de Acesso 
à Informação foram: Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional da 17ª Região e 
Tribunal de Justiça do Acre.
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O que se pode inferir desses resultados é que, novamente, não há 
uniformidade de tratamento de categorias entre os portais do Judiciário, 
porque o que existe, nesse caso, é uma miríade de nomenclaturas, difi-
cultando a navegabilidade do usuário, que terá que fazer verdadeira in-
vestigação em cada site atrás do que procura. Dessa forma, ao invés de as 
informações se concentrarem em apenas um local, com nomenclaturas 
similares, estão espalhadas tanto na página inicial quanto nas outras in-
terfaces da plataforma virtual. Essa conclusão é possível porque também 
se perquiriu, ao final da análise, se as informações até então analisadas 
existiam, mas estavam divulgadas de maneira pulverizada no site, tendo 
como resultado 87% de respostas afirmativas, ou seja, 81 dos portais es-
palhavam os dados de maneira aleatória em sua interface, sem sistemati-
zação alguma. Ademais, apenas 12% tiveram resultado negativo10, sendo 
1% “não foi possível avaliar”. Esse cenário vai de encontro ao que deveria 
ser o objetivo maior do Poder Judiciário na sociedade informacional, que 
seria “disponibilizar informações detalhadas, em linguagem acessível, 
sobre temas que, normalmente, constituem fonte de preocupação para 
a maioria dos utentes dos tribunais, possibilitando o esclarecimento de 
dúvidas e rapidez no atendimento” (SANTOS, 2005, p. 95).

Antes que se passe à análise dos dados especificamente sobre 
servidores, cabe referir que, para fins de conceituação, estes seriam 
as “pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da 
Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remune-
ração paga pelos cofres públicos” (DI PIETRO, 2006, p. 501). Seguiu-se, 
então, à análise de informações sobre servidores na seção de Acesso à 
Informação, cujos resultados obtidos foram que, da totalidade das pági-
nas dos Tribunais, apenas 2% das páginas apresentava o link exatamente 
com essa nomenclatura, 4% continha-o com nome diverso, mas na seção 
de Acesso à Informação; já 62% disponibilizava o item com outro nome, 
mas em seção equivalente, em 8% o link estava com outra nomenclatura 
em outro local e em 1% dos portais analisados não existia informações 
referentes a servidores. Ainda, em 23% dos sites verificados continha 
informações, mas pulverizadas em vários locais da página. 

10 Os Tribunais correspondentes a essa categoria na análise são: Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal Militar, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Tribunal Regio= 
nal do Trabalho da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal 
de Justiça do Amazonas e Tribunal de Justiça do Acre.
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Dentro das informações sobre servidores, duas páginas não 
apresentava esses dados, 79 continham o número total de servidores 
em cada cargo, 87 publicizavam cargo e função; apenas 8 divulgavam 
o CPF11, ocultando os três primeiros dígitos e os dois verificadores, 86 
apresentavam a lotação, 38 o regime jurídico, apenas 1 site divulgava a 
jornada de trabalho12, 73 continham o ato de nomeação ou contratação, 
72 divulgavam a respectiva data de publicação do ato, 79 publicizavam 
o cargo efetivo ou permanente, 78 apresentavam o órgão ou entidade 
de origem, no caso de servidor requisitado ou cedido, 84 continham 
a relação dos servidores e/ou empregados não integrantes do quadro 
próprio em exercício no órgão, excluídos os ocupantes de cargo em co-
missão; não foi possível avaliar um site e 11 páginas foram classificadas 
em “Outros”.

Nas informações relativas às despesas com pessoal e encargos 
sociais, da totalidade dos portais dos Tribunais, um não apresentava as 
informações13, 89 continham informações sobre o pessoal ativo, sendo 
também 89 os que publicizavam dados sobre o pessoal inativo, 84 di-
vulgavam os encargos sociais incidentes sobre a remuneração, 83 acer-
ca de precatórios, RPV e débitos judiciais periódicos vincendos pagos a 
servidores e empregados, três foram classificados em “não foi possível 
avaliar” e cinco foram avaliados como “Outros”. Quando se questionou 
sobre a publicação da remuneração do quadro de pessoal, apenas sete 
portais dos Tribunais disponibilizavam essas informações na seção de 
institucional, mas 80 sites também publicizavam esses dados, mas deslo-
cados desse menu. Esses são resultados bastante positivos, e acredita-se 
que tenham uma relação direta com a Resolução 102/2009, do Conselho 
Nacional de Justiça, pois é nesse documento que foi determinada a pu-
blicização dessas informações, principalmente em seus artigos 1º14 e 

11 Os portais que publicizavam parte dos números de CPF foram: Tribunal Regional 
Eleitoral do Acre, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região, Tribunal Regional Eleitoral da 11ª Região, Tribunal Regional Eleitoral da 
16ª Região, Tribunal Regional Eleitoral da 19ª Região, Tribunal Regional Eleitoral da 22ª 
Região e Tribunal de Justiça do Piauí.

12 O único portal que apresentou informações sobre jornada de trabalho foi o do Tribunal 
Superior do Trabalho.

13 O site que não apresentava as informações é o Conselho da Justiça Federal.
14 In verbis: Art. 1º Os tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição 

Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal publicarão, em 
seus sítios na rede mundial de computadores e encaminharão ao Conselho Nacional de 
Justiça, observados as definições e prazos constantes desta Resolução: I - os dados de sua 
gestão orçamentária e financeira, na forma dos Anexos I e II desta Resolução; II - as infor-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art92ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art92ii
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2º15. Nesse sentido, a Resolução é anterior à Lei de Acesso à Informação, 
tendo, nesse caso, um lapso temporal maior de adequação dos preceitos 
ali constantes. Então, 

[...] a Resolução n. 102, especificamente, simboliza a atenção que 
o Conselho conferiu à publicidade das informações resultantes da 
gestão financeira e execução orçamentária, com ampla divulgação 
das mesmas na Internet, apresentando-se como uma referência 
de qualidade para a atuação futura do órgão no tema da transpa-
rência pública, em razão do seu detalhamento e do rigor técnico 
empregado. (SILVA, HOCH, RIGHI, 2013, p. 506)

Nas despesas referentes a diárias e passagens, os resultados fo-
ram que, do total de páginas virtuais analisadas, 44 não apresentavam 
o relatório e nas que continham o documento, apenas 31 dos sites apre-
sentavam o destino da viagem, somente 37 publicizavam o nome do 
servidor que teve suas diárias e passagens custeadas; em 31 páginas 
continham o período da viagem e apenas 30 apresentavam o motivo da 
viagem. Ademais, do total analisado, 43 portais disponibilizavam o valor 
total das diárias, sendo que apenas 25 sites continham o valor final da 
viagem16. 

O acesso a essas informações sobre diárias e passagens é muito 
importante, no momento em que o servidor está com dinheiro público, 

mações sobre as respectivas estruturas remuneratórias, quantitativos de pessoal efetivo 
e comissionado, e origem funcional dos ocupantes dos cargos em comissão; III - a relação 
de membros da magistratura e demais agentes públicos; IV - a relação dos empregados 
de empresas contratadas em exercício nos órgãos; e V - a relação dos servidores e/ou 
empregados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão, excluídos os ocu-
pantes de cargo em comissão ou função de confiança (BRASIL, 2009).

15 Art. 2º Para os fins das informações a serem prestadas nos termos deste capítulo, na 
forma do Anexo I, definem-se: I - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais são despesas 
de custeio relativas aos servidores ou empregados dos órgãos, inclusive requisitados e 
comissionados, ressalvado o disposto no inciso II, observado o seguinte detalhamento: 
a) despesas com pessoal ativo; b) despesas com pessoal inativo e pensões; c) encargos 
sociais incidentes sobre a remuneração do pessoal, e d) despesas com sentenças judi- 
ciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais 
periódicos vincendos) pagos a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária 
específica. (BRASIL, 2009)

16 Os dados completos dessa perguntam resultam em portais que apresentavam as infor-
mações, num total de: a) “nome do órgão”: 17; b) “lotação”: 9; c) “nome do servidor”: 37; 
d) “cargo”: 33; e) “origem dos trechos da viagem”: 24; f) “destino da viagem”: 31; g) “perío-
do da viagem”: 32; g) “motivo da viagem”: 30; h) “categoria da passagem”: 17; i) “número 
de diárias”: 30; j) “valor total das diárias”: 43; k) “valor total da viagem”: 25; l) “NPA”: 6;  
m) “outros”: 4. 
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realizando alguma atividade que, em tese, irá acrescentar algum conhe-
cimento à sua função, como no caso de cursos e congressos, ou está, em 
nome da administração pública, realizando viagens para cumprir deter-
minadas atividades. Dessa forma, saber o período da viagem, o motivo, 
a origem e o destino serve para que o cidadão possa ter conhecimento 
de se o deslocamento é de interesse público e se o servidor efetivamente 
foi a determinado evento, por exemplo, pelos dias estritamente neces-
sários. Tais dados servem, absolutamente também, para que a popula-
ção requeira a justificativa e a comprovação que o servidor efetivamente 
participou das atividades que se propôs quando do pedido de custeio 
para o deslocamento e diárias correspondentes.

Ademais, essas informações devem ser publicizadas, em nome do 
princípio da publicidade e da transparência que deve nortear os atos da 
administração pública, principalmente, nesse caso, o Judiciário, possibi-
litando o controle social. Nessa seara, Vanderlei Siraque (2009, p. 64):

O sentido da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos, além de garantir a transparência 
das atividades da Administração, visa à democratização do acesso 
aos serviços públicos, ao controle social e institucional da função 
administrativa do Estado, à educação cívica e política da comu-
nidade, à prestação de contas e à responsabilização dos agentes 
públicos, conforme determina o princípio republicano.

Essa postura do cidadão que busca informações, que questiona 
os agentes públicos, está em consonância com o que se espera de um 
Estado Democrático de Direito, qual seja, “prover mecanismos que ga-
rantam a boa administração, com racionalidade e transparência nos pro-
cessos de tomada de decisão, de modo a propiciar governos eficientes e 
probos” (BARROSO, 2010, p. 92).

CONCLUSÃO

Em virtude das transformações ocasionadas pelas tecnologias da 
informação e comunicação (TICs), das quais a administração pública 
não ficou imune, foi necessário que esta se inserisse na sociedade infor-
macional, sendo as suas plataformas visuais uma das formas mais visí-
veis dessa mudança. Nesse contexto, modificou-se a percepção sobre as 
informações públicas, passando-se a considerar o acesso a estas como 
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um direito dos cidadãos, como referido, um direito humano. A cultura 
do sigilo, nesse cenário, deve ser deixada para trás, em favorecimento e 
construção da transparência nos atos públicos.

Dessa forma, a accountability assume um papel de destaque, pois 
define a responsabilidade de controle, obrigação de prestar contas para 
a administração pública, gerando responsividade. O controle social tam-
bém se junta a esses conceitos e práticas, pois deles se beneficia, uma 
vez que a obrigatoriedade da publicação de informações públicas incre-
menta a fiscalização dos cidadãos da gestão da coisa pública.

Como apontado alhures, o direito à informação foi contemplado 
tanto em documentos internacionais quanto nacionais, sendo que a Lei 
12.521 de 2011 é o marco normativo dessa área no Brasil. Tal legisla-
ção, somada com a Resolução 102 do CNJ, obriga os órgãos públicos a 
publicizarem informações sobre servidores, como remuneração, diárias 
e passagens. Os dados obtidos a partir da observação e analisados no 
presente artigo apontam a incipiência do cumprimento dos portais dos 
tribunais brasileiros nessa seara.

Embora os tribunais apresentassem os dados, muitos deles esta-
vam esparsos nas interfaces das páginas virtuais, obrigando o cidadão a 
fazer pesquisa extensa para poder acessá-las. Também as informações 
estavam com nomenclatura diversa daquela recomendada nos docu-
mentos normativos. A miríade de termos dificulta a navegabilidade do 
usuário, pois ele terá que se adaptar à nomenclatura adotada em cada 
site, lembrando quase uma torre de babel, onde cada um tem uma lin-
guagem diferente e não consegue se comunicar e conversar com os ou-
tros portais de maneira a facilitar a busca empreendida pelo cidadão.

No que dizia respeito às informações sobre despesas com pessoal 
e encargos sociais, percebeu-se um cumprimento mais efetivo pelos sites 
em análise. Tal fato pode ser resultado da implementação da Resolução 
102 do CNJ que é anterior à LAI e já previa a divulgação desses dados. 
Ainda foi possível concluir que os elementos referentes a diárias e pas-
sagens são publicizados, na maioria das vezes, pela reduzida parcela dos 
tribunais analisados. Nesse sentido, como acompanhar as viagens dos 
agentes públicos se não há acesso ao nome deles, tampouco o valor final 
da viagem ou o seu destino? 

Nesse diapasão, acredita-se que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido pelos portais do Poder Judiciário no que concerne aos dados 
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sobre servidores. Assim, é necessário que se adote o princípio da publi-
cidade como valor de destaque na publicação de informações públicas. 
O direito de acesso à informação deve ser efetivado e a administração 
pública deve se empenhar mais na efetivação dos ditames da lei que o 
regulamenta.

REFERÊNCIAS

ACKERMAN, John M.; SANDOVAL, Irma E. Leyes de Acceso a la Información en 
el mundo. Cuadernos de Transparencia, 7. Delegación Coyoacán, México, D.F.: 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2005.

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 

BERNARDES, Marciele Berger. Democracia na sociedade informacional: o de-
senvolvimento da democracia digital nos municípios brasileiros. São Paulo: 
Saraiva, 2013.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 12ª 
reimp. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 102, de 15 de dezembro de 2009. 
Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão 
orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas re-
muneratórias dos tribunais e conselhos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
atos-administra-tivos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12218-reso-
lucao-no-102-de-15-de-dezembro-de-2009>. Acesso em: 25 jul. 2014.

________. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 
do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 
8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. In: Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 
08 jul. 2014.

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2006.

CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Acesso à Informação Pública: Uma in-
trodução à Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília, 2011. Disponível 
em: <http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/materiais-interesse/Cartilha 
AcessoaInfor macao.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2014.



O POder JudiciáriO na sOciedade em rede 117

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 
2006.

GOMES, Wilson. Participação política online: Questões e hipóteses de trabalho. 
In: MAIA, Rousiley Celi Moreira; GOMES, Wilson; MARQUES, Francisco Paulo 
Jamil Almeida (Orgs.). Internet e participação política no Brasil. Porto Alegre: 
Sulina, 2011.

GORCZEVSKI, Clovis; CUNHA, Camila Santos da. A Cidadania no Estado 
Democrático de Direito – a necessária concretização da cidadania participati-
va como condição imperiosa de reconhecimento do novo cidadão. In: CECATO, 
Maria Aurea Baroni; MISAILIDIS, Mirta Lerena; LEAL, Mônica Clarissa Hannig; 
MEZZAROBA, Orides. Estado, Jurisdição e Novos Atores Sociais. São Paulo: 
Conceitual Editorial, 2010.

HÖFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. Trad. Tito Lívio Cruz Romão. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005.

MIGUEL, Luís Felipe. Impasses da accountability: dilemas e alternativas da re-
presentação política. Rev. Sociol. Polít. [online], n. 25, p. 25-38, 2005. ISSN 0104-
4478. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n25/31109.pdf>. 
Acesso em: 19 jul. 2014. 

O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova 
[online]. 1998, n. 44, p. 27-54. ISSN 0102-6445. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/ln/ n44/a03n44.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2014.

PINHO, José Antonio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: 
já podemos traduzi-la para o português? Rev. Adm. Pública [online], v. 43, n. 6, 
p. 1.343-1.368, 2009. ISSN 0034-7612. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/rap/v43n6/06.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2014.

PRADO, Gilbertto. Redes e ambientes virtuais artísticos. In: DUARTE, Fabio; 
QUANDT, Carlos; SOUZA, Queila. O Tempo das redes. São Paulo: Perspectiva, 
2008.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de co-
municação e informação. Sociologias, Porto Alegre, ano 7, n. 13, p. 82-
109, jan./jun. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S1517-45222005000100004&script=sci_art text>. Acesso em: 16 jun. 2014. 

SANTOS, Paloma Maria; BERNARDES, Marciele Berger; ROVER, Aires José. 
Teoria e prática de governo aberto: lei de acesso à informação nos executivos 
municipais da Região Sul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013.

SILVA, Rosane Leal da; HOCH, Patrícia Adriani; RIGHI, Lucas Martins. 
Transparência pública e a atuação normativa do CNJ. Rev. Direito GV, São Paulo, 
v. 9, n. 2, dez. 2013. Disponível em: <http://direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.

http://direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/artigo-Edicao-revista/06-rev18_489-514_-_rosane_leal_da_silva.pdf


Gislaine Ferreira Oliveira

& Priscila valduGa dinarte
118

br/files/artigo-Edicao-revista/06-rev18_489-514_-_rosane_leal_da_silva.pdf>. 
Acesso em: 29 jul. 2014.

SILVA, Sivaldo Pereira da. Exigências democráticas e dimensões analíticas para 
a interface digital do Estado. In: MAIA, Rousiley Celi Moreira; GOMES, Wilson; 
MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida (Orgs.). Internet e participação políti-
ca no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2011.

SIRAQUE, Vanderlei. Controle social da função administrativa do Estado: possi-
bilidades e limites na Constituição de 1998. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

TORRES, Elisabeth Fátima; MAZZONI, Alberto Angel; ALVES, João Bosco da 
Mota. A acessibilidade à informação no espaço digital. Ciência da Informação 
[online], v. 31, n. 3, p. 83-91, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
ci/v31n3/a09v31n3.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2014.

VACAS, Francisco. Gobierno y ciudadanía: nodos en la red. In: ELIZALDE, 
Luciano; RIORDA, Mario (Orgs.). Comunicación Gubernamental 360. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: La Crujía, 2013. p. 221-240.

http://direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/artigo-Edicao-revista/06-rev18_489-514_-_rosane_leal_da_silva.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n3/a09v31n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n3/a09v31n3.pdf


A UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS  
PELO PODER JUDICIÁRIO: ContribUiÇÕes 

para Uma “esFera pÚbliCa” virtUal?

Lucas maRtins Righi

Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Graduado em Direito 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Integrante do Núcleo de Direito Informacional 
(NUDI). Advogado. E-mail: lucas@bortoliniadvogados.adv.br

PatRícia adRiani hoch

Graduada em Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Integrante do Núcleo de 
Direito Informacional (NUDI). Advogada. E-mail: patricia.hoch@jpph.adv.br

Resumo: Este artigo aborda o impacto da internet na atuação do Poder Judiciário so-
bre a esfera pública, no sentido da categoria teórica desenvolvida por Jürgen 
Habermas. Para enfrentar a matéria, empregou-se o método de abordagem 
dedutivo, partindo da evolução das teorias de Habermas sobre espaços públi-
cos até a utilização da internet como um espaço comunicativo que integra essa 
grande rede. A pesquisa bibliográfica e documental é complementada pelo 
emprego do método de procedimento monográfico ou de estudo de casos, a 
partir do qual foram eleitos e observados, de maneira sistemática e não parti-
cipativa, perfis e páginas virtuais de Tribunais que integram o Poder Judiciário, 
a fim de verificar quantitativamente o número de Cortes que utilizam meca-
nismos de redes sociais para sua comunicação com a sociedade, bem como 
analisou-se de modo qualitativo exclusivamente a atuação do Superior Tribunal 
de Justiça. Constatou-se que a maioria dos Tribunais brasileiros possui espaços 
virtuais para comunicação, evidenciando seu rumo à melhoria na comunicação 
social, necessitando, contudo, de uma ampliação das iniciativas no sentido de 
incentivar o exercício crítico da sociedade sobre suas ações.

Palavras-chave: Espaço público. Internet. Redes sociais. Publicidade. Crítica.

SOCIAL NETWORKS USES BY JUDICIARY:  
CONTRIBUTIONS FOR A VIRTUAL “PUBLIC SPHERE”?

Abstract: This article discusses the impact of the Internet on the action of the Judiciary 
on the public sphere in the sense of theorical category developed by Jurgen 
Habermas. To address the issue, it was used the method of deductive appro-
ach, starting from the evolution of the theories of Habermas on public spa-
ces by the use of the Internet as a communicative space that integrates this 
great network. A bibliographical and documentary research is complemen-
ted using the monographic procedure method from which they were elected 
and observed, by the systematic and non-participatory way, virtual profiles 
and pages that comprise the Judiciary Courts, in the order to quantitatively 
verify the number of courts that utilize mechanisms of social networks for 
their communication with the society and was analyzed qualitatively exclusi-
vely the work of the Justice Superior Court. It was found that the majority of 
Brazilian courts have virtual spaces for communication, highlighting its way 
to an improvement in the media. However, it is still necessary an expansion 
of initiatives to encourage critical period of the company about their actions.

Keywords: Public space. The internet. Social networks. Publicity. Critical.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo justifica-se pela compreensão dos autores acer-
ca da importância da interação entre a sociedade civil e o Poder Público 
para o melhor exercício do Estado Democrático de Direito. Comunicação 
esta não cingida ao exercício do voto popular ou ao pedido de informa-
ções e certidões pessoais; muito além, pensa-se tal enquanto norteada 
para verdadeiramente exercer controle social sobre a atuação estatal e 
influenciar as pautas de interesse público que deveriam ser objeto de 
atenção dos Poderes que compõem o Estado.

Imbuídos desta convicção, buscou-se refletir a relação entre o 
Poder Judiciário e a sociedade na internet a partir de uma teoria social 
crítica que tivesse como um de seus pilares fundamentais esta relação 
entre a esfera pública e o exercício do poder. Inevitável, neste sentido, a 
aproximação da pesquisa realizada à teoria política de Jürgen Habermas. 
Dentre os vários temas estudados pelo pensador, a democracia recebeu 
destaque importante, ainda que muitas vezes alvo de severas críticas em 
razão de sua concepção procedimental. 

O estudioso dedicou-se a compreender a esfera pública a partir de 
uma perspectiva comunicativa e procedimental, o que tem início na dé-
cada de 60 a partir de sua obra “Mudança estrutural da Esfera Pública” 
(tese de livre docência iniciada já em seu período como pesquisador no 
Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, cujo patrocínio fora rejeita-
do por Horkheimer e Adorno). Diversas outras produções posteriores 
demonstram o amadurecimento da teoria, dentre elas merecendo desta-
que o livro “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”. 

Longe de abordar a totalidade dos escritos e de ter consequente 
capacidade de refletir criticamente sobre o pensamento habermasiano 
acerca da democracia e da importância da esfera pública, este artigo irá 
inicialmente percorrer as duas obras acima mencionadas e outras que 
as abordam em busca de conceitos, categorias e reflexões que possam 
oferecer parâmetros que conduzam uma observação crítica sobre parte 
dos resultados da pesquisa empírica realizada pelo projeto com base na 
metodologia de coleta de dados – notadamente os que atinem aos espa-
ços de comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade. Será que o 
próprio Poder incentiva a criação de espaços comunicacionais na inter-
net que possam configurar um elemento ou ativo da esfera pública geral 
trabalhada por Habermas?
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1  aÇÃo ComUniCativa, esFera pÚbliCa e 
internet

Há um “centro nervoso” do pensamento habermasiano que se 
constitui como núcleo que organiza as informações e categorias e per-
mite ao leitor um melhor entendimento sobre elas. Para Aragão (1992, 
p. 14), tal centro se situa na teoria da racionalidade comunicativa, tra-
balho de um Habermas filósofo, “que deseja dar uma fundamentação 
normativa à teoria social crítica”. O ponto de partida é a superação da 
filosofia da consciência e do estudo da razão sob o prisma da linguagem. 

A filosofia ocidental centrou-se na reflexão sobre a razão, mas 
principalmente no conhecimento e na ação, sob a perspectiva da auto-
consciência. Habermas compreendeu que o estudo da razão por meio da 
análise da linguagem não era apenas metodologicamente mais adequa-
do, mas conferia uma nova dimensão à razão: enquanto a razão que con-
duz a atividade do sujeito cognoscente (conhecimento) e agente (ação) 
é caracterizada como subjetiva e instrumental – haja vista ser centrada 
na consciência e no domínio sobre os objetos – a razão que pode ser  
encontrada na atividade dos sujeitos linguísticos seria intersubjetiva, en-
volvendo vários sujeitos e voltada a um entendimento (ARAGÃO, 1992, 
p. 25). Assim, o tratamento da razão pelo prisma da ação e do conheci-
mento foi tratado pela grande maioria dos filósofos clássicos ocidentais 
no âmbito da relação sujeito-objeto, a partir da representação e da ação. 
O autoconhecimento que embasa a filosofia da consciência sofreu mui-
tas críticas a partir da denominada “virada linguística” (ARAGÃO, 1992, 
p. 26). 

Este enfrentamento está inicialmente ligado ao trabalho do lin-
guista estrutural Ferdinand de Saussure, que dá início à denominada 
virada linguística. Para Saussure (Semiologia1), a língua é um sistema 
social e não individual, preexistindo ao sujeito: “Falar uma língua não 
significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e origi-

1 Nos Estados Unidos também se desenvolveu a teoria linguística de Charles Peirce, a 
qual se denominou de Semiótica. Para Lenio Streck (2007, p. 157-159), a importância da 
semiótica de Peirce é a introdução de parâmetros fenomenológicos na concepção de sig-
no, rompendo com as demarcações rígidas do paradigma racionalista entre dois mundos, 
um de imediaticidade qualitativa e outro dos conceitos intelectuais. Ao relacionar a obra 
de Peirce com o tema de seu livro, Streck afirma que a noção peirciana de terceridade 
como mediação, como simbolização contínua, representa a linguagem como abertura do 
mundo. 
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nais; significa também ativar a imensa gama de significados que já estão  
embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais” (HALL, 
1997, p. 44). A Semiologia foi conceituada pelo próprio linguista como 
“sendo uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social” 
(STRECK, 2007, p. 150). Os modernos filósofos da linguagem – dentre 
eles Jacques Derrida – influenciados por Saussure e pela virada linguís-
tica argumentam que o falante individual não pode fixar o significado 
de uma forma final, inclusive de sua identidade. Tudo tem um antes e 
um depois – o significado procura o fechamento, mas é constantemen-
te perturbado pela diferença (HALL, 1997, p. 144). Lenio Streck (2007,  
p. 177) afirma que a partir da virada, a linguagem se converte em ponto 
de partida e centro de reflexão, tanto como conteúdo quanto como mé-
todo da razão linguística, e no geral provoca a superação da concepção 
de que o conhecimento de algo é direto ou objetivante – ocorreria por 
meio da mediação do significado e do sentido da linguagem.

Habermas, porém, propõe uma segunda guinada, que represen-
taria um avanço em relação ao semanticismo, que se ateve mais a uma 
análise das formas das frases e expressões gramaticais (ARAGÃO, 1997, 
p. 28). Sua principal crítica centrou-se, portanto, na limitação da re-
flexão por parte desta, que, ao limitar-se à análise de frases e orações, 
prescindiu da análise do uso da linguagem pelos sujeitos nas suas re-
lações, do contexto da comunicação e da respectiva transformação dos 
significados (pragmática). No fundamento pragmático, a linguagem é 
um elemento mediador das relações que os falantes estabelecem entre 
si, quando versam sobre o mundo (ARAGÃO, 1997, p. 28). Alarga-se o 
horizonte do estudo da linguagem enquanto forma comunicativa, na 
perspectiva intersubjetiva. Habermas defendeu que o modo original da 
linguagem é o uso comunicativo e seu emprego tem como orientação o 
entendimento – sua razão de ser (ARAGÃO, 1997, p. 28). 

Nesta concepção, além da ação social instrumental haveria um agir 
comunicativo; a primeira norteada pelo sucesso e embasada no interes-
se técnico de domínio da natureza para fins instrumentais e o segundo 
pelo entendimento e com interesse prático de organizar as relações que 
os homens estabelecem entre si em sociedade, regulamentando os pro-
cessos da vida social. Mas, quando neste agir da comunicação, além do 
exercício prático do diálogo, houvesse uma necessidade de libertação da 
dominação social e política, ocorreria uma verdadeira ação comunicati-
va, enquanto interação racionalmente motivada. Esta relação racional-
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mente orientada para o entendimento geraria mais do que uma comu-
nicação quotidiana prática; uma esfera de discurso em que a avaliação 
crítica da comunicação é possibilitada, resultando em uma possibilidade 
emancipatória – preocupação esta que o autor herdou das influências da 
Escola de Frankfurt (ARAGÃO, 1997, p. 56).

Chegamos assim à constatação da existência de um interesse 
emancipatório inerente à razão, deduzido da capacidade da lin-
guagem de produzir entendimento ou acordo racional entre os 
homens, o que exclui qualquer forma de coerção e que se expressa 
através de um tipo de ação social: a ‘ação comunicativa’. (ARAGÃO, 
1997, p. 58)

A compreensão da importância do agir comunicativo para a eman-
cipação torna-o igualmente significativo para a teoria social crítica ha-
bermasiana, que acredita na força da construção da liberdade social pela 
prática comunicativa intersubjetiva. Ainda que a obra “Teoria da ação 
comunicativa” tenha sido produzida e publicada posteriormente ao livro 
“Mudança estrutural da esfera pública”2, já nesta, com traços históricos e 
críticos, o autor aborda a relação da sociedade civil com o poder político 
e o Estado em uma perspectiva social comunicativa, tendo como uma de 
suas categorias principais a noção de “esfera pública”. 

Habermas inicia essa obra refletindo sobre a utilização dos ter-
mos “público” e de “esfera pública” no tempo em que realizou a pes-
quisa, afirmando que tal evidencia uma multiplicidade de significados 
concorrentes. São categorias que se originam de diferentes momentos 
históricos e que são compartilhadas por diversos campos do conheci-
mento, como Direito, Ciência Política e Sociologia que, impossibilitadas 
de substituir as categorias, as interpretam continuamente (HABERMAS, 
2003b, p. 13). 

Para o filósofo, o modelo de esfera pública helênica – esfera da 
pólis, comum aos cidadãos livres, de conversação entres os pares para 
tratamento de assuntos públicos – foi estilizadamente transmitido a nós 
pela interpretação que os próprios gregos deram de si, configurando-se 
como um modelo clássico com forma normativa – um modelo ideoló-
gico. Na Idade Média, transmitem-se essas noções, mas elas só passam 

2 Lançada originalmente em alemão em 1962, traduzida no Brasil em 1984 e nos Estados 
Unidos somente em 1989 (PERLATTO, 2012, p. 1). 
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a ter efeitos jurídicos relevantes como o surgimento do Estado mo-
derno e com a separação deste em relação à esfera da sociedade civil 
(HABERMAS, 2003b, p. 17). 

No século XIX, mesmo continuando como um princípio organiza-
cional da ordem política, os fundamentos sociais da esfera pública se 
diluíram continuamente, há pelo menos um século, retirando-lhe for-
ça no cenário político, em que pese aumentarem as populações, as di-
ferenças, os direitos políticos e, por consequência, a amplitude da es-
fera (HABERMAS, 2003b, p. 17). O objetivo da pesquisa empreendida 
por Habermas foi então entender historicamente a estrutura da esfera 
pública e confrontar com a complexidade que a ambientava quando do 
período histórico em que desenvolveu o estudo, buscando além de uma 
explicação sociológica do conceito, uma melhor compreensão dessa so-
ciedade a partir das categorias centrais (HABERMAS, 2003, p. 17). 

Pode-se afirmar que o método utilizado por Habermas repre-
sentou uma tentativa de operar simultaneamente com uma concepção 
ideal normativa e uma noção historicamente localizada de esfera públi-
ca, validando este tipo com a facticidade da correspondente sociológica 
da esfera pública – relação de factos e normas (DA SILVA, 2001, p. 117). 
Na obra original, o período histórico escolhido foi a sociedade liberal 
burguesa. Segundo Habermas, a gênese da esfera estaria associada com 
o surgimento do capitalismo mercantil na Europa do século XVII, o qual 
suscitou o nascimento de um novo espaço situado entre o Estado e a es-
fera privada (PERLATTO, 2012, p. 80). Este embrião remonta do interes-
se geral havido pelos burgueses de orientarem publicamente a ativida-
de econômica privatizada, eis que já no século XVII suas condições não 
mais estavam restritas aos limites domésticos e locais – esfera privada 
que se tornou publicamente relevante (HABERMAS, 2003b, p. 33). A fase 
mercantilista do capitalismo reestruturou a ordem política e social, sen-
do possível falar na complementação do sentido da economia privada 
por uma economia política. 

A força que a burguesia assumiu na ordem social e política resultou 
na demanda desta em ter conhecimento e condução do que fazia a agên-
cia estatal. A esfera pública surgiu então como verdadeira “instância de 
mediação entre o Estado e os interesses privados, que se constitui como 
uma nova forma de legitimação de poder. Aquilo que é público e de inte-
resse geral deve provar-se argumentativamente como tal.” (PERLATTO, 
2012, p. 3). Os assuntos eram discutidos, debatidos e criticados, dando 
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lugar ao entendimento sobre a realidade social e sobre a legitimidade 
de atuação do poder público pelo Estado. Para Habermas, esses deba-
tes da esfera pública burguesa, que ocorriam em clubes, cafés e outros 
locais, baseavam-se no uso público da razão, por meio de um discurso 
racional (publicidade crítica substituindo a publicidade representativa) 
que aproximava os indivíduos contrariamente à política de segredo do 
Estado (GUEDES, 2014, p. 2).

Deste modo, a esfera pública burguesa significava um importante 
espaço de mediação entre a esfera privada e o poder público, mas não se 
confundindo com o Estado ou com o poder econômico (GUEDES, 2008, 
p. 2)3. Da Silva (2001, p. 9) afirma que “a experiência de uma privacidade 
orientada para o público, nascida no seio da família burguesa patriarcal, 
foi essencial para a constituição da esfera pública política”. Os juízos pú-
blicos, anteriormente ligados ao próprio Poder público, se dissociaram 
deste para situarem-se em fóruns compostos das pessoas privadas que 
se reuniam com a finalidade de obrigar este poder público a se legitimar 
(HABERMAS, 2003b, p. 40). Para Habermas, a história das palavras rele-
va esta mudança: o que era submetido ao julgamento do público ganha-
va “publicity” – termo que é emprestado ao francês no fim do século XVII 
e ao alemão no XVIII – e a crítica pública se apresentou com a expressão 
“opinião pública” durante do século XVIII (HABERMAS, 2003b, p. 41). 
Fortalece-se o princípio da publicidade crítica enquanto forma de legiti-
mação da atuação política (DA SILVA, 2001, p. 11).

Observa-se, porém, que esta própria esfera era por si excludente e 
ambiente de disputas de poder que dificultavam este entendimento pú-
blico (como diversos autores críticos da teoria habermasiana apontam). 
Da Silva (2001, p. 120) ressalta, neste norte, que o Estado de direito bur-
guês e sua esfera pública foram artifícios ideológicos cujos princípios 
legitimadores foram violados pela própria burguesia, que na realidade 

3 Habermas (2003, p. 45) assim separou graficamente os setores sociais:

Setor Privado Esfera do Poder Público
Soc. Civil (troca de 

mercadorias e trabalho social) Esfera pública política Estado (setor da  
“polícia”)

Esfera pública literária 
(clubes e imprensa)

Espaço íntimo da pequena 
família (intelectualidade 

burguesa)
Mercado de bens 

culturais
Corte (sociedade da 
aristocracia da corte)
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atentava contra parcela significativa da população com a exploração 
trabalhista, por exemplo. A consolidação desta esfera pública burguesa, 
para Silva (2001, p. 4), foi acompanhada de um duplo processo de legi-
timação: “por um lado, perante o poder do Estado; por outro, relativa-
mente às restantes classes sociais”. 

No decorrer do século XIX, com a massificação dos grandes cen-
tros urbanos e a sindicalização, será ampliado o público que demanda 
a atenção a seus interesses, tornando a esfera pública um ambiente 
de pressão. A despeito disso, de acordo com Habermas, principalmen-
te na segunda metade do século XX, ocorreu a degeneração e o enfra-
quecimento da esfera pública, com a transformação do “cidadão” em 
“cliente” (PERLATTO, 2012, p. 3). Ainda no decorrer da obra original, 
Habermas, com tom pessimista, ressaltou o papel da mídia na mas-
sificação da informação e homogeneização dos sujeitos, bem como 
seus reflexos negativos sobre a publicidade crítica da esfera pública 
(PERLATTO, 2012, p. 5).

Ainda assim, a esfera pública permanece e sua construção teórica 
foi evoluída por Habermas com o decorrer do século XX e posteriormen-
te às críticas a seu primeiro trabalho, que foi acusado de sobrevalori-
zar a mídia e desconsiderar a força de novos movimentos sociais que 
pressionavam a democratização da esfera pública (PERLATTO, 2012,  
p. 5). Inevitável também que o pensamento habermasiano sobre a esfe-
ra pública sofresse transformações a partir da evolução de seu “edifício  
teórico” (DA SILVA, 2001, p. 117). Inicialmente, Habermas, em obras 
posteriores, deixou de referir a esfera pública como uma categoria histó-
rica específica para relacioná-la à ideia de uma capacidade comunicativa 
humana trans-histórica, como um espaço intermediário entre Estado e 
Sociedade Civil, para discussão livre de questões de interesse comum 
dos cidadãos (PERLATTO, 2012, p. 4). 

Em suas próprias palavras, “A esfera pública não pode ser en-
tendida como uma instituição, nem como uma organização, pois, ela 
não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre com-
petências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organiza-
ção, etc.” (HABERMAS, 2003a, p. 92). Do mesmo modo, não poderia 
ser confundida com um sistema, pois exteriormente possui horizontes 
abertos, permeáveis e deslocáveis, sendo mais adequado caracterizá-la 
como “uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas 
de posições e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 
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sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixa-
das em temas específicos.” (HABERMAS, 2003a, p. 92). Aproximam-se 
então, de modo mais claro, as noções de racionalidade comunicativa 
e esfera pública no campo político. Habermas creditará a esta esfera 
pública difusa e à razão comunicativa a defesa da liberdade em face da 
colonização do mundo da vida. 

A conexão entre o exercício da cidadania na esfera pública e as ex-
periências individuais na vida privada continua sendo importante para 
o autor, o que pode ser notado quando afirma que “os canais de comu-
nicação da esfera pública engatam-se nas esferas da vida privada” e que 
“a esfera pública retira seus impulsos da assimilação privada de proble-
mas sociais que repercutem nas biografias particulares” (HABERMAS, 
2003a, p. 98). Neste contexto, Habermas diferencia os níveis desta esfera 
pública em três categorias, de acordo com a densidade da comunicação 
e sua complexidade organizacional: a) esfera pública episódica (bares, 
cafés, encontros de rua); b) esfera pública da presença organizacional 
(encontros de associações, reuniões de partidos e igrejas); c) esfera pú-
blica abstrata (produzida pelas mídias) (HABERMAS, 2003a, p. 107). 
Após tal classificação, novamente ressalta que as esferas públicas não 
podem cristalizar-se na forma de organizações ou sistemas, e que “no in-
terior da esfera pública geral, definida através de sua relação com o sis-
tema político, as fronteiras não são rígidas em princípio” (HABERMAS, 
2003, p. 107).

É a partir desta compreensão não fechada e sistêmica da esfera 
pública em geral (princípio de não exclusão de redes parciais) é que se 
tem o questionamento do presente artigo sobre a utilização da internet 
como um espaço comunicativo que integra esta grande rede. A sociedade 
contemporânea vive um paradigma tecnológico baseado na informação 
e na comunicação, na medida em que os fluxos informacionais das novas 
tecnologias, com ênfase na internet, se destacam por apresentar meca-
nismos que permitem imensa circulação, tratamento e armazenamento 
de dados e informações, fomentando a comunicação, a interatividade e a 
aproximação de usuários e Poder Público. 

Diante dessa modernização, “a utilização da internet pelo Estado, 
principalmente através de sites e portais oficiais, se tornou algo gene-
ralizado e se configura hoje como o principal vetor de informação da 
esfera governamental para a esfera civil” (DA SILVA, 2011, p. 33). Nesse 
contexto, a internet proporciona uma participação mais ativa no pro-
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cesso de comunicação, justificando um maior engajamento dos atores 
em aprimorar os espaços públicos por meio do debate.

No processo de transição entre o real e o virtual, a passagem das 
tecnologias analógicas para as digitais modificou, sobretudo, a forma 
como a informação é repassada. A forma analógica (por meio do teatro, 
livro, cinema, rádio e televisão) obedece a um fluxo unilateral de repas-
se de informação, de modo que a interação ocorre entre o emissor e o 
receptor da mensagem. A comunicação digital, por sua vez, envolve um 
processo comunicativo em rede e interativo, possibilitando a interação 
entre o internauta e as redes de colaboração formada por “arquiteturas 
informativas (site, blog, comunidades virtuais, etc.), conteúdos e pes- 
soas” (DI FELICE, 2008, p. 45).

Assim, considerando as características comunicacionais da in-
ternet e o fenômeno do ativismo digital, é possível considerá-la como 
uma grande rede de fluxos comunicativos, formada por diversas redes 
parciais (blogs, redes sociais, sites, provedores de vídeos) que permitem 
a realização de uma publicidade crítica da sociedade civil em relação 
ao Poder Público. Estão presentes os principais pressupostos da teoria 
habermasiana: a) intermediação entre sociedade civil e Estado; b) rede 
de comunicação entre cidadãos da sociedade civil; c) discussão de te-
mas de interesse geral com base em demandas e experiências privadas;  
d) publicidade crítica. Guedes (2008, p. 11) afirma que partindo do en-
tendimento de que a esfera pública não é o local físico, mas a dimensão 
do debate ou do conflito argumentativo público, a internet pode ser con-
siderada integrante desse espaço. 

Essa premissa se consolida inclusive pela intensificação das prá-
ticas de transparência pública na internet, aproveitando-se o potencial 
das novas tecnologias. Com esse ideal, o Brasil recentemente regula-
mentou o direito de acesso à informação, promulgando a Lei de Acesso à 
Informação, a qual visa cumprir o ideal da máxima divulgação, possibili-
tando a participação qualificada e comprometida dos cidadãos, conforme 
será exposto no próximo tópico.

A atuação estatal no novo paradigma pode representar, neste sen-
tido, uma inovação em relação à formulação teórica habermasiana críti-
ca da obra da década de 1960. Nela, o pensador aborda o que denomina 
de “subversão do princípio da publicidade” pelo Estado, a partir da to-
mada por parte da burocracia estatal da práxis comunicativa de grandes 
empresas privadas e coligações partidárias, privilegiando a representa-
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ção à informação concreta: “a esfera pública se torna uma corte, perante 
cujo público o prestígio é encenado – ao invés de nele desenvolver-se 
a crítica”(HABERMAS, 2003b, p. 235). Assim, a publicidade estatal e o 
modo como tal se realizava eram considerados obstáculos à atuação da 
esfera pública, eis que o gerenciamento das informações de acordo com 
a conveniência dos partidos políticos era pretexto para a política de se-
gredo e representação perpetuada, dificultando a publicidade crítica so-
bre as informações públicas.

Mas como se dá esta atuação ativa do Estado neste novo paradig-
ma e na nova esfera pública? Ela verdadeiramente significa um avanço 
em relação à prática anterior do Poder Público? Ela incentiva a publici-
dade crítica da sociedade civil em relação a seus atos? Indubitavelmente, 
estes são importantes questionamentos que contribuem para a contínua 
atualização da discussão sobre a esfera pública no Estado Democrático 
de Direito. 

O presente artigo aborda o tema especificamente em relação ao 
Poder Judiciário (historicamente hermético, mas com atuação adminis-
trativa e jurisdicional cada vez mais relevante no paradigma neoconsti-
tucional), limitadamente à presença e atuação dos tribunais nas redes 
sociais, utilizando dados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Direito 
Informacional da Universidade Federal de Santa Maria, para chegar a 
respostas concretas. É possível compreender estes espaços gerenciados 
pelos tribunais como contribuições a esta nova esfera pública? 

2  a UtiliZaÇÃo dos “espaÇos pÚbliCos” 
virtUais pelo poder JUdiCiÁrio

O Brasil inaugurou, em seu campo normativo, a Lei de Acesso à 
Informação nº 12.527, em 18 de novembro de 2011, a qual entrou em 
vigor em 16 de maio de 2012, com o objetivo de promover a cultura 
da publicidade e da transparência (BRASIL, 2011). A referida legisla-
ção foi impulsionada para regulamentar o artigo 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, e ao fazê-lo trouxe inúmeros dispositivos e meca-
nismos de divulgação de informações públicas à população.

Para cumprir tais ideais, a Lei de Acesso à Informação trouxe em 
seu artigo 3º cinco diretrizes importantes para nortear a atuação de to-
dos os órgãos e esferas do Poder Público, quais sejam: I) observância da 
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publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II) divulgação 
de informações de interesse público, independentemente de solicita-
ções; III) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnolo-
gia da informação; IV) fomento ao desenvolvimento da cultura de trans-
parência na administração pública; e V) desenvolvimento do controle 
social da administração pública (BRASIL, 2011). Tais premissas fixam o 
intuito brasileiro de promover a transparência pública, acompanhando 
a revolução tecnológica que permite a aproximação entre os órgãos e 
entidades públicas e sociedade.

A Lei de Acesso à Informação Pública possui caráter amplo e 
é aplicável a todos os poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário), 
ao Ministério Público e demais integrantes da administração Direta 
(União, Estados, Municípios e Distrito Federal), entre outros4. Essa am-
plitude reforça a necessidade de que a garantia do direito à informação 
seja realizada em âmbito nacional e por todas as instituições públicas, 
representando um importante marco para o cumprimento do ideal de 
transparência.

Dentre os Três Poderes, o Judiciário é considerado o mais hermé-
tico em relação aos outros, conforme explicam alguns doutrinadores, 
dentre eles Dallari (1996, p. 3-5), para quem o Judiciário manteve-se à 
margem do diálogo e pouco se aproximou da sociedade. De fato, o Poder 
Judiciário sempre esteve muito distante da população, em parte porque 
seus agentes não são elegíveis, mas também pela cultura hermética e 
fechada que conduzia sua administração (OLIVEIRA, 2010, p. 129).

A reforma do Poder Judiciário, levada a efeito pela Emenda 
Constitucional 45/2004, foi responsável pela criação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com competência de realizar o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Essa viragem 
normativa trouxe novas perspectivas de transparência para a atuação 
judicial, a qual possui, sobretudo, o viés de cumprir os princípios cons-
titucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi-
ciência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, os quais 

4 Também se subordinam ao regime da referida Lei os Tribunais de Contas, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Abarca ainda o terceiro setor, como Organizações Civis de Interesse Público, 
Organizações Sociais e outras entidades privadas, que devem dispor de informações 
quanto às verbas públicas que lhes sejam destinadas.
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norteiam toda a Administração Pública. No âmbito de sua competência 
normativa, o CNJ editou resoluções que estabeleceram a divulgação de 
informações pelos Tribunais, visando cumprir a previsão o ideal princi-
piológico referido. Entretanto, não foi superada com maior efetividade 
a cultura do segredo em benefício da garantia do acesso amplo às infor-
mações detidas pelo Judiciário.

Devido a esse contexto histórico, a Lei de Acesso à Informação, 
que traz em seu artigo 8º o dever dos órgãos públicos de divulgar as 
informações de interesse público em seus sites e portais, se mostra 
promissora no sentido de modificar o paradigma hermético até então 
mantido pelo Judiciário. Para tanto, a internet se mostra um meio ade-
quado e eficiente à comunicação e interação entre o Poder Público e a 
sociedade, na medida em que o “formato digital promove maior visi-
bilidade, o que possibilita, indiretamente, maior transparência e con-
trole da sociedade sobre aquilo que está sendo feito pelo ente público” 
(PINHEIRO, 2010, p. 277).

Para o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), as Tecnologias 
de Informação e de Comunicação (TICs) permitem a disponibilização de 
serviços, com destaque para a internet (rápida, eficiente e customiza-
da), proporcionando o aumento da aproximação e da comunicação en-
tre Estado e sociedade, além da qualificação do atendimento ao cidadão, 
da redução da complexidade de processos internos e dos custos para o 
governo (BRASIL, 2011). Nota-se, assim, que cada vez mais se mostra 
fundamental a ampliação e o melhoramento dos canais de comunicação 
entre o Poder Público e os cidadãos. Nesse contexto, destacam-se os es-
paços públicos virtuais, os quais proporcionam o aumento da interação 
e participação popular na gestão pública, com o consequente aperfei- 
çoamento dos serviços prestados. 

Diante disso, inúmeros Tribunais hoje se utilizam dessas ferra-
mentas, demonstrando a inserção do Poder Judiciário na sociedade in-
formacional. Os sites e as páginas criadas no Twitter, Facebook e demais 
redes online são importantes ferramentas para a efetivação da transpa-
rência e do debate ulterior da sociedade civil, uma vez que os conteú-
dos publicados são acessados sem limites de tempo e espaço. O caráter 
libertário da Rede, além de promover a fácil divulgação de conteúdos, 
também facilita a comunicação entre os órgãos e entidades e o público, 
a qual ocorre por meio de fóruns, chats, textos, fotos, vídeos e alguns 
aplicativos.
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Neste sentido, os resultados quantitativos da pesquisa foram im-
portantes, pois ela demonstrou que dentre os 94 Tribunais existentes 
no país, 70 (74%) possuem espaço virtual para debate público, sendo 
que destes 69 utilizam o “Twitter” e 41 dispõem também de página no 
“Facebook”. Salienta-se que apenas um Tribunal possui blog informati-
vo, conforme demonstram os gráficos abaixo, exarados da consolidação 
dos dados coletados:

Neste sentido, os resultados quantitativos da pesquisa foram im-
portantes, pois ela demonstrou que dentre os 94 Tribunais existentes 
no país, 70 (74%) possuem espaço virtual para debate público, sendo 
que destes 69 utilizam o “Twitter” e 41 dispõem também de página no 
“Facebook”. Salienta-se que apenas um Tribunal possui blog informati-
vo, conforme demonstram os gráficos abaixo, exarados da consolidação 
dos dados coletados: 

Verificou-se assim que a maioria dos Tribunais integrantes do 
Judiciário já utilizam redes sociais para se comunicar com a sociedade 
civil e que o Twitter é a ferramenta mais utilizada. Esta mídia permite 
que o usuário responda à pergunta “What’s happing? (O que está acon-
tecendo)”, em 140 caracteres, que juntos formam um “twitt”. Tal espaço 
virtual ganhou força na internet em face de sua imediatez e limitação de 
conteúdo, permitindo um contato ágil e fácil entre os usuários. A título 
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de exemplo, o perfil oficial do Superior Tribunal de Justiça no Twitter (@
STJnoticias) atualmente possui 21,1 mil publicações (dentre elas, 1.123 
fotos e vídeos) e estimula seus 199 mil seguidores por meio da seguinte 
mensagem “Curta a justiça, siga seus direitos, compartilhe cidadania”. 
Abaixo, duas postagens que demonstram as funcionalidades do Twitter 
e sua utilização pelo órgão:



Lucas Martins righi

& Patrícia adriani hoch
134

Uma simples visualização do perfil do Superior Tribunal de Justiça 
nessa ferramenta deixa o leitor informado acerca das principais e mais 
recentes decisões judiciais tomadas, cumprindo o papel de divulgação de 
sua atuação no campo jurídico e, ao mesmo tempo, permite a interação 
do usuário através da resposta ou do retweet, por meio do qual o cidadão 
pode transmitir a mensagem no seu perfil próprio aos seus seguidores. 

O Facebook, por seu turno, é a segunda rede social mais utiliza-
da pelos Tribunais, porém deve-se fazer um importante contraponto. 
Novamente utilizando o exemplo inicial do Superior Tribunal de Justiça, 
assinala-se que nessa mídia a página oficial possui 623.892 curtidas 
e 18.062 visitas. Ou seja, há uma diferença adicional de 400 mil pes- 
soas que acompanham as publicações realizadas no Facebook, em re-
lação ao Twitter. Isso provavelmente se deve ao fato de que esta rede  
social possui um número de usuários maior e consolidou-se na prefe-
rência da maioria dos internautas, em detrimento de outras mídias digi-
tais. Em que pese tal fato, como já ressaltado, ainda não foi apropriado 
pela maioria dos Tribunais.

Veja-se o alcance de uma publicação realizada neste perfil no dia 
15 de julho de 2014, sobre uma decisão do Tribunal sobre a partilha de 
bens adquiridos depois da separação de fato. A publicação informativa 
foi objeto de 3.177 “curtidas” (expressando o contentamento individual) 
e 3.044 usuários compartilharam a notícia para os seus amigos na rede 
social. Além disso, 136 pessoas comentaram a publicação, demonstran-
do a interação entre Poder Judiciário e Cidadão, estimulada pelas posta-
gens online. O que se observa neste caso específico é que, independente-
mente da rede social, o Tribunal da Cidadania está cumprindo seu papel 
de publicizar informações sobre temas jurídicos de interesse público, 
utilizando as ferramentas oferecidas pela internet.

Cônscio dessa realidade, recentemente o Conselho Nacional de 
Justiça lançou o “Manual de Redes Sociais do Poder Judiciário”, visan-
do à uniformização e à adoção de um viés institucional, com ênfase 
nas mídias sociais do Twitter e Facebook, que são as mais utilizas pelos 
Tribunais. O referido documento consiste em um modelo de gestão de 
canais judiciais, envolvendo estratégias utilizadas, as regras de manu-
seio, os métodos de prevenção e o fluxo de publicações diárias, além de 
técnicas para atrair o interesse do público pelas mensagens publicadas, 
inclusive nos fins de semana, e práticas necessárias à gestão e segurança 
das redes sociais. Para o Conselho,
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A partir da relação virtual do CNJ com o cidadão, da análise dos 
resultados e das metas estabelecidas e alcançadas pelo órgão, é 
possível construir uma identidade digital sólida, coerente e que 
efetivamente potencialize o alcance das iniciativas conduzidas 
pelo Poder Judiciário brasileiro.

A divulgação, entretanto, é realizada de forma diferente entre os 
dois canais. Diante disso, o CNJ alerta que o Twitter comporta mensa-
gens objetivas e imediatas, como aquela que superficialmente noticiou 
a suspensão da decisão sobre o seguro DPVAT em caso de invalidez par-
cial. O Facebook, por sua vez, exige um conteúdo mais elaborado e com 
formato perene, o que se verificou na publicação referente à partilha de 
bens adquiridos após a separação. Na sequência, o Manual traz estraté-
gias relacionadas à estrutura, engajamento, regularidade, segurança, vo-
lume de informações, melhores horários para publicações, metas, análise 
de resultados e upgrade nas redes sociais.

Todavia, o CNJ não trouxe orientações relacionadas a uma efetiva 
participação e interação entre órgão público e cidadão. Aliás, em traba-
lho publicado recentemente (SILVA; HOCH; RIGHI, 2014, online), sobre a 
publicidade nos sítios eletrônicos dos Tribunais, concluímos que a atua- 
ção normativa do CNJ, no contexto da sociedade informacional, é posi-
tiva em alguns pontos, como publicidade das informações da execução 
orçamentária, gestão financeira e de recursos humanos, mas insuficien-
te em relação a outros, notadamente a transparência pública passiva, a 
qual envolve a comunicação entre o Poder Público e o cidadão.

Da sucinta análise da atuação do STJ nas redes sociais anterior-
mente salientadas, percebeu-se que a maior parte das publicações diz 
respeito às decisões judiciais proferidas pela Corte sobre temas de gran-
de repercussão social. Confere-se publicidade ao conteúdo do exercício 
jurisdicional. Até pela independência decisória que os Tribunais pos-
suem como garantia constitucional e histórica, sua comunicação com 
a sociedade se dá mais enquanto emissor de informações. A recepção 
ocorre em determinados processos, por meio de intervenção de tercei-
ros em ações de interesses difusos, por exemplo. 

Uma rápida reflexão sobre tal fato poderia sugerir que essa atua-
ção é negativa no sentido de que o cidadão que não tem formação jurídi-
ca não seria beneficiado pela comunicação. Porém, isso implica imedia-
tamente alguns questionamentos: O Tribunal não está impulsionando 
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a esfera pública? A atuação ativa deveria se dar apenas pela criação de 
espaços em que é possível um agir comunicativo intersubjetivo? Não es-
taria nesse tipo de informação o embrião de uma consciência coletiva 
sobre as normas jurídicas? Não seria esta publicidade informativa um 
elemento importante para o exercício comunicativo crítico em outras 
redes?

Lembre-se que no decorrer da modernidade a burocracia estatal 
atuou como desnorteadora da esfera pública, subvertendo a publicida-
de crítica e manipulando informações de acordo com seu interesse de 
representação. As informações aqui tratadas não podem ser distorcidas 
na medida em que representam julgamentos reais, sobre conflitos que 
podem estar se repetindo na vida de diversos jurisdicionados que as 
recebem. Apesar de coordenada profissionalmente, a comunicação dos 
tribunais, quando diz respeito a seus julgados, não pode manipular a 
informação final, trazendo um fato real para a compreensão dos sujeitos 
que poderá repercutir em um agir comunicativo ulterior, para debater 
ou suscitar novos debates. 

CONCLUSÃO

A conclusão a que se chega então é de que as informações com-
partilhadas nas redes sociais pelos tribunais, ainda que mais técnicas, 
são importantes para o ressurgimento de uma publicidade crítica por 
parte da sociedade civil. São decisões que evidenciam, por exemplo, que 
a Administração Pública não é isenta de erros e abusos, os quais são 
comunicados, em caso de revisão judicial. Neste sentido, assume-se um 
papel importante na esfera privada da sociedade civil. Não se olvide que 
na teoria de Habermas esta conexão entre a sociedade civil e o Estado 
depende dos conflitos havidos no mundo da vida e transportados da es-
fera privada para a esfera pública. Melhores informações sobre as nor-
mas jurídicas e sua interpretação concreta podem incentivar e encorajar 
este transporte, aprimorando o exercício do agir comunicativo nas es-
feras que repercutem sobre o exercício político no campo dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 

Recorde-se que a internet não veio para substituir os espaços pú-
blicos tradicionais e institucionais (até porque na categoria teórica de 
Habermas tal não seria um modelo normativo ou um sistema), mas atua 
também como uma rede parcial de circulação da informação, que apri-
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mora a comunicação entre Poder Público e cidadãos, no sentido deste 
conceito trans-histórico habermasiano. Esses canais de comunicação 
online, mediante um simples clique no botão do mouse, são essenciais na 
medida em que possibilitam maior engajamento dos cidadãos, os quais 
podem ser encorajados a adotar uma postura proativa e crítica, sobre-
tudo no sentido de demandar a efetivação de direitos constitucionais à 
Administração Pública.

Contudo, apesar desta relevância inegável, o mero fornecimento 
de informações e serviços online ao cidadão não basta para consolidar 
os sites e redes sociais como importantes espaços públicos comunica-
tivos críticos. Este modelo desperdiça o potencial inovador das novas 
tecnologias em impactar a comunicação. Nesse sentido, apesar da pos-
tura positiva da maioria dos Tribunais em utilizar os espaços públicos 
virtuais, devem ser ampliadas as iniciativas e os canais de comunicação 
no âmbito online para que haja o efetivo rompimento do hermetismo 
que caracteriza o Poder Judiciário, tornando-o também um receptor re-
levante de demandas sociais e coletivas que contribuirão ao exercício 
jurisdicional e administrativo. 
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Resumo: Este artigo aborda o acesso à justiça, no que diz respeito à comunicação 
social entre o Poder Judiciário e a sociedade, em um contexto de cultura 
de abertura e de dever de transparência pública. Nesse sentido, analisa-se 
a implementação do serviço de Ouvidoria e do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), este introduzido pela Lei de Acesso à Informação (LAI) em 
2011, por parte do Judiciário, dada a sua importância no fortalecimento da 
transparência passiva e da accountability. Valendo-se do método deduti-
vo e da observação direta, sistemática e não participativa dos portais dos 
Tribunais Regionais Federais, aliado à técnica de pesquisa bibliográfica, ve-
rificou-se um descumprimento da LAI, na medida em que ainda hoje persis-
te a Ouvidoria como sendo o meio de obtenção de informações públicas, 
enquanto que o SIC, competente para tanto a partir da edição da lei, nem 
mesmo foi criado pela quase totalidade dos referidos tribunais.

Palavras-chave: Acesso à justiça. Poder Judiciário. Ouvidoria. Serviço de Informação ao Cida- 
dão. Tribunais Regionais Federais.
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EXPOSING THE ACCESS TO JUSTICE IN THE PORTALS OF REGIONAL  
FEDERAL COURTS: THE CITIZENS INFORMATION SERVICE AND THE 
OMBUDSMAN SERVICE AS AGENTS TO PASSIVE TRANSPARENCY IN  

THE CONTEXT OF THE ACCESS TO INFORMATION LAW

Abstract: This article discusses the access to justice regarding social communication 
between the Judiciary and society in a context of Opening Culture and duty 
of public transparency. Thus, the implementation of the ombudsman ser-
vice and the Citizens Information Service (SIC), which was introduced in 
2011 with the Access to Information Law (LAI) due to the importance of the 
strengthening of the passive transparency and accountability, is analyzed. A 
breach in the LAI has been verified after the use of the deductive method 
and direct, systematic and non-participant observation of the portals of the 
federal courts as well as their view of literature. Moreover, the idea of the 
ombudsman service as the means of obtaining public information still per-
sists while the SIC, which is supposedly responsible for the enactment of the 
law, has not been created by almost all the courts.

Keywords: Access to justice. Judiciary. Ombudsman; Citizens Information Service. Regio- 
nal Federal Courts.

INTRODUÇÃO

De forma clara, tem-se que até pouco tempo faltava uma comple-
ta ação comunicativa e envolvimento social entre o Judiciário e a popu-
lação de uma maneira geral. Assim, era o Judiciário o mais fechado dos 
poderes e também o mais distante da sociedade, transformando-se, 
em verdade, em uma espécie de poder a par da realidade concernente 
à sociedade, para a qual prestava jurisdição por meio de seus juízes. 
Ocorre que, desde a Emenda Constitucional 45/2004, por meio de suas 
promessas de maior abertura e transparência, e sobretudo com a Lei 
de Acesso à Informação de 2011, observa-se há pouco uma mudan-
ça paradigmática nessa estrutura. Trata-se, para o Judiciário, de uma 
adaptação ao dinamismo da sociedade em que está inserido, passando 
de uma estrutura imobilizada e ensimesmada para uma outra, onde 
vale e também vige a transparência pública, aproximando-o, desta for-
ma, dos cidadãos.

É imperioso notar que, com a dita mudança de padrão do Judiciário, 
permite-se que se refira à existência do que cabe denominar de Acesso 
à Justiça/ao Judiciário, o que englobaria a possibilidade de se inteirar 
do sistema judiciário como um todo. Em outras palavras, importa que 
sejam pesquisados e discutidos temas prioritários e de interesse social, 
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como acesso e efetividade da justiça, tecnologia, administração, gestão, 
responsabilidade, discricionariedade, judicialização, politização, trans-
parência, legitimidade, seleção e controle com foco na justiça, no sistema 
judiciário e seus agentes.

Nos últimos tempos, passaram a existir nos portais do Poder 
Judiciário algumas ferramentas que se prestam a auxiliar o cidadão na 
busca por informações diversas, tanto acerca do andamento dos pro-
cessos, como informações puramente administrativas (horário de fun-
cionamento, prestação de contas, etc.). Sobre esse último ponto, isto é, 
informações essencialmente administrativas, há o mecanismo comu-
mente denominado de “SIC” (Serviço de Informação ao Cidadão). A res-
peito dele, mais necessário que estar disponível ao cidadão, é preciso 
que atenda satisfatoriamente ao que lhe for demandado. Nesse sentido, 
cumpre analisar nos portais escolhidos se, primeiramente, há SIC, ou 
seja, se a página está ativa, se apresenta estatísticas referentes ao seu 
serviço, bem como se está atualizada.

Além disso, compete, ainda, que sejam examinados requisitos 
como se o SIC informa a localização do órgão ou entidade, os horários 
de funcionamento, nomes dos servidores responsáveis por ele, telefone 
e e-mail específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas, nome 
da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implemen-
tação da LAI no âmbito do órgão/entidade.

Finalmente, mas não menos importante, é válido que também seja 
pesquisada a existência concomitante do SIC e do serviço de Ouvidoria, 
assim como se são esses serviços independentes, pois, em alguns casos, 
a ouvidoria tenta fazer as vezes do SIC – todavia, prestam-se a atividades 
diferentes. As ouvidorias em alguns Tribunais são canais permanentes 
de comunicação entre Tribunal e cidadão, por meio da qual a socieda-
de, em tese, poderá obter informações processuais, elogiar, reclamar e 
enviar sugestões sobre as atividades do Tribunal. Por outro lado, o SIC 
serve especificamente para o cidadão encaminhar pedidos de acesso à 
informação, tendo por base o artigo 9º, inciso I, da Lei 12.527/11.

É nesse contexto que se desenvolve o presente artigo, que se pro-
põe a averiguar a implementação do SIC e das Ouvidorias pelo Poder 
Judiciário para a efetivação do acesso à justiça, à luz da Lei de Acesso 
à Informação. Assim, o trabalho encontra justificativa na premência de 
se cimentar uma cultura de abertura no Poder Judiciário, para que a so-
ciedade a ele possa se dirigir, por meio do SIC e/ou da Ouvidoria, e ver 
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atendidas suas demandas, conforme a transparência passiva preconiza-
da pela Lei de Acesso à Informação.

Para a execução do artigo, que apresenta resultados do projeto de 
pesquisa intitulado “O uso das tecnologias da informação e comunica-
ção pelo Poder Judiciário brasileiro: os sites e portais como instrumentos 
para implementar a Lei nº 12.527/11”, realizado na Universidade Federal 
de Santa Maria (RS), com apoio do CNPq, adotou-se o método dedutivo e 
o método de procedimento de observação direta, sistemática e não par-
ticipativa dos sites dos Tribunais Regionais Federais. A escolha se deve 
em função de que, na esfera federal, ainda que haja diversos entraves, os 
avanços são notórios, sendo contundente, portanto, analisá-los. 

Além disso, aplicou-se a técnica de pesquisa bibliográfica, ele-
gendo-se Antonie Garapon e Boaventura de Sousa Santos como marco 
teórico. A observação buscou averiguar a presença de ouvidoria e SIC 
(Serviço de Informação ao Cidadão) e seu funcionamento, permitin-
do assim que se efetive ao cidadão um dos meios para se ter acesso ao 
Poder Judiciário Federal, em conformidade com o artigo 9º, I, da Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 

Em outras palavras, objetiva-se verificar, in loco, se tais canais de 
comunicação (SIC e Ouvidoria) têm atingido de forma satisfatória seu 
desiderato, tendo em consideração a importância de se buscar soluções 
para as demandas dos cidadãos, bem como se fornecem informações ge-
renciais e sugestões ao órgão com vistas ao aperfeiçoamento do serviço. 
Partindo dessa problemática e da metodologia empregada, estruturou-
-se o artigo em duas partes: em um primeiro momento, (1) abordar-se-á 
a temática sob um viés crítico, pontuando diferenças entre o Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) e a Ouvidoria, para, na sequência, (2) pro-
ceder à análise dos portais dos Tribunais Regionais Federais.

1  desCortinando o aCesso À JUstiÇa:  
as oUvidorias e o serviÇo de inFormaÇÃo ao CidadÃo 
(siC) Como promotores da transparÊnCia passiva e  
da accountability

Em meio a um contexto de revolução tecnológica e descrédito nas 
instituições estatais de maneira geral, a sociedade tem perpassado por 
uma remodelagem, pautada por um “movimento duplo de fluxo do direi-
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to e refluxo do Estado” (GARAPON, 2001, p. 26). Nesse contexto, o Poder 
Judiciário assume relevante papel social, na medida em que passa a ser 
visto como potencial promissor na solução de conflitos. De acordo com 
Garapon (2001, p. 27),

[...] o juiz surge como um recurso contra a implosão das socieda-
des democráticas que não conseguem administrar de outra for-
ma a complexidade e a diversificação que elas mesmas geraram. 
O sujeito, privado das referências que lhe dão uma identidade e 
que estruturaram sua personalidade, procura no contato com a 
justiça uma muralha contra o desabamento interior. Em face da 
decomposição do político, é então ao juiz que se recorre para a 
salvação. [...] 

Ocorre que um poder que até então era tido como enclausura-
do em sua própria estrutura precisava inserir-se melhor na sociedade, 
tornando mais estreito o contato com o cidadão. Sem dúvida, as novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se mostraram uma 
importante ferramenta neste processo, prestando-se a facilitar o acesso 
a informações públicas, bem como servindo como meio de comunica-
ção entre os cidadãos e o Poder Público (onde se inclui o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário), permitindo que o exercício da cidadania tam-
bém se dê pela via eletrônica. 

Conforme Santos (2005), essa problemática envolvendo a relação 
entre os tribunais e a comunicação social pode ser entendida sob dois 
vetores: o primeiro (1) refere-se à vontade e à capacidade do Estado e 
do direito em regular a questão, bem como prever a punição de condu-
tas socialmente danosas, enquanto que o segundo (2) discute o impacto 
dessas novas tecnologias no direito e em suas instituições, especialmen-
te os tribunais.

No que diz respeito a este último, subdivide-se em duas vertentes 
reciprocamente consideradas, que são (a) o impacto na gestão dos tribu-
nais e no acesso à informação, trazendo à baila pontos importantes como 
a informatização dos tribunais e as novas técnicas de operacionalidade 
organizacional; e (b) o impacto da comunicação social, em que adquire 
contorno a questão da legitimação social e política dos tribunais, haja 
vista a relação travada entre os tribunais e a sociedade (SANTOS, 2005).

De modo especial, no caso brasileiro, suscitou-se uma maior mu-
dança nesse sentido a partir da EC 45/2004, em que se delineou um 
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“sistema mais responsivo e [se implementaram] conexões com outros  
sistemas na linguagem, na organização, [...] comunicação imediata e 
transparência de ações que poderão implicar em interação e transfor-
mação junto à sociedade” (FREIRE; ROVER, 2012, p. 487). Dentre as di-
versas reformas, encontra-se a criação do Conselho Nacional de Justiça, 
competindo-lhe o controle da gestão administrativa e financeira do 
Poder Judiciário (arts. 92, I-A e 103-B, § 4º, da CF), bem como a institui-
ção das ouvidorias judiciais, aptas a receber denúncias e reclamações 
contra os órgãos, membros do Poder Judiciário (art. 103-B, § 7º, da CF), 
foco deste trabalho e cuja análise será abordada mais adiante.

Evidente que, diante deste panorama, e com o escopo de se ense-
jar maior acesso à Justiça/ao Judiciário, impõe-se a exigência de trans-
parência. Consagrada constitucionalmente sob o princípio da publici-
dade1, bem como no direito fundamental de acesso à informação2 por 
parte dos cidadãos, e regulamentada pela Lei 12.527/11 (“Lei de Acesso 
à Informação”), a transparência pública proporciona o desenvolvimento 
do controle social, formando uma relação em que o Estado coloca-se em 
posição de “subalternidade” ou “capitis deminutio”, nos termos de Brito 
(2014, p. 4).

Entretanto, é bom lembrar o alerta de Garapon (2001, p. 86), no 
sentido de que a transparência, em que pese ser tida com um dos prin-
cipais conclames da democracia, é um termo que, infelizmente, ainda 
não é bem compreendido socialmente, tanto é que “todos os golpes são 
permitidos, desde que dados em nome da transparência”. Aliás, transpa-
rência não significa “dizer tudo” ou “mostrar tudo”, mas sim aquilo que 
pode ser legitimamente divulgado. Inclusive, continua o autor (2001,  
p. 93), “[j]amais as sociedades invocaram tanto a transparência e nunca 
foram elas próprias tão opacas”. 

A despeito das críticas tecidas à questão da transparência, é inegá-
vel a contribuição desta ao Poder Judiciário, especialmente após a nova 
organização instaurada em 2004. Freire e Rover (2012, p. 495) destacam, 

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]. (BRASIL, 
1988)

2 Art. 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988)
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numa análise sistêmica, o quanto “[o] CNJ provoca novas conexões, rela-
ções, acoplamentos e inova ao iniciar um processo de virtualização que 
tem potencialidade para promover uma aproximação peculiar do Sistema 
de Justiça à sociedade, ao permitir interação e informação para com a so-
ciedade [...]”, sendo supedâneos a transparência e a accountability. 

Salienta-se que a transparência pode ser diferenciada em trans- 
parência ativa e transparência passiva. Coadunando-se com a Contro- 
ladoria-Geral da União (2011, p. 24-25), a primeira diz respeito à divul-
gação de informações por iniciativa da própria Administração Pública, 
de maneira espontânea, ao passo que a segunda estabelece que a di-
vulgação ocorre somente sob demanda da sociedade, que é o caso das 
Ouvidorias e do SIC.

Por sua vez, a accountability, que não tem uma definição precisa 
na língua portuguesa, podendo ser entendida, de acordo com Robl Filho 
(2013, p. 31, grifos do próprio autor), como “a possibilidade de alguém 
(principal ou agente) exigir informação e justificação pela prática de 
atos, pelas omissões e pelos resultados de um agente, sendo possível 
aplicar sanções”. Aduz, ainda, o referido autor (2013, p. 101) que sua 
compreensão perpassa por dois conceitos inseridos em sua dimensão 
estrutural analítica: answerability (necessidade de dar respostas) e en-
forcement (coação). Nessa relação, há o mandante (principal) e o agente 
ou mandatário (agent). Por consequência, o agente deve fornecer infor-
mações e justificações ao mandante, quando solicitado, sob pena de lhe 
ser imposta sanção, na hipótese de não cumprimento.

Quanto à classificação, a accountability pode ser vertical, horizon-
tal/institucional ou legal. No primeiro caso, pode ser eleitoral, quando 
os cidadãos sancionam por meio da eleição os agentes eleitos, avaliando 
seus atos, bem como seus resultados, e social, ocasião em que a socieda-
de civil e a imprensa sancionam agentes eleitos e não eleitos, por inter-
médio de denúncias e exposição pública. Por sua vez, a accountability 
horizontal refere-se à possibilidade conferida a agentes estatais (pes-
soas físicas e jurídicas) de requererem informações e justificações por 
parte de outros agentes estatais, além de poderem sancioná-los. Aí se 
encontram as Ouvidorias. Já, a accountability legal refere-se a uma obri-
gação estabelecida por lei de se fornecerem informações e justificações, 
sob pena de cominação de sanção, em caso de descumprimento (ROBL 
FILHO, 2013, p. 30-31).
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Diante deste contexto, percebe-se a relevância de os tribunais se 
comunicarem efetivamente com os cidadãos, seja por meio da disponibi-
lização de informações em seus respectivos portais, bem como estarem 
à disposição da população para receberem críticas, sugestões, realiza-
rem atendimentos. Enfim, fortalecerem uma comunicação social entre o 
Poder Judiciário e a sociedade, o que, como se sabe, não é tarefa simples. 
Nessa esteira, pondera Santos (2005, online):

Há que construir uma relação mais virtuosa entre a justiça e a 
comunicação social. É preciso desenvolver um programa de co-
nhecimento recíproco, que permita impedir a perda de legitimi-
dade, tanto dos tribunais como da comunicação social. A potencial 
conflitualidade e incomunicação entre os tribunais e a comunica-
ção social tem raízes profundas. Assenta em práticas discursivas 
distintas e objectivas e culturas profissionais diferentes. É preciso 
partir do conhecimento destas diferenças para desenhar plata-
formas de cooperação entre tribunais e media. Numa sociedade 
info-democrática, a administração da justiça será tanto mais legi-
timada pelos cidadãos quanto mais conhecida e reconhecida for 
por eles.

Percebe-se, portanto, que a autoridade do Poder Judiciário as-
senta-se em sua legitimação pelos cidadãos. Concorda-se com Garapon 
(2001, p. 45) que tal pode guardar relação com o fato de ser uma insti-
tuição neutra e imparcial, em detrimento do “exercício solitário de uma 
vontade política”.

Aliás, esse é o mesmo entendimento de Dallari (2002, p. 89), para 
quem, embora a Carta Magna atribua, em nome do povo, legitimidade 
ao magistrado para suas decisões, o fato dessas afetarem de maneira 
frontal liberdades e interesses de uma ou mais pessoas torna necessário 
que sua legitimação seja permanentemente complementada pelo povo. 
Em outras palavras, por meio do controle social dos atos administrativos 
judiciais, reforça-se a legitimidade do Poder Judiciário em agir, uma vez 
respaldado pelo olhar atento da população. 

Sob este prisma, evidentemente que uma maior circulação de in-
formações disponibilizadas pelos tribunais, aliada à possibilidade de en-
vio de requerimentos, dúvidas pelos cidadãos por meio das tecnologias 
de informação e comunicação, é potencial à democratização do acesso 
ao direito e à justiça (SANTOS, 2005). Deste modo, as tecnologias confe-
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rem maior empoderamento aos seus usuários, já que dispensam a pre-
sença de intermediadores para obtenção de informações públicas, além 
do que propiciam algo há tempo desejado pela comunidade jurídica: a 
aproximação entre a sociedade e o Poder Judiciário. 

Nessa relação, as Ouvidorias judiciais e o Serviço de Informação 
ao Cidadão (SIC) assumem relevante função, especialmente na promo-
ção da transparência passiva e da accountability. Tendo em vista que são 
serviços distintos, é imperioso, portanto, que se estabeleça a sua distin-
ção. De acordo com a Controladoria-Geral da União e Ouvidoria-Geral da 
União (2012a, p. 7),

[...] ouvidoria pública deve ser compreendida como uma institui-
ção que auxilia o cidadão em suas relações com o Estado. Deve  
atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a Admi- 
nistração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do 
exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços 
públicos prestados. A existência de uma unidade de ouvidoria na 
estrutura de um órgão público pode estreitar a relação entre a so-
ciedade e o Estado, permitindo que o cidadão participe da gestão 
pública e realize um controle social sobre as políticas, os serviços 
e, indiretamente, os servidores públicos.

Com efeito, uma ouvidoria3 abre espaço para a criação, estrutu-
ração e fortalecimento de um canal de comunicação entre o Estado e a 
população. Por intermédio dessa instituição, dinamizam-se as relações 
sociais, na medida em que um órgão interno do próprio poder a que se 
recorreu anteriormente encontra-se disposto a receber críticas, suges-
tões, reclamações concernentes a suas atividades. Enfim, arquiteta-se 
um diálogo entre o Poder Público e o cidadão, potencial para a efetivação 
do controle e empoderamento sociais. 

É de se ponderar que o ouvidor é um verdadeiro “porta-voz” do 
cidadão, até porque a ouvidoria tem por escopo oferecer respostas às 
demandas deste último, além de fornecer informações gerenciais, su-

3 No que concerne a alguns aspectos históricos da ouvidoria no Brasil, é de se notar que 
a figura do ouvidor remonta ao Brasil Colônia, quando sua função era aplicar a “Lei da 
Metrópole” (Portugal), e não a de atender às questões dos cidadãos. É no período do 
Império, em 1823, que o ouvidor torna-se um “juiz do povo”, com o encargo de en-
caminhar as queixas ex officio à Corte. E, no ano de 1986, a prefeitura de Curitiba/PR foi 
precursora em criar a primeira ouvidoria pública no País (CONTROLADORIA-GERAL DA 
UNIÃO e OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO, 2012a, p. 10-11). 
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gestões ao órgão em que exerce atuação. No mais, visa à qualificação 
da prestação do serviço, e também ao fomento de políticas públicas 
(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO; OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO, 
2012a, p. 12).

Por sua vez, as ouvidorias judiciais foram criadas em 2004, com 
a EC 45/2004 (art. 103-B, § 7º, da CF), porém somente foram imple-
mentadas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, com o advento da 
Resolução 103. Na ocasião, estabeleceu-se que essas ouvidorias seriam 
competentes para:

(I) receber consultas, diligenciar junto aos setores administrati-
vos competentes e prestar informações e esclarecimentos sobre 
os atos praticados no âmbito do respectivo tribunal; (II) receber 
informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios 
sobre as atividades do tribunal e encaminhar tais manifestações 
aos setores administrativos competentes, mantendo o interessa-
do sempre informado sobre as providências adotadas; (III) pro-
mover a apuração das reclamações acerca de deficiências na pres-
tação dos serviços, abusos e erros cometidos por servidores e ma-
gistrados, observada a competência da respectiva Corregedoria; 
(IV) sugerir aos demais órgãos do Tribunal a adoção de medidas 
administrativas tendentes à melhoria e ao aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas, com base nas informações, sugestões, 
reclamações, denúncias críticas e elogios recebidos; (V) apresen-
tar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifes-
tações recebidas e providências adotadas; e (VI) encaminhar ao 
Presidente do Tribunal relatório das atividades desenvolvidas 
pela Ouvidoria, com a periodicidade fixada pelo respectivo tribu-
nal. (BRASIL, 2010)

Desta forma, por meio de formulários eletrônicos disponíveis na 
seção da ouvidoria nos sites do Poder Judiciário, podem os cidadãos 
“formular pedidos de informações, enviar consultas sobre determinado 
assunto ou seção do Tribunal, fazer reclamações e sugestões sobre os 
serviços postos à sua disposição, além de fiscalizar e acompanhar a exe-
cução de programas, projetos e ações do Poder Judiciário”, o que ajuda a 
consolidar a transparência passiva (KURTZ; SANTOS, 2013, p. 10).

De outra banda, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) consiste 
em um meio de obtenção de informações públicas junto aos órgãos e às 
entidades do poder público, criado pela Lei 12.527/11, conhecida tam-
bém por Lei de Acesso à Informação (LAI), em seu artigo 9º, inciso I. Os 
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objetivos residem (a) no atendimento e na orientação do público quanto 
ao acesso a informações; (b) na informação referente à tramitação de 
documentos nas suas respectivas unidades; e (c) no protocolamento de 
documentos e requerimentos de acesso a informações. Cabe destacar 
que, além do SIC, a LAI positivou a realização de audiências ou consultas 
públicas, o incentivo à participação popular ou a outras formas de di-
vulgação como instrumentos igualmente hábeis a efetivar o acesso dos 
cidadãos às informações públicas (BRASIL, 2011).

Diante deste contexto, como a LAI subordina o Poder Judiciário a 
seu regime4, e considerando serem os sites do Judiciário um dos meios 
que o cidadão busca para obter informações, estabeleceu-se a obrigação 
de se criar o SIC nos portais do Judiciário. No ponto, é importante que se 
diga que o SIC diferencia-se da Ouvidoria; esta é um canal de comunica-
ção onde se podem solicitar informações processuais, elogiar, reclamar 
e enviar sugestões sobre as atividades do tribunal, enquanto aquele se 
presta especificamente para o cidadão encaminhar pedidos de acesso à 
informação pública, tendo por base o artigo 9º, I, da LAI.

De toda sorte, o SIC faz com que, implicitamente, perca a ouvidoria 
competência para prestar informações públicas, mas em nada altera sua 
competência para receber reclamações, elogios, sugestões, denúncias, 
etc. Aqui, chama-se a atenção para o fato de que, embora possam as ou-
vidorias ter tido, em período pretérito, competência para desenvolver 
a função do SIC, essa situação hoje não mais persiste. Assim, o SIC, por 
meio da prestação de informações públicas, e as ouvidorias judiciais, por 
intermédio do recebimento de elogios, sugestões, denúncias e críticas, 
visam possibilitar maior transparência pública das ações dos Tribunais, 
devendo funcionar ambos os serviços dentro de sua respectiva compe-
tência, de modo a prestar-se a ser um mecanismo de participação cidadã 
na seara administrativa da justiça. 

Cabe destacar, porém, que, na prática, muitas das ouvidorias 
vêm assumindo a responsabilidade pelo SIC. Para se compreender tal 
fenômeno, é indispensável que se tenha em mente a arquitetura or-
ganizacional do órgão a ser analisado, a qual contempla três “autori-

4 Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos inte-
grantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes 
de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; [...]. (BRASIL, 2011)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
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dades-chave” no processo de implementação da LAI: a) a responsável 
por assegurar o cumprimento da legislação, no que lhe incumbe apre-
sentar relatórios periódicos, bem como sugestões de procedimentos, 
sob o norte dos princípios preconizados pelo artigo 40 da LAI; b) o 
gestor responsável pela ouvidoria; e c) aquele responsável pelo SIC 
(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO; OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO, 
2012b, p. 4; 25).

Deste modo, se as três funções forem desempenhadas pelo mesmo 
ator, tem-se que o arranjo organizacional é centralizado, o que agiliza 
o trâmite das solicitações de informação, mas, por outro lado, torna-se 
menos neutro e imparcial. Caso a ouvidoria assuma a responsabilidade 
descrita no item “a” acima, e a gestão do SIC seja relegada a um terceiro, 
delineia-se um formato intermediário, o qual dinamiza o intercâmbio de 
conhecimento e interpretação quanto aos pedidos de acesso, mas torna 
um tanto nebulosa a competência dos agentes responsáveis pela con-
cessão dos pedidos de informação, e aqueles designados para o moni-
toramento e a avaliação. Por fim, na hipótese de os três papéis ficarem 
a cargo de pessoas distintas, há uma arquitetura descentralizada, que 
diminui a discricionariedade e o fator subjetivo no trato das informa-
ções, contudo perde na questão do tempo, já que os atores precisarão 
consultar-se periodicamente, com fins de uniformizar os procedimentos 
a serem adotados (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO; OUVIDORIA-
GERAL DA UNIÃO, 2012b, p. 25).

Vê-se que os três arranjos em tela reúnem pontos positivos, mas 
também congregam desvantagens. Assim, tendo em vista o aporte teó-
rico abordado, bem como as distinções entre ouvidoria e SIC, passa-se à 
análise dos Tribunais Regionais Federais, em que se constatará in praxis 
como tem sido a aplicação desses dois serviços. 

2  anÁlise do serviÇo de inFormaÇÃo  
ao CidadÃo (siC) nos sÍtios eletrÔniCos 
dos tribUnais regionais Federais:  
a obCeCaÇÃo dos tribUnais em relaÇÃo À lei 12.527/11 

Como se viu até aqui, a regulamentação do direito de acesso à in-
formação pública, previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, por meio da Lei 12.527/11 (LAI), em sintonia com a necessi-
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dade de promover a gestão transparente e democrática, permitiu que 
o Judiciário alterasse o paradigma antes seguido, qual seja, o da falta 
de comunicação e envolvimento social entre o Judiciário e a população 
de uma maneira geral, e, desta forma, tornando-se, gradativamente, 
um Poder que aproxima-se da sociedade por meio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação, sobretudo por meio de seus portais que di-
vulgam ou oportunizam que sejam requisitadas informações públicas. 
Com isso, amplia-se a democracia no Judiciário, dado que, uma vez apre-
sentadas à população as informações públicas, como refere Robl Filho 
(apud BARROS; KURTZ, 2013), essas permitem que a população discuta 
a atuação desse importante poder, além de fiscalizá-la.

Desta forma, a fim de se averiguar isso na prática, no período de 
outubro de 2013 até abril de 2014, foram feitas análises de noventa e 
três sites de órgãos do Judiciário brasileiro, abrangendo entre eles os 
sites dos Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais, Tribunais 
Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de 
Justiça dos Estados quanto a aspectos de acessibilidade, comunicação 
e acesso à informação. Nesse ínterim, observou-se, entre outros as-
pectos, a) a existência e a funcionalidade da Ouvidoria e do Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) – e, no caso deste último, se há informações 
sobre a localização do órgão ou entidade, horários de funcionamento, 
nome dos servidores responsáveis pelo serviço, telefone e e-mail espe-
cífico para orientação e esclarecimento de dúvidas, nome da autoridade 
do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da LAI no 
âmbito do órgão) – bem como se b) há concomitante Ouvidoria e SIC, 
mas esta sendo independente daquela. 

Partiu-se do método proposto por Santos, Bernardes e Rover 
(2012, p. 61-66), tendo sido elaborado o formulário estruturado online 
por meio da plataforma Google Drive (NUDI, 2014a; NUDI, 2014b; NUDI, 
2014c), a partir de Resoluções do CNJ e os parâmetros descritos no Guia 
de criação da Seção de Acesso à Informação (BRASIL, 2013), buscan-
do-se averiguar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Nesse 
sentido, empregou-se a técnica de observação direta, sistemática e não 
participativa.

Foram objetos de estudo no presente artigo os portais dos 
Tribunais Regionais Federais (da 1ª até a 5ª Região) acerca, conforme 
destacado acima, da existência e funcionalidade do SIC e sua existência 
concomitante, mas independente da Ouvidoria.
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Tendo em vista tais considerações, constatou-se que, de todos os 
Tribunais Regionais Federais, somente o Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (BRASIL, 2014b), que jurisdiciona os estados do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, possui Serviço de Informação ao Cidadão em seu portal. 
Todavia, está explícito que o TRF2 apenas celebrou convênio para utili-
zar o software do “e-SIC” desenvolvido pela Controladoria Geral da União 
(CGU), mas que o serviço ainda não está disponível, podendo-se ter uma 
“ideia” de como ele funcionará, visitando-se o sítio da CGU. Importa dizer 
com isso que, embora haja página específica para o SIC, este ainda não 
está em pleno funcionamento. 

Ressalte-se, entretanto, o aspecto positivo de que está inserido na 
própria página do SIC o endereço e o horário de atendimento do TRF2 e 
do SIC presencial, bem como número de telefone e e-mail específico para 
atender às demandas dos cidadãos por informações, estando ausentes 
informações acerca de quem são os servidores responsáveis pelo servi-
ço e a autoridade responsável pelo monitoramento da implementação 
da LAI no âmbito do órgão.

Já, no tocante aos demais Tribunais Regionais Federais da 1ª, 
3ª, 4ª e 5ª Região, vergonhosamente, constata-se que não têm Serviço 
de Informação ao Cidadão em seus sítios eletrônicos (BRASIL, 2014a; 
BRASIL, 2014c; BRASIL, 2014d; BRASIL, 2014e). No ponto, interessa di-
zer que algumas das informações que deveriam constar na página espe-
cífica do SIC, como endereço do Tribunal, telefone para contato e etc., à 
exceção do TRF3 (BRASIL, 2014c), estão pulverizadas pelo site. 

Tal situação, frise-se, lamentável, vai contra ao que se espera que 
exista em um Estado Democrático de Direito, como o brasileiro, pois, 
parafraseando Bobbio (2011, p. 100), nele os cidadãos necessitam ter 
conhecimento dos atos de poder, a fim de que sejam estes considerados 
legítimos. Considerando tal lição, some-se que “essa realidade coloca 
a necessidade de repensar o Judiciário como ente social, a fim de ade-
quá-lo às exigências democráticas e torná-lo mais acessível” (KURTZ; 
SANTOS, 2013, p. 4).

Por outro lado, notou-se que em todos os Tribunais Regionais 
Federais, à exceção do TRF2, as Ouvidorias fazem as vezes do que de-
veria ser oferecido pelo SIC. Quer-se dizer: as ouvidorias dos Tribunais 
Regionais Federais da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Região, além das funções que lhe são 
típicas, prestam-se a apresentar ao cidadão que requisitar informações 
públicas, o que seria uma função atípica da ouvidoria desde a criação 
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da LAI, a qual prescreve que o mecanismo para obtenção de informação 
administrativa pública é o SIC. Ao ingressar no serviço de ouvidoria dos 
Tribunais referidos acima, encontra-se a opção de se solicitar acesso à 
informação pública, no caso do TRF4, ou somente é dada a opção de se 
digitar uma mensagem com conteúdo qualquer – por evidente que se 
presume que será uma mensagem na qual se fará uma crítica, elogio, 
pedido de informação processual ou, mesmo, pública –, nos casos dos 
TRF1, TRF3 e TRF5. 

Conforme exposto acima, a exceção a isso é encontrada no TRF2, 
onde está dividido o SIC e a Ouvidoria, sendo que na seção desta última 
oferece formulário para reclamação, e-mail específico para dúvidas, su-
gestões e elogios, bem como telefone e fax para acompanhamento de 
reclamações e demais esclarecimentos (BRASIL, 2014b) – quanto a esta 
última possibilidade, destaca-se que somente o TRF1 oferece a possibi-
lidade de acompanhamento online do pedido de informação ou registro 
de reclamação (BRASIL, 2014a).

Ocorre que com a edição da LAI e, precisamente, a previsão do 
SIC no artigo 9º, II, acredita-se que, tacitamente, acaba-se por retirar a 
função da ouvidoria de prestar informações públicas administrativas ao 
cidadão, situação essa que aparenta não ter sido percebida pelos diri-
gentes dos Tribunais. Ora, o Serviço de Informação ao Cidadão oferece 
grande potencial para o exercício da democracia na medida em que po-
tencializa a comunicação entre o Judiciário e o cidadão, servindo tam-
bém para controle social sobre os atos do Poder Judiciário, já que pro-
porciona transparência aos atos praticados. 

Aliás, nesse sentido, ressalte-se que a transparência melhora o 
processo de tomada de decisões dos próprios servidores na medida 
em que os obriga à adoção de comportamentos mais responsáveis, o 
que gera um óbvio controle sobre a corrupção ao dificultar acordos e 
atitudes ilegais (SILVA; DE LA RUE, 2013). Assim, o SIC não pode ser 
desprezado e, nem mesmo, confundido com a Ouvidoria, face serem 
serviços que têm, em realidade, finalidades diversas, como acima se 
pôde observar. 

Em conclusão, é lamentável que os Tribunais Regionais Federais, 
até o presente momento, não tenham implementado plenamente o SIC 
em seus sítios eletrônicos, valendo-se, na prática, de suas ouvidorias 
para dar aplicação ao artigo 9º, II, da LAI. Tal atitude vai na contramão 
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do que é requerido por uma sociedade que se propõe ser aberta e de-
mocrática, pois não permite o exercício pleno da cidadania, seguindo o 
ensinamento de Garapon (2001, p. 10), para quem ser cidadão “é ter a 
possibilidade de se associar realmente à gestão da vida pública”.

CONCLUSÃO

A crescente utilização da internet nas diversas áreas da vida em 
sociedade, inclusive a busca do Judiciário, aliada à necessidade de tor-
nar as gestões públicas mais transparentes e melhor atender às deman-
das da comunidade, requisitos basilares preconizados na Lei de Acesso 
à Informação, faz com que haja maior interação entre os cidadãos e o 
Judiciário, alterando o paradigma de distanciamento com a sociedade 
para um outro em que há interação. Isso gera como efeito a facilita-
ção do acesso a informações públicas e permite a comunicação entre 
o Judiciário e os cidadãos por meio dos sítios internéticos do referido 
Poder. Com efeito, a divulgação das informações públicas pode se dar 
por meio da transparência ativa ou da transparência passiva, conforme 
referido no primeiro ponto deste artigo. 

Em relação a este último meio, há dois serviços que devem estar 
disponíveis nos portais, quais sejam, o Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) e a Ouvidoria. Aquele, implementado pela LAI, serve para atender 
a solicitações de informações administrativas públicas, enquanto que 
esta, em linhas gerais, existe para solicitações de informações proces-
suais, elogios, críticas e sugestões. Assim, é necessário que, em cada um 
dos sites do Judiciário, sejam encontrados ambos os serviços de maneira 
independente, não podendo ser confundidos, visto que, flagrantemente, 
destinam-se a diferentes atividades.

Na análise feita nos sites dos Tribunais Regionais Federais (da 1ª 
até a 5ª Região), em relação à existência e funcionalidade do SIC, cons-
tatou-se que, à exceção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – que 
possui uma página específica para o serviço e algumas informações afei-
tas a ele, todavia sem funcionamento efetivo para pedidos de informação 
pública –, todos os demais Tribunais sequer dispõem do dito serviço. 

Aliás, nesse diapasão, é interessante destacar que, em quase todos 
esses tribunais, as informações que deveriam constar em página espe-
cífica do SIC estão pulverizadas pelo sítio, bem como não há a possibili-
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dade de acompanhamento da demanda online, salvo no caso do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (todavia, esse acompanhamento do pedi-
do não é em relação às informações solicitadas por meio do SIC, mas no 
espaço destinado à Ouvidoria). 

Pode-se dizer, a partir disso, que os arranjos organizacionais des-
tes tribunais encontram-se incompletos. Tendo por norte as diretrizes 
estabelecidas pela CGU e OGU, constatou-se que, na quase totalidade 
dos portais, falta uma peça-chave no tripé, o SIC. Embora suas funções 
venham sendo desempenhadas, na prática, pela Ouvidoria, não há nada 
expresso que remeta a uma gestão possivelmente em conjunto entre es-
ses dois serviços.

Ao revés, atestou-se que, infelizmente, em vez de independen-
tes, eles têm sido tratados como se fossem um só. Em outras palavras, 
a Ouvidoria está sendo uma espécie de “panaceia para todos os males”. 
Assim, pode-se, com segurança, afirmar que, no âmbito dos Tribunais 
Regionais Federais, ainda persiste a ouvidoria como sendo o meio de 
obtenção de informações públicas, enquanto que o SIC nem mesmo foi 
desenvolvido adequadamente.

Destarte, fica claro que, mesmo que o Judiciário muito tenha 
avançado no que tange à abertura de canais de comunicação social com 
fins de se aproximar mais da população, há que se pontuar, quanto aos 
Tribunais Regionais Federais, a existência de um longo caminho a ser tri-
lhado para se aperfeiçoar a transparência passiva. É imprescindível a im-
plementação e a efetivação, nessa trajetória, dos Serviços de Informação 
ao Cidadão pelos tribunais faltantes, bem como a estruturação do e-SIC, 
por todos eles, a fim de salvaguardar ao cidadão o direito fundamental 
de acesso à informação pública, constitucionalmente previsto no artigo 
5º, XXXIII, e ensejar uma interação ainda mais estreita com o Judiciário, 
o que, por certo, ajudará a fortalecer o acesso à Justiça.
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À GUISA DE INTRODUÇÃO

Vive-se um longo período de convulsões e de profundas trans-
formações. Essa é a advertência de Dardot e Laval (2014) para aqueles 
imaginam que o mundo passa e passará por suaves transformações. A 
expansão dos meios digitais, especialmente a partir da segunda metade 
do século XX, compõe o imenso cenário de relações globais, promove a 
interligação espacial e temporal dos seres humanos e facilita a permea-
bilidade entre os vários níveis que estruturam as sociedades contempo-
râneas: global, internacional, regional, supranacional e nacional.

No final da década de 90 do século passado, foi apresentado ao 
Congresso Nacional do Brasil projeto de lei com vista à criação de marco 
regulatório para a internet. Essa iniciativa derivou do reconhecimento 
da influência da internet no campo da política, seja para promover a de-
mocracia, seja para facilitar atitudes autoritárias. Por outro lado, decor-
reu da necessidade de regular, no plano interno, um dos efeitos da glo-
balização, ou seja, a ultrapassagem das fronteiras por meio das relações 
virtuais deslocalizadas. 

Com efeito, considerando os reflexos importantes da internet sobre 
o incremento das experiências democráticas, uma institucionalidade não 
apenas política – governo eletrônico inserido na ideia de governança –, 
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mas também jurídica, fazia-se necessária para regular a atividade dos 
atores, prevendo-se direitos e responsabilidades.

A Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil da Internet –, 
é considerada a “Constituição da internet no Brasil”. Por ser texto con-
siderado avançado para regular as relações digitais, tem inspirado ou-
tros textos legislativos em curso em vários países. Ele resultou de um 
intenso debate público que envolveu não apenas o Parlamento e o Poder 
Executivo, mas também a sociedade civil em suas plurais expressões. 

O conteúdo da Lei demonstra a influência do direito internacio-
nal dos direitos humanos sobre o direito interno. Tal permeabilidade, 
como se sabe, é o que caracteriza o rico universo da internacionalização 
do direito. O Marco Civil da Internet visa atender a uma das exigências 
que a mundialização apresenta, ou seja, a necessidade de regulação das 
relações jurídicas que nascem das relações digitais. Uma resposta à per-
gunta sobre qual seja o papel do direito.

PARTE I – UM QUADRO DE FUNDAMENTOS E 
PRINCÍPIOS

O legislador brasileiro, não sem ter enfrentado muitas resistên-
cias, cuidou de estabelecer um quadro de fundamentos (1) e princípios 
(2) para reger as relações do mundo digital.

1  Um qUadro de FUndamentos

O MCI - Marco Civil da Internet apresenta um conjunto de funda-
mentos que devem orientar a atuação do intérprete em sua atividade 
de aplicação do novo texto legal. Entretanto, de forma destacada e à 
partida, a Lei diz que a atuação da internet no Brasil é fundada sobre o 
respeito à liberdade de expressão. Além desse, mais sete fundamentos 
são apresentados.

1.1  esCala mUndial da rede

O reconhecimento da escala mundial da rede deve ser entendido 
em conjunto com outros dispositivos da Lei, como o da neutralidade e 
o do valor social da internet. Ademais, tal reconhecimento demarca as 
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profundas transformações que essa “escala mundial” tem provocado na 
compreensão de tempo e de espaço. Com isso, as expressões temporais 
que fizeram parte da evolução humana e da sua relação com o mundo, 
tais como os tempos de espera, a lentidão e também o seu contrário, a 
velocidade, demandam reinvenção diante das relações em tempo real e 
desespacializadas que as comunicações virtuais apresentam. 

1.2  respeito aos direitos HUmanos

O MCI assume o compromisso com a defesa dos direitos huma-
nos, previsão essa inscrita no artigo 5º da Constituição brasileira, bem 
como nos marcos internacionais de direitos humanos a que o Brasil está 
vinculado. Essa escolha reforça e demonstra a centralidade dos direitos 
humanos no quadro do sistema normativo do País.  

Além de prever a proteção de direitos civis e políticos, cuidou o 
legislador de dar proteção aos direitos sociais. A parte final do inciso 
II do artigo 3º indica que a internet não é apenas um aparato técnico 
por meio do qual as comunicações se realizam, tampouco é uma via por 
meio da qual as transações comerciais conhecem uma notável expansão, 
mas pode constituir-se em valioso canal de exercício de cidadania por 
meio da participação política. 

Claro, a concretização desse direito dependerá do conhecimento 
do funcionamento do mundo virtual. Para isso, instrumentos de acesso 
organizados, claros e estruturalmente adequados deverão ser criados 
para permitir o acesso e a participação.

Com efeito, esse quadro protetivo contrasta com as recentes vio-
lações das comunicações perpetradas pelos Estados e por empresas pri-
vadas em nome da segurança. A vigilância, assim, institui-se como uma 
prática de controle ilimitado sobre a internet e adquire, aliás, caracterís-
tica de um “estado de guerra”1, cuja existência é decidida unilateralmen-
te por Estados que dependem do apoio das grandes empresas do setor 
das tecnologias de informação e comunicação. Assim, a força da internet, 
decorrente da facilitação das comunicações em tempo real, converte-se 
na sua imensa fragilidade, porque colocada a serviço de interesses béli-

1 Lembra Frédéric Gros (2012) que uma das raízes da guerra é a segurança. Essa percepção, 
seguramente, não desconsidera não serem mais as armas de guerra tanques e canhões 
e sim concentração de expertise sobre o funcionamento das requintadas tecnologias de 
informação e comunicação.
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cos e econômicos, em detrimento, frequentemente, dos direitos huma-
nos. A noção de pregnância2, vinda de Cassirer, poderá contribuir para 
que a internet seja pensada não apenas do ponto de vista da técnica a 
serviço dos interesses econômicos e políticos, mas sim das “relações” 
que facilitam as comunicações e informações entre as pessoas como fa-
tor de emancipação. Nesse sentido, é preciso sofisticar a própria noção 
de permeabilidade informática.

1.3  plUralidade

O MCI, ao estabelecer a pluralidade como um dos fundamentos do 
mundo digital, repete o teor do artigo 1º, V, da Constituição do Brasil. De 
fato, a pluralidade deverá ser interpretada em conjunto com o princípio 
da neutralidade da rede. A extrema diversidade e abertura do mundo 
digital, por outro lado, é campo fácil para a dispersão que, em muitos ca-
sos, poderá fragilizar o fundamento do exercício da cidadania. Por isso, 
a pluralidade sem a construção da ética da cooperação e, quiçá, de um 
quadro cooperativo que envolva todos os atores que utilizam o mundo 
virtual pode restar enfraquecida, senão vazia. 

1.4  livre iniCiativa, ConCorrÊnCia e deFesa do ConsUmidor

Na medida em que o mundo digital, de igual modo, transformou o 
quadro das relações comerciais, pela facilitação das transações comer-
ciais eletrônicas em razão do surgimento de novas modalidades con-
tratuais adequadas às comunicações em rede, o MCI prevê ser a livre 
iniciativa e a concorrência dois dos fundamentos da internet ao lado da 
proteção do consumidor. O legislador reproduziu o que já está previsto 
no artigo 170 da Constituição Federal como princípios da ordem econô-
mica e financeira do Brasil.

Por outro lado, a Lei repete, para as relações virtuais, a proteção 
ao consumidor já dada pelo CDC (Lei 8.078/90), marco normativo que 
os estudos comparados evidenciam ser avançado em termos de pro-
teção ao consumo e responsabilidade dos fornecedores de produtos e 
prestadores de serviço. É por essa razão que o MCI, além de estabele-

2 Uma leitura atenta de Cassirer pode ser encontrada na obra de MAIGNÉ, Carole. Ernest 
Cassirer. Paris: Belin, 2013. p. 117-119.
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cer a proteção ao consumidor como um dos fundamentos da internet no 
Brasil, desenha esse quadro protetivo no Capítulo II.

1.5  Finalidade soCial

A veloz evolução das relações virtuais e os contínuos e sofisticados 
processos de inovação que apresentam convivem, em boa parte do globo, 
com desigualdades brutais que, nesse caso particular, podem ser resultan-
tes da carência ou deficiência de acesso, dois fatores que impedem o exer-
cício da “cidadania digital”. Desse ponto de vista, se de um lado a internet 
emerge como poderosa ferramenta de participação social, a fragilidade 
dessa poderá dar lugar ao autoritarismo em um ambiente que deve ter 
em sua base a democracia. Essa previsão compromete o Brasil para a pro-
moção da ampliação do acesso e para que o seu uso seja um caminho de 
emancipação social por meio da cultura e do conhecimento. Dessa pers-
pectiva de análise, o MCI, ao assegurar a finalidade social da rede, viabiliza 
seja ela um “ambiente” destinado à articulação de movimentos que pos-
sam, ao mesmo tempo, questionar os fundamentos tradicionais do poder 
político, as vias ordinárias de exercício democrático e também servir de 
“palco” a modos originais de conexão e de reivindicação3.

Destaca-se, assim, que a Lei 12.965/14 reforça o fundamento da 
finalidade social ao estabelecer no artigo 4º quatro objetivos a serem 
promovidos e alcançados como (a) o direito de acesso à internet a todos; 
(b) o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cul-
tural e na condução dos assuntos públicos; (c) a inovação e o fomento à 
ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e (d) a 
adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a 
acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

2  Um qUadro de prinCÍpios

Doze são os princípios apresentados no artigo 3º. Não há como, 
neste momento, precisar se todas as previsões contidas nesse dispositivo  

3 No limite, os exemplos podem lembrar “a revolução egípcia de 2011”, o movimento  
“Occupy Wall Street”, os “levantes árabes” e as demandas dos “Indignados da Espanha”. 
Veja-se: CASTTELS, Manuel. Redes de indignación y esperanza. Los movimentos sociales 
en la era de internet. Madri: Alianza Editorial, 2012. p. 65, 164 e 99, respectivamente. 
Essa passagem é parte integrante de outro texto que será publicado em coautoria com 
Sadi Flores Machado no Anuario Latinoamericano de Derecho Constitucional.
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podem ser consideradas, do ponto de vista hermenêutico, princípios. 
Mas pode-se afirmar que o conjunto legislado representa efetivamen-
te uma vitória do grupo que defendia, durante os trabalhos legislativos, 
que a internet fosse livre e plural. A dúvida sobre o caráter de princípio 
de algumas das previsões do referido artigo deve-se à compreensão ade-
quada do que seja “princípio”. 

Ora, há um caráter de transcendentalidade nos princípios justa-
mente porque sua criação não depende da vontade unilateral e repen-
tina do legislador, mas decorre da construção da comunidade de intér-
pretes do Direito ao longo do tempo e com base nos novos fatos da vida 
humana. Evidentemente que a discussão sobre a sua adoção nos espaços 
e fóruns competentes considerou que do conjunto de “princípios” legis-
lados, alguns, já estão inseridos em textos protetivos de direitos huma-
nos. Outros, mais sensíveis e alvo de acaloradas discussões, como o da 
neutralidade da rede, erigem-se a partir da hermenêutica do sentido e 
dos objetivos não apenas técnicos, mas fundamentalmente sociais e cul-
turais da internet. 

2.1  liberdade de expressÃo, ComUniCaÇÃo e maniFestaÇÃo de 
pensamento

O MCI, ao proteger a liberdade de expressão, comunicação e mani-
festação de pensamento na internet, representa uma conquista. O termo 
“liberdade de expressão” aparece cinco vezes na Lei (arts. 2º, 3º, I, 8º, 19, 
caput e § 2º). O destaque dado a esse princípio comprova a escolha do 
legislador brasileiro em não admitir a censura como regra. Esse é o sen-
tido trazido pela Constituição de 1988. O MCI assegura a todos o direito 
à livre expressão e que a internet seja, de fato e de direito, um ambiente 
democrático, aberto e livre e, concomitantemente, que preserve a inti-
midade e a vida privada. 

Nesse contexto, a mudança significativa trazida pela lei relaciona-
-se com a indisponibilidade dos conteúdos. No período anterior à sua 
entrada em vigor, não havia uma regra clara sobre as situações cabíveis 
e sobre o procedimento. Com o MCI, a retirada dos conteúdos será pos-
sível tão somente com prévia ordem judicial. Isso significa dizer que a lei 
assegura aos usuários o prévio julgamento por um juiz e não apenas por 
um provedor da internet que poderá agir de modo unilateral e com base 
em seus próprios interesses. Esse princípio é reforçado no artigo 7º, in-
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cisos I a III do Capítulo II que trata dos direitos e garantias dos usuários, 
do que mais adiante será tratado.

A Lei demonstra o diálogo entre o legislador brasileiro e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), cuja jurisprudência tem 
afirmado que a proteção e a promoção de um conceito amplo de liberdade 
de expressão é a pedra angular de uma sociedade democrática, considera-
da indispensável para a formação da opinião pública (BASTERRA, 2012). 

2.2  proteÇÃo da privaCidade

A garantia de proteção à privacidade das comunicações é uma im-
portante inovação trazida pelo MCI e uma relevante conquista legislati-
va no contexto jurídico brasileiro. Por exemplo, até a entrada em vigor 
da nova lei, a proteção ao conteúdo dos e-mails não estava garantida. 
Assim, o efeito importante é que as comunicações privadas praticadas 
nos meios virtuais passaram a receber a mesma proteção prevista com 
relação aos meios tradicionais como correspondências e comunicação 
telefônica conforme está previsto na Constituição brasileira. 

2.3  proteÇÃo dos dados pessoais, na Forma da lei

O MCI também assegura a proteção de dados pessoais. Essa ga-
rantia está desdobrada no artigo 7º, VII, da lei, razão pela qual os pro-
vedores não poderão fornecer dados pessoais, registros de conexão e de 
acesso sem o consentimento livre, expresso e informado. Com isso, qual-
quer ação tendente a constranger o usuário da internet para autorizar o 
acesso aos dados, conexões e acessos, bem como a presunção de que tal 
autorização foi dada pelo silêncio, não será acolhida. 

2.4  neUtralidade

A previsão legislativa de garantia da neutralidade da internet foi 
alvo de intensos debates e pode ser considerada uma vitória. Entretanto, 
a dificuldade está em preservar tal neutralidade da rede quando se reco-
nhece a prevalência da concorrência como o valor fundamental do capi-
talismo que não é um produto natural, não é biológico, mas “é o efeito de 
uma política deliberada” (DARDOT; LAVAL, 2014, p. 12) que faz parte da 
estrutura do “cosmo-capitalismo” no âmbito do qual os serviços, as ins-
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tituições, as atividades e os tempos de vida são submetidos aos ritmos 
da lógica capitalista centrada na acumulação do capital. 

Desse modo a previsão de liberdade negocial, presente na Lei, 
deixa em aberto a possibilidade de controles concorrenciais na internet 
por quem detém expertise técnica e poder econômico. Nesse campo, a 
intervenção dos Estados pode-se mostrar frágil, porquanto é visível te-
rem perdido sua liberdade de ação frente aos poderes econômicos que 
eles próprios têm encorajado, como é o caso das grandes empresas de 
tecnologia de informação e comunicação. 

O princípio da neutralidade diz que a internet deve ser igual para 
todos, sem diferença quanto ao seu uso. A neutralidade no sistema bra-
sileiro é um princípio e, como tal, um direito dos consumidores. 

2.5  preservaÇÃo da estabilidade, segUranÇa e  
FUnCionalidade da rede, por meio de medidas téCniCas 
CompatÍveis Com os padrÕes internaCionais e pelo  
estÍmUlo ao Uso de boas prÁtiCas

Essa previsão compromete o Brasil a exigir que os serviços pres-
tados pelos provedores de acesso e de aplicação sejam tecnicamente de 
qualidade e estimulem a confiança dos usuários no sistema por meio 
da sua estabilidade de uso. O alinhamento aos padrões internacionais 
obedece coerência com a natureza do mundo digital desprovido de fron-
teiras físicas. Nesse sentido, ressalta-se que a adoção em nível global de 
boas práticas no campo da gestão digital é, induvidosamente, uma das 
características essenciais e mais significativas da governança global.

2.6  responsabiliZaÇÃo dos agentes de aCordo Com sUas 
atividades, nos termos da lei

Um dos problemas mais cruciais da atualidade é estabelecer a res-
ponsabilidade dos agentes quando se está a tratar de temas globais. O 
MCI faz distinção entre a responsabilidade dos provedores de acesso e 
de aplicação. No que tange à responsabilização desses agentes por da-
nos praticados por terceiros, a regra é a irresponsabilidade dos primei-
ros e a responsabilidade em situações específicas dos segundos, como 
abaixo será visto.

De fato, a RSE – responsabilidade social das empresas é o gran-
de desafio no vasto contexto da internacionalização do direito, espe-
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cialmente com relação às empresas transnacionais pela dificuldade 
de identificar os responsáveis, definir a justiça competente e o direito 
aplicável.

2.7  preservaÇÃo da natUreZa partiCipativa da rede

A previsão de que a internet deve viabilizar a participação demo-
crática encontra supedâneo na previsão da natureza participativa, por 
acolher a possibilidade de expressão dos mais variados segmentos da 
sociedade e garantir, assim, o seu caráter multiparticipativo, como cons-
ta no artigo 24, I, do MCI. 

Em verdade, o reconhecimento da natureza participativa relacio-
na-se intimamente com as proposições estatais, como no caso brasileiro, 
de que o acesso amplo ao mundo virtual seja garantia de acesso ao co-
nhecimento e à cultura. De fato, nessa perspectiva de análise, a internet 
pode constituir-se em um canal poderoso de emancipação social e de 
facilitador à participação democrática nos assuntos que digam respeito 
à sociedade.

2.8  liberdade dos modelos de negÓCios promovidos  
na internet, desde qUe nÃo ConFlitem Com os demais 
prinCÍpios estabeleCidos nesta lei

Essa foi uma alteração feita à redação original do anteprojeto de 
lei que, ao que parece, atendeu às reivindicações das empresas operado-
ras de telecomunicações no Brasil. A liberdade dos modelos de negócios 
promovidos na internet abre a via à variação de tarifas de acordo com o 
perfil de consumo apresentado pelos consumidores. As empresas, com 
base nesse dispositivo, poderão oferecer diferenciação de pacotes de-
pendendo do uso que o consumidor fizer da internet. Entretanto, é certo 
que essa possibilidade deverá compatibilizar-se com o conjunto de prin-
cípios presentes na Lei. 

2.9  abertUra e Compromisso Com o direito ConvenCional

O parágrafo único do artigo 3º evidencia a opção do Brasil em co-
locar em pauta o direito convencional ao dizer que, além dos princípios 
inscritos no MCI, outros derivados de tratados internacionais de que o 
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Brasil seja parte poderão ser aplicados.  Seguramente há que ser reco-
nhecido, nesse aspecto, que o País reforça o compromisso já assumido e 
inscrito na Constituição Federal que é o de respeitar os direitos huma-
nos previstos no texto constitucional e nos textos convencionais.

PARTE II – UM QUADRO DE DIREITOS E GARANTIAS 
DOS USUÁRIOS, DE RESPONSABILIDADES DOS 

AGENTES E DE PROTAGONISMO DO  
PODER JUDICIÁRIO

1 direitos e garantias dos UsUÁrios

Há uma correspondência entre o conjunto de direitos assegurados 
aos usuários e a previsão de responsabilidade dos provedores. A Lei des-
taca treze direitos dos usuários-consumidores. 

Reforça, assim, a inviolabilidade da vida privada que é um princí-
pio constitucional, bem como prevê a indenização por dano material e 
moral, previsão que está presente no Código Civil brasileiro, pois não há 
tipificação penal pelos atos lesivos praticados a internet.

Também garante a inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comu-
nicações dos usuários, salvo se ordem judicial determinar a informa-
ção dos dados. Os princípios da neutralidade da rede e da liberdade de 
expressão devem ser compreendidos em conjunto com o direito dos 
usuários de não terem os serviços de acesso e de aplicação suspensos. 
A única possibilidade de que isso ocorra será por falta de pagamento, 
situação essa que não está imune de críticas por permitir a autotutela 
em sistema normativo rico em alternativas jurídicas para a cobrança 
de dívidas.

A fim de salvaguardar os usuários de abusos praticados pelas ope-
radoras, o legislador também previu não ser possível alterar para pior a 
qualidade dos serviços contratados. Trata-se de uma espécie de proibi-
ção de retrocesso em matéria de utilização da internet.

Afinado com as regras brasileiras protetivas do consumidor, o MCI 
veda cláusulas contratuais que não sejam claras.
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O dever de respeito à privacidade dos usuários é reforçado pela 
proibição de fornecer a terceiros os dados pessoais, os registros de cone-
xão e de aplicação, salvo se o usuário livremente consentir. Com isso, não 
se admite presunção de concordância pelo silêncio do usuário.

Cabe também às operadoras informar, de forma clara e completa, 
as condições acerca da coleta, uso, tratamento, armazenamento e prote-
ção e dados. Trata-se, em verdade, de regra geral protetiva dos direitos 
do consumidor já prevista no CDC.

O direito ao esquecimento é resguardado no MCI, pois, salvo situa-
ções previstas na própria lei, ao final da relação jurídica tem o usuário o 
direito de pedir a exclusão definitiva de seus dados pessoais.

As políticas de uso deverão ser apresentadas de forma clara aos 
consumidores que, além disso, deverão encontrar condições no mundo 
virtual que lhes garanta acessibilidade plena de acordo com suas carac-
terísticas físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais. 
Finalmente, prevê a Lei 12.965/14 a aplicação do CDC às relações de 
consumo realizadas na internet.

Em boa medida, as previsões do artigo 7º estão reforçadas no tex-
to do artigo 8º, porquanto a plena garantia do direito à proteção da pri-
vacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para 
o pleno acesso à internet.

O legislador ainda prevê a nulidade de qualquer cláusula con-
tratual que vise ofender a inviolabilidade e o sigilo das comunicações 
privadas por meio do uso da internet ou que, em contrato de adesão, 
não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasi-
leiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados 
no Brasil. 

A afastabilidade da atuação do Poder Judiciário é, segundo o artigo 
5º, XXXV, da CF/88, inconstitucional. Esse dispositivo deve ser interpre-
tado em conjunto com o artigo 88 do CPC, que estabelece competência 
concorrente da jurisdição brasileira em matéria contratual e de repara-
ção de danos por fatos ocorridos no Brasil. É a vis atractiva do sistema de 
justiça reconhecido como competente para julgar causas que envolvem 
a matéria. Evidentemente, isso não agrada às operadoras transnacionais 
que atuam no Brasil.
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2 responsabilidade dos agentes de ConexÃo 
e apliCaÇÃo

2.1 respeitar a neUtralidade da rede

A lei estabelece que quaisquer pacotes de dados devem ser trata-
dos de forma isonômica pelos responsáveis pela transmissão, comuta-
ção e roteamento. Nenhuma distinção de conteúdo, destino, origem, ser-
viço ou de aplicação poderá ser feita. Desse modo, em razão do conjunto 
principiológico da lei, serviços online e demais aplicativos não deverão 
ter suas velocidades limitadas ou determinadas pelo provedor.

Entretanto, se alguma discriminação ou degradação de tráfe-
go houver de ser feita, dependerá de regulamentação do Presidente 
da República segundo atribuição que lhe é dada pelo artigo 84, IV, da 
Constituição Federal. Essa não será uma ação unilateral da Presidência 
da República, pois deverão ser ouvidos o CGI – Comitê Gestor da Internet 
e a Agência Nacional de Telecomunicações.

Por outro lado, o Marco Civil limita as ações voltadas à discrimi-
nação e degradação. Primeiro, deverão estar fundamentadas em requi-
sitos técnicos indispensáveis à adequada prestação dos serviços e/ou na 
priorização de serviços de emergência.

Em qualquer hipótese, o responsável deverá evitar causar danos 
ao usuário, agir com base na proporcionalidade, transparência e isono-
mia, informar previamente as ações voltadas à discriminação e à degra-
dação e oferecer serviços em condições comerciais não discriminató-
rias e que não atentem contra a concorrência leal, essa que é expressão 
de um dos princípios da ordem econômica e social estabelecidos pela 
Constituição Federal.

2.2 garantir proteÇÃo aos registros, aos dados pessoais e 
Às ComUniCaÇÕes privadas

Em nome dos princípios da intimidade, da vida privada, da honra 
e da imagem, a lei impõe aos provedores a responsabilidade por guar-
dar os registros de conexão e de acesso a aplicações. O responsável pela 
guarda dos dados somente será obrigado a divulgá-los, mediante ordem 
judicial. 
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Do mesmo modo, o conteúdo das comunicações privadas somente 
poderá ser fornecido mediante ordem judicial, conforme diz o artigo 7º, 
II e III, da Lei. 

Essa limitação não se estende a autoridades administrativas que 
tenham necessidade e competência legal para requisitar informações 
sobre dados cadastrais. 

Por outro lado, a lei tomou o cuidado de vincular à lei brasileira, 
especialmente no que respeita à privacidade, proteção de dados pes- 
soais e sigilo das comunicações e dos registros privados, qualquer ato, 
desde que, da cadeia de atos, um pelo menos tenha ocorrido em territó-
rio nacional, como os de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 
de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 
conexão ou de aplicação. 

Nesse sentido, a Lei faz ressalva expressa de que essa regra é apli-
cável a pessoas jurídicas sediadas no exterior ou que façam parte de gru-
po econômico em que pelo menos uma empresa desse grupo possua es-
tabelecimento no Brasil, quando ofertem serviços ao público brasileiro.

Em caso de violação dos deveres acima, o MCI prevê sanções em 
graus variáveis. Uma iniciativa inicialmente pedagógica, a advertência, 
indicará prazo para a adoção de medidas corretivas. Já a multa poderá 
atingir o percentual de até 10% do faturamento do último exercício de 
grupo econômico no Brasil. A Lei 12.965/14 é silente quando a violação 
partir de qualquer outra empresa que não pertença a qualquer grupo. 
Poderá ser imposta a suspensão e até mesmo a medida mais drástica da 
proibição de praticar as atividades previstas no artigo 11.

Essa previsão de punição aos infratores é considerada uma das 
inovações do MCI em relação a leis já existentes em outros países.

2.2.1 Guarda de registros de conexão

A lei estabelece o dever de o provedor manter os registros de co-
nexão, de modo sigiloso, pelo prazo de um ano. As autoridades policiais, 
administrativas e o Ministério Público poderão cautelarmente requerer 
que esse prazo seja ampliado. Para que essa prerrogativa não seja abu-
siva, em até 60 dias desse requerimento essas autoridades mencionadas 
deverão pedir autorização judicial para acesso aos registros previstos. 
Com isso, bem se vê que o acesso a esses registros depende de autori-
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zação judicial, o que demonstra o protagonismo do Poder Judiciário nas 
demandas que envolvem o uso da internet no Brasil.

2.2.2 Guarda de registro de acesso a aplicações na provisão de 
conexão

A lei proíbe a guarda de registros de acesso a aplicações na internet.

2.2.3 Guarda de registros de acesso a aplicações de internet na 
provisão de aplicações

A lei concede o prazo de seis meses para o provedor da internet, 
que seja pessoa jurídica e que atue de forma organizada, a manter os re-
gistros de acesso a aplicações, sob segurança e em ambiente controlado.

As autoridades policiais, administrativas e o Ministério Público 
poderão requerer que os registros sejam guardados por prazo superior 
a seis meses. Mas, em qualquer hipótese, a disponibilização dos regis-
tros deverá ser precedida de ordem judicial. Mais uma vez avista-se aqui 
o protagonismo judicial.

A lei também protege o usuário quando veda a guarda dos regis-
tros de aplicação da internet sem que o titular dos dados tenha consen-
tido. Além disso, veda que a informação sobre dados pessoais exceda a 
finalidade para a qual os dados necessitam ser fornecidos.

2.3 responsabilidade por danos por ConteÚdo gerado por 
terCeiros

A Lei faz duas distinções. Registra que o provedor de conexão não 
será responsabilizado pelos conteúdos gerados por terceiros.

Com relação ao provedor de aplicação, estabelece, em princípio, 
a sua irresponsabilidade. Mas se após receber ordem judicial específica 
não tomar as providências determinadas quanto ao teor e prazo para 
tornar indisponível o conteúdo publicado, será responsabilizado.

Porém, o artigo 21 prevê hipótese de responsabilidade subsidiá-
ria, independentemente da existência de prévia ordem judicial, quan-
do houver divulgação, sem autorização dos participantes, de vídeos ou  
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outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter 
privado, e o provedor notificado não agir com diligência, dentro de seus 
limites técnicos para indisponibilizar os conteúdos.

Não se tratando desse último caso, o legislador previu que a ordem 
judicial deve ser precisa e clara quanto ao conteúdo a ser indisponibiliza-
do, sob pena de ser considerada nula. O legislador, no entanto, olvidou que 
no sistema processual brasileiro não existem invalidades processuais in 
abstrato. Sua decretação decorre de um ato judicial concreto. Nesse caso, 
o legislador deixou em aberto sobre quem terá competência para tal de-
cretação, ou seja, o próprio juiz da decisão ou o Tribunal competente.

O artigo 19 atribui aos Juizados Especiais competência para julgar 
os litígios relacionados à pretensão de indisponibilização de conteúdos. 
Certamente quis o legislador referir-se aos Juizados Especiais Cíveis 
criados pela Lei 9.099/95 e que têm competência para causas de valor 
até 40 salários mínimos, cujo procedimento pauta-se pela simplicida-
de, celeridade e oralidade. Pode-se imaginar que, no futuro, talvez se-
jam criados Juizados Especiais específicos para os assuntos da internet 
em decorrência do eventual volume de demandas que o próprio texto 
legal favorece, na medida em que estabelece o protagonismo do Poder 
Judiciário para decidir sobre a matéria.

Por outro lado, do ponto de vista do usuário responsável pela in-
serção de conteúdos que possam causar dados, a lei prevê o dever do 
provedor de aplicações em lhe assegurar o contraditório, sempre que 
possível. E, se solicitado por esse usuário, caberá ao provedor de aplica-
ção substituir o conteúdo tornado indisponível pela ordem judicial que 
assim o determinou.

2.4 protagonismo do poder JUdiCiÁrio

Os registros de conexão ou de aplicação podem constituir-se tanto 
em importantes elementos de estabelecimento de vínculos obrigacio-
nais quanto em meios determinantes de prova em processo. O acesso 
a eles, no entanto, deve ser requerido ao Poder Judiciário e não direta-
mente aos provedores. A bem de proteger a liberdade de expressão, o 
autor dessa demanda deverá indicar o prazo a que se referem os regis-
tros, que esses revelam fortes indícios de crime e que o acesso a eles é 
necessário para investigação ou instrução probatória. 
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Uma importante referência consta no artigo 30 ao prever a possi-
bilidade de demandas individuais e coletivas perante o Poder Judiciário. 
Registre-se que o sistema brasileiro de proteção ao consumidor já pre-
vê hipótese de tratamento judicial coletivo às demandas de consumo. É 
muito provável que esse sistema seja referência às demandas previstas 
no MCI, como também poderá ser a Lei da Ação Civil Pública. 

2.5 protagonismo do poder JUdiCiÁrio e governanÇa

Atendendo ao princípio federativo, o Marco Civil estabelece 
diretrizes para os três entes da federação – União federal, estados-
-membros e municípios – com vistas ao desenvolvimento da internet. 
Primeiro, prevê a governança multiparticipativa, transparente, colabo-
rativa e democrática. Multiparticipativa porque abre possibilidade de 
atuação ao lado dos entes públicos, ao setor empresarial, à sociedade 
civil e à comunidade acadêmica. Tal característica da gestão da inter-
net no Brasil é considerada uma de suas importantes particularidades. 
A própria conformação do Comité Gestor da Internet comprova a mul-
tiparticipação. Desse modo, a gestão, a expansão e o uso da internet 
no País também deverão ser feitos com a participação do CGI – Comitê 
Gestor da Internet4, uma vez ter entre suas atribuições a de “estabele-
cer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e ao desenvolvimento 
da internet no Brasil”, como prevê o artigo 1º do Decreto 4.829/03 que 
o criou.

A interoperabilidade tecnológica dos serviços do governo eletrô-
nico é uma importante diretriz a ser implementada no território nacio-
nal, a fim de facilitar o acesso dos cidadãos aos assuntos que pertencem 
a toda a coletividade. Para esse fim, a adoção de tecnologias com pa-
drões e formatos abertos e livres, bem como a disseminação de dados e 
informações de forma democrática e participativa contribuirão para o 
aprimoramento da governança eletrônica.

4 O CGI no Brasil ocupa posição central para o desenvolvimento e regulação da internet no 
País. Veja-se que a Resolução 03/2014 previu um orçamento de R$ 21.100.000,00 para o 
ano de 2014, o que em euros equivale a aproximadamente € 7.000.000,00. Disponível em: 
<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2014/CGI.br_Resolucao_2014_003.pdf>.  
Há uma diferença abissal entre essa cifra e aquela que no mesmo ano foi destinada 
ao Conseil Nationel du Numérique, equivalente francês do CGI, correspondente a € 
105.236,00. Disponível em: <http://www.cnnumerique.fr/budget/>. Acesso em: 15 out. 
2014.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MCI é resultado de um movimento de forças contrárias. Essa é 
uma grande virtude, porque o debate prévio amplo e plural tem o con-
dão de agregar aos textos legislativos a legitimidade decorrente do exer-
cício da democracia. A apresentação de um quadro de princípios e fun-
damentos determina o grau evolutivo do trato desta questão tão com-
plexa quanto desafiadora em nível interno e em nível global.

O desenvolvimento de programas e ações por parte do Estado, des-
tinados à otimização da capacitação para o uso da internet, sem dúvida, 
contribuirá para a concretização de outra diretriz que é a promoção da 
cultura e da cidadania por meio da internet que, nesse caso, é vista não 
como risco ou ameaça, e sim como promotora de direitos individuais e 
sociais. Buscar a redução do denominado “analfabetismo virtual” é con-
dição necessária para incrementar os níveis de acesso às informações, o 
nível de acesso da participação popular e sofisticar a cidadania digital.

Esse reconhecimento vem expresso nos artigos 26 e 27 da Lei. 
No primeiro, o legislador remarca o dever constitucional do Estado em 
promover a educação e coloca o uso responsável da internet como uma 
ferramenta importante para a cidadania, cultura e desenvolvimento tec-
nológico. O segundo complementa o anterior e determina que iniciativas 
públicas deverão desenvolver a cultura digital como forma de inclusão, 
para reduzir as desigualdades regionais no que tange ao acesso às tec-
nologias de informação e comunicação e ao seu uso, como também para 
facilitar a produção e circulação de conteúdo nacional.

Outrossim, em tempos de desjudicialização, o reconhecimento do 
protagonismo do Poder Judiciário brasileiro para decidir sobre as de-
mandas oriundas da aplicação do MCI pode ser compreendido como o 
reconhecimento do acesso à justiça como um direito fundamental que 
deve não apenas ser garantido mas efetivado na prática.

Finalmente, caberá ao Estado brasileiro regularmente fixar metas, 
programas e estudos sobre o desenvolvimento da internet no Brasil.
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Resumo: O objetivo do presente artigo reside na imprescindibilidade de delinear os 
desafios a serem superados pelo direito processual civil, diante de uma pun-
gente crise na prestação jurisdicional, sob a perspectiva do contexto jurídico 
atual e do advento do processo judicial eletrônico e dos novos direitos. Para 
tanto, foi utilizado como “método” de abordagem o fenomenológico-her-
menêutico, bem como método de procedimento o monográfico e o his-
tórico. Durante o trabalho, foi realizada uma incursão histórica, revelando 
uma série de dogmas inautênticos que foram se agregando no processo de 
formação do pensamento jurídico moderno, os quais conduzem a uma dis-
funcionalidade da produção do direito e mantêm-se por meio do procedi-
mento ordinário. O procedimento ordinário e os dogmas foram mantidos 
pelo processo judicial eletrônico, conduzindo a uma alarmante inefetividade 
na prestação jurisdicional dos novos direitos, em geral, de caráter transin-
dividual. Restou demonstrada, portanto, a imprescindibilidade de uma ver-
dadeira revolução no direito processual civil como única forma de se obter 
uma prestação jurisdicional que efetivamente tutele os novos direitos, assim 
como eleve o caso concreto e a Constituição a protagonistas do direito pro-
cessual civil.

Palavras-chave: Direito processual civil. Novos direitos. Processo judicial eletrônico.
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CHALLENGES OF CIVIL PROCEDURE LAW IN THE AGE  
OF ELECTRONIC AND JUDICIAL PROCESS IN THE CONTEXT OF 

 THE NEW RIGHTS

Abstract: The aim of this work lies in the indispensability of outlining the challenges to 
be overcome by the civil procedural law, before a poignant crisis in adjudi-
cation, from the perspective of the current legal framework and the advent 
lawsuit electronics and new rights. For both outside used as a “method” 
of the phenomenological-hermeneutic approach and method of procedure 
and the monographic history. During the work was carried out incursion in 
history, revealing a series of dogmas that were inauthentic aggregating in the 
process of formation of modern legal thought, which leads to a dysfunction 
of the production of law and remains through the ordinary procedure. The 
ordinary and dogmas were maintained by electronic court proceedings, lea- 
ding to an alarming ineffectiveness in adjudication of new rights in general 
character trans individual. Shown left, hence the absolute need for a revo-
lution in civil procedural law, as the only way to obtain an adjudication that 
effectively defends them new rights, as well as raise the case Constitution 
and the protagonists of civil procedural law.

Keywords: Civil litigation. New rights. Judicial process electronic.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, ao constituir a República Fede- 
rativa do Brasil em um Estado Democrático de Direito, tornou impres-
cindível uma remodelagem das instituições fundamentais do Estado. O 
Judiciário, no entanto, permanece arraigado a uma dogmática jurídica 
que pode ser chamada de inautêntica, por não acompanhar as mudanças 
perpetradas no âmbito jurídico (Constituição) e no âmbito social (surgi-
mento dos novos direitos).

No cotidiano da práxis jurídica atual, convive-se diuturnamente 
com um contexto eivado de paradoxos, que, por si só, revelam uma dog-
mática deficiente, ao mesmo tempo em que se vislumbra a constante 
desconsideração da Constituição na produção das decisões judiciais, 
repercutindo em uma baixa constitucionalidade. Uma prestação juris-
dicional alheia ao conteúdo material da Constituição macula a própria 
condição de existência do Judiciário enquanto Poder do Estado. 

A dogmática inautêntica a que se refere, ainda resta ensinada nas 
faculdades de direito e se propaga por meio do Legislativo, que positiva 
tentativas de simplificar a interpretação e a aplicação do direito. São ten-
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tativas de universalização dos sentidos, que se desenvolvem alheias às 
complexidades dos conflitos e das relações surgidas no âmago do século 
XXI, principalmente ante aos novos direitos1, em sua maioria de caráter 
transindividual, que precisam de um tempo e tratamento diferente dos 
conflitos polarizados de outrora. 

O fato é que essa suposta “deficiência de realidade” da prestação 
jurisdicional está intimamente ligada a uma tradição eivada de dogmas 
inautênticos. Uma constatação que toma especial relevo frente ao ad-
vento do processo judicial eletrônico, ápice da exponencial inserção das 
novas tecnologias no campo jurídico processual. Silva (2006, p. 90) sem-
pre inferiu sua descrença em uma mudança profunda no pensamento 
jurídico sem efetivas alterações. Indiscutivelmente, o processo judicial 
eletrônico representa uma alteração considerável, pois não se trata mais 
de alterar atos processuais determinados, mais todo um instituto jurídi-
co já secularizado: o processo escrito materializado.

Diante disso, pretende-se superar o senso comum teórico2 e emer-
gir em uma investigação que revele os elementos que conduzem a tra-
dição processualística civil brasileira. A partir disso serão levantados os 
reais desafios a serem enfrentados pelo processo civil para concretizar-
-se uma efetiva tutela dos novos direitos, dos direitos de uma sociedade 
em rede, perpassando pela análise dos avanços/retrocessos para esse 
ideal, que foram trazidos pelo advento da era do processo judicial ele-
trônico. 

O desfecho consistirá em conjecturar subsídios teóricos para 
sustentar uma necessária revolução no direito processual civil, a fim 
de passar a ter, por base da prestação jurisdicional, preceitos compatí-

1 O presente estudo trabalha com a noção de novos direitos como aqueles que são de titu-
laridade de todo o gênero humano (presente e futuro), não somente ao homem isolado, 
e tem seu fundamento em um ideal de solidariedade e fraternidades (FERNANDES, 2012, 
p. 313). São chamados direitos de terceira dimensão, tendo seu sentido dado pelo cotejo 
com os direitos de primeira (liberdades individuais) e de segunda (liberdades sociais) 
dimensão (MENDES, 2010, p. 309-310). Esses direitos seriam o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, direito à paz, ao desenvolvimento, do consumidor, das mi-
norias, à conservação do patrimônio histórico e cultural, entre outros (OLIVEIRA, 2003, 
p. 497).

2 A expressão senso comum teórico é empregada no sentido de “complexo de saberes acu-
mulados, apresentados pelas práticas jurídicas institucionais, expressando, destarte, um 
conjunto de representações funcionais provenientes de conhecimentos morais, teóricos, 
científicos, epistemológicos, profissionais e familiares, que os juristas aceitam em suas ativi- 
dades por intermédio da dogmática jurídica” (STRECK, 2011, p. 82).
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veis com os novos tempos e que eleve a Constituição e o caso concreto 
a condições de possibilidade. Para tanto, será utilizada como teoria de 
base (“metodologia” de abordagem) a matriz fenomenológico-herme-
nêutica, que constitui um “deixar ver”, fenômeno essencial para o des-
velamento, com o propósito de que se possa compreender o direito 
processual civil, encoberto pelos dogmas que conduzem uma tradição 
inautêntica.

A investigação fenomenológica se dá por meio da compreensão 
e propicia a recondução do olhar do ente para o ser, incompatível, por-
tanto, em tese, com a caracterização de método. A referida matriz apro-
xima-se da constatação de que o ser dos entes só se dá na applicatio, 
o que será possível diante da condição de ser-no-mundo do intérprete 
e de sua consciência histórica. Levando-se em consideração o acima 
exposto, os métodos de procedimento adotados foram o histórico e o 
monográfico, dada a verificação das condições de possibilidade para 
uma efetiva tutela dos novos direitos, sem descuidar-se das influências 
históricas.

1  da Crise na prestaÇÃo JUrisdiCional  
ao proCesso JUdiCial eletrÔniCo

A crise na prestação jurisdicional faz parte de uma crise maior, 
que é a crise do próprio Estado. Vislumbra-se uma considerável omissão 
e disfuncionalidade dos poderes Legislativo e Executivo, o que culmi-
na num crescente aumento de demandas no Judiciário e em sua conse-
quente assunção em um papel mais atuante para suprir esse déficit. Na 
mesma medida, o processo importou uma função contramajoritária, ao 
passo que restou positivada, na Constituição (art. 5º, inc. XXXV), a ina-
fastabilidade da jurisdição, possibilitando que os cidadãos tenham um 
espaço onde podem exigir a efetivação dos direitos que lhes foram pro-
metidos e ainda não foram concretizados.

Uma tutela inefetiva fere o dever imposto ao Judiciário frente a 
essa conjuntura, cuja permanência pode levar países de modernidade 
tardia, como o Brasil, a quadros de precária efetivação dos direitos e 
do texto constitucional (HOMMERDING, 2007, p. 25-27). É imprescin-
dível que mudanças sejam perpetradas quando necessário, afinal não 
é possível continuar a cultivar uma dogmática jurídica e uma tradição 
processualística que foram responsáveis por essa crise na prestação ju-
risdicional. 



O POder JudiciáriO na sOciedade em rede 181

Portanto, faz-se fundamental pugnar por uma revolução3 no direi-
to processual civil, o que não se confunde com evolução4, muito menos 
reforma. Esta última remete às reformas legislativas, como a inserção da 
súmula vinculante, da repercussão geral, das decisões monocráticas e 
dos recursos repetitivos, que acabaram por se tornar ferramentas meta-
físicas no fenômeno da aplicação do direito. 

A compreensão da forma de pensar o direito atual, uma vez que é 
consequência de uma construção secular, perpassa necessariamente pela 
análise sobre como se formou e se desenvolveu a prestação do direito no 
transcurso da história e, notadamente, quais as influências sofridas pelo 
processo civil. Diante disso, será imprescindível analisar como o pensa-
mento jurídico moderno restou estruturado5, para só assim revelar quais 
são realmente os dogmas estigmatizados pelo processo e como profaná-
-los. 

A evolução do direito romano pode ser dividida em Direito Antigo 
(até meados do século II a.C.), Clássico (do século II a.C. até o fim do sé-
culo III d.C.) e Baixo Império (séculos IV a VI) (GILISSEN, 2003, p. 81). 
Durante o período arcaico, o período das legis actiones, o direito é es-
tritamente ligado à religião e aos costumes. A escrita ainda era pouco 
conhecida, restrita basicamente à Lei das XII Tábuas, que teria sido con-
cebida a partir da insurgência dos plebeus em face do arbítrio dos ma-
gistrados patrícios (GILISSEN, 2003, p. 85-86).

Naquele período, o processo era eminentemente ritualístico 
e rígido, uma vez que a formalidade deveria ser respeitada pelos liti-
gantes, sob pena de o menor erro determinar a vitória da outra parte 
(GIORDANI, 2010, p. 87), mostrando uma importância muito maior da 
forma (processo) sobre o direito debatido. 

Entretanto a expansão romana, durante o período clássico, tornou 
necessária a simplificação do formalismo excessivo, difundindo a apli-
cação do chamado procedimento formulário, que deu início a uma nova 

3 A palavra revolução no dicionário está vinculada à ideia de transformação, mudança 
completa, em qualquer ramo do pensamento humano. Disponível em: <http://www.
priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=evolu%u00e7%u00e3o>. Acesso em: 17 abr. 2013. 

4 A palavra evolução no dicionário está vinculada a um desenvolvimento ou transformação 
gradual e progressiva operado nas ideias, crescimento ou aperfeiçoamento. Disponível 
em: <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=evolu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso 
em: 17 abr. 2013. 

5 Considerando a proposta deste artigo, cumpre ressaltar que será impraticável o esgota-
mento do tema, tendo sido feita a análise em compatibilidade com os limites definidos.
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fase do processo civil romano (130 a.C. até 249 d.C.) (GIORDANI, 2010, 
p. 87-103). Nesse procedimento, o pretor ouvia as partes e analisava o 
caso concreto a fim de vislumbrar a possibilidade de criar ou não um 
direito, ao qual concedia um caminho processual (não a lei), permi-
tindo que o direito estivesse sempre atual diante das mudanças per-
petradas na sociedade (GILISSEN, 2003, p. 90). A cognição realizada 
nessa fase (chamada in iuri) era sumária, mostrando uma preocupação 
com o direito material e não com o procedimento (GAJARDONI, 2006,  
p. 84-87), sobrelevando o caso concreto e enfraquecendo o formalismo 
e o ritualismo.

O pretor, num segundo momento, delimitava o caso concreto e 
confeccionava o iudicium, que consistia na adaptação de uma fórmula 
abstrata aos contornos do caso concreto (GAJARDONI, 2006, p. 85). Na 
sequência, na fase apud iudicem, o iudex baseava-se nas circunstâncias 
contidas na fórmula para proferir o julgamento (limite de sua atuação), 
após a colheita de provas e a exposição oral dos advogados das partes 
(GAJARDONI, 2006, p. 87). O iudex era autorizado a tomar decisões em 
sua livre convicção, não precisando nem mesmo fundamentá-las (ISAIA, 
2012, p. 62-63), mas somente lhe era permitido julgar ao final da relação 
processual (SILVA, 2006, p. 143). 

Aos pretores, igualmente, era conferido o poder de conceder os 
chamados interditos, geralmente de forma oral, os quais se fundavam 
numa ordem ao litigante com base tão somente na versão apresenta-
da pelo outro litigante (ISAIA, 2012, p. 63-67). Se o receptor da ordem 
a cumprisse, o conflito chegava ao fim; caso contrário, iniciava-se um 
processo com fórmula a depender do tipo de interdito, que poderia ser 
proibitório, restitutório ou exibitório (GIORDANI, 2010, p. 124).

Veja-se que nos interditos o processo se desenvolvia diante de 
uma cognição superficial sobre a controvérsia, pois se baseava em uma 
presunção de veracidade e justiça dos fatos apresentados, assim como 
reduzia o campo litigioso (SILVA, 2005, p. 113-114). Os interditos repre- 
sentavam uma alternativa mais cômoda e rápida, se comparados ao ritua- 
lismo do ordo iudiciorum privatorum (GIORDANI, 2010, p. 124).

O direito do Baixo Império, por sua vez, cunhado em meio à de-
cadência política e à influência do catolicismo, passou a ter como prin-
cipal fonte a legislação, invertendo a antiga ordem de transformar o 
direito prático em lei. Partem desse período as primeiras tentativas 
de codificação do direito, donde se destaca o Corpus juris civilis no 
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Império Romano do Oriente (GILISSEN, 2003, p. 92). Tal compilação foi 
suplantada pelo Basílicos durante o Império Bizantino, no entanto, o 
direito romano manteve-se vivo até o século XV no sudeste (GILISSEN, 
2003, p. 93 e 131).

Nesse ínterim, os ideais da fase in iuri e dos interditos dos preto-
res romanos do período clássico restaram suplantados (ISAIA, 2012,  
p. 55), seguindo-se a uma tendência cada vez mais acentuada de afas-
tar a facticidade da produção da decisão e dando início ao problema da 
excessiva demora processual. Já nos séculos VI ao XII, no período da 
Alta Idade Média, a Europa Ocidental foi dividida em feudos e o pensa-
mento jurídico restou fragmentado sob a jurisdição dos senhores feu-
dais. Posteriormente, na Baixa Idade Média (séculos XII a XIV), houve 
o renascimento do direito romano e a influência do direito canônico, 
que começou a decair somente com a reforma (século XVI) (GILISSEN, 
2003, p. 127-131).

Aqui interessa que durante o período da Idade Média (de 476 d.C. 
até 1453) o processo era tido como um instrumento privado, por meio 
do qual os cidadãos resolviam seus problemas sob os olhares impar-
ciais do magistrado (NUNES, 2011, p. 45), enquanto que o direito era 
concebido como sistema voltado a reduzir a complexidade do mundo 
circundante (DE CICCO, 2009, p. 87). No direito medieval foi comum a 
consulta a pareceres fornecidos por sábios (geralmente professores uni-
versitários), embora esta não fosse imposta ao magistrado (SILVA, 2006, 
p. 39-41).

Ocorre que nos séculos XVII e XVIII é que foram identificadas as 
maiores influências do pensamento jurídico moderno. Na virada do sé-
culo XVIII, iniciou-se a derrocada do absolutismo diante do fortaleci-
mento da classe burguesa que almejava poder político e a expansão do 
capitalismo (STRECK; MORAIS, 2001, p. 46-51). A Revolução Americana 
(1776), a Revolução Francesa (1789) e os ideais iluministas influencia-
ram a promoção do constitucionalismo como forma de garantia contra 
o poder arbitrário do Estado absolutista, trazendo a lei como principal 
fonte do direito.

O movimento cultural iluminista pregou a verdade como fruto 
da razão, rompendo com as doutrinas filosóficas e com a crença cris-
tã na verdade baseada na fé (ESPINDOLA; SALDANHA, 2006, p. 64). A 
partir disso, Deus foi deslocado do centro do Universo para inserir o 
homem, como ser dotado de razão, culminando com o surgimento do 
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racionalismo6 e da subjetividade (ISAIA, 2012, p. 57). O racionalismo 
pregou a possibilidade da criação de leis universais, fundadas sobre os 
ideais de uma razão pura7, e da absolutização das instituições proces-
suais, da mesma forma que as verdades matemáticas (VILLEY, 2005,  
p. 606-607). 

Não se olvide que Descartes8 buscou desenvolver, a partir do mé-
todo, práticas que proscrevessem as incertezas nas ciências do espí-
rito, aplicando o mesmo tratamento das ciências da natureza, o que 
influenciou o direito, que passou à ciência racionalizável (exata) (DE 
CICCO, 2009, p. 145). Para o pensador, o único meio de chegar às ver-
dades em direito era por intermédio de uma ordem, “que procede sem 
falhas dos primeiros conhecimentos inatos a suas consequências ló-
gicas, sem jamais pular um elo do raciocínio, precavendo-se contra a 
‘precipitação’” (VILLEY, 2005, p. 603). Esse método consistiria, num 
primeiro momento, em romper com a tradição, para, posteriormente, 
por meio da subjetividade, construir novas bases, permitindo que, me-
diante o método, o homem utilizasse toda sua razão (HOMMERDING, 
2007, p. 49).

O pensamento, portanto, deveria ser extraído da consciência do 
homem por uma série de deduções de regras, fazendo o sujeito uma 
mera representação dos objetos (VILLEY, 2005, p. 603-606). Nisso foi 
Leibniz o precursor, dada a tentativa de matematização do direito, con-
cebendo os fatos com elevada generalidade, alijando-os da realidade 
(HOMMERDING, 2007, p. 50). Esse pensamento influenciou a visão da 
possibilidade do direito ser medido e claro, culminando com a consoli-
dação da ordinarização do processo como instituto processual absoluto 
e o florescer da era das codificações.

O procedimento ordinário, ao longo da história, mantém e propa-
ga dogmas que conduzem uma tradição inautêntica no direito proces- 
sual civil. Isso também leva a investigar as repercussões trazidas pela 

6 Racionalismo refere-se à marca constante em diferentes sistemas filosóficos do século 
XVII, que tem como principais preceitos-chave a possibilidade de obter verdades por 
meio do método, a busca por segurança e perenidade e a crença na razão pura (SILVA, 
2006, p. 73).

7 Razão pura remete à crença de que a razão poderia vir a apreender todo o conhecimento 
do mundo, independentemente de experiência e dos sentidos.

8 Descartes é o precursor da metafísica moderna, que, diferentemente da metafísica 
clássica que encontra os sentidos nas coisas, concebe os sentidos como fruto da mente 
(STRECK, 2011, p. 174), conteúdo que será melhor desenvolvido posteriormente.
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informatização do Judiciário, iniciada na década de 19909, que culminou 
com o florescer do processo judicial eletrônico. 

Nesse contexto, a expansão do uso dos computadores e o desenvol-
vimento da informatização, que remonta os anos 1950 (CLEMENTINO, 
2012, p. 66), não tardou a invadir o campo jurídico. A primeira lei brasi-
leira a tratar do assunto foi a de número 7.232/84, que objetivou traçar 
as diretrizes para uma política nacional de informática, em que pese ter 
sido somente em 1995 que o uso e a comercialização da internet teve 
início no Brasil (CLEMENTINO, 2012, p. 70). A era digital começou a ter 
espaço no Poder Judiciário a partir da Lei 8.245/91, que previu, pela 
primeira vez, a utilização de meio eletrônico (fac-símile) para efetivar 
um ato processual (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 65).

Cabe destacar ainda a promulgação das Leis 9.800/99, 9.099/95 
e 10.259/01, que previram, respectivamente, a transmissão de petições 
por meio do fac-símile, a intimação por qualquer meio idôneo de comu-
nicação e a recepção de petições por meio eletrônico, culminou com o 
advento do processo judicial eletrônico no ano de 2006, por força da Lei 
11.419/06.

Diligências demoradas, como juntar petição, carimbar, dar pro-
cessos em carga, não são mais necessárias. Efetivamente, a partir da 
consolidação do processo eletrônico, passa-se a ter o peticionamento, 
ajuizamento e todo o tipo de comunicações entre os órgãos do Poder 
Judiciário e entre órgãos e advogados, essencialmente por meio eletrô-
nico. Teixeira (2013, p. 359) cita ainda outras inúmeras vantagens da 
implementação do processo eletrônico, como a visualização simultânea 
pelas partes, a diminuição do tamanho das varas e, consequentemente, 
de seu custo, o direcionamento de servidores para serviços mais inte-
lectuais, a facilidade de identificarem-se os casos de prevenção, litispen-
dência e coisa julgada, dentre outros.

Evidentemente, a integração entre direito e informática vai ao 
encontro da necessidade de buscar meios que tornem a prestação ju-
risdicional célere. A duração razoável do processo tornou-se um direito 
constitucional, impondo ao Judiciário a tarefa de buscar medidas para a 
consecução desse ideal (MENDES, 2010, p. 598). Entretanto, resta inves-

9 A inserção da informática no meio processual civil começou com a previsão na Lei do 
Inquilinato, promulgada em 18 de outubro de 1991, da possibilidade de utilização de um 
meio eletrônico para efetivação da citação.
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tigar se o processo judicial eletrônico realmente é passível de revolucio-
nar o direito processual civil, suplantando os dogmas responsáveis por 
uma prestação jurisdicional pouco efetiva. 

O primeiro ponto a ser investigado consiste na relação entre a mo-
tivação da decisão e o ato de interpretar10 (incindível com a aplicação), 
que consiste na condição de possibilidade para que o magistrado confira 
sentido ao caso concreto. Não se pode olvidar que, hermeneuticamente 
falando, o intérprete está inserido num determinado contexto, o qual 
só compreende pela linguagem11, que desempenha um importante pa-
pel na aproximação entre o intérprete e a realidade externa. Registre-se, 
quanto a isso, que a resposta correta12 em processo está sujeita à con-
dição de temporalidade, assim como deve ser pautada no respeito às 
particularidades do caso concreto, como forma mais aprimorada da se-
gurança jurídica (ISAIA, 2012, p. 302). 

Nesse caminho, a prova judicial exerce um papel fundamental,  
uma vez que o julgador trabalhará com o caso concreto por meio da 
análise da prova (ISAIA, 2012, p. 303), e nela deve pautar-se para fun-
damentar sua decisão. Considerando-se que o intérprete somente po-
derá vislumbrar o caso concreto de modo coerente e integral por meio 
de uma prova (linguagem) coerente e integral, sustenta-se inconcebível 
trabalhar com uma interpretação em etapas (STRECK, 2012, p. 289). 

Levando em conta o exposto, pode-se verificar que o processo ju-
dicial eletrônico não contribuiu com a análise probatória. Pelo contrário, 
a fragmentação da prova, problema inerente à própria concepção de um 
procedimento “fase a fase”, encontra-se agora consolidada em diversos 
documentos esparsos na página de consulta do processo virtual. Aliado 

10 Nesse ponto, é preciso salientar que o conceito de interpretação, aqui trabalhado, não 
se confunde com hermenêutica. Tendo em vista a proposta do presente trabalho, impra- 
ticável trabalhar a questão da hermenêutica, uma vez que se tem a compreensão que 
seu conceito é muito mais amplo e complexo que interpretação (FERNANDES, 2012,  
p. 172), o que foge aos limites desta pesquisa.

11 Linguagem, aqui, não significa tão somente um dote do homem, porque nela represen-
ta-se o mundo e é a partir disso que o homem tem conhecimento do mundo e rela-
ciona-se com os objetos (GADAMER, 2002, p. 566-572). O “próprio processo da com-
preensão representa um acontecimento de linguagem mesmo quando se volta para 
algum aspecto fora do âmbito da linguagem ou escuta a voz apagada da letra escrita” 
(GADAMER, 2002, p. 216).

12 Resposta correta é empregada, nesta investigação, como sinônimo de interpretação em 
conformidade com os pressupostos constitucionais (STRECK, 2012, p. 348), que deman-
da a percepção dinâmica das normas constitucionais (NUNES, 2011, p. 37), indo de en-
contro à crença racionalista de leis imutáveis.
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a isso há um alto risco de o intérprete perder-se em meio a arquivos com 
nomes semelhantes, ou até mesmo esquecer-se de algum (que pode ser 
uma prova), em meio à leitura dos documentos.

A forma em que estão fragmentados os documentos no processo 
eletrônico facilita a fragmentação do próprio raciocínio e, consequen-
temente, da compreensão do julgador. Esse risco acentua-se principal-
mente ante a acentuada cobrança de eficiência e celeridade que permeia 
o Judiciário nos dias atuais. O fracionamento da prova repercute em uma 
fragilização da própria condição de possibilidade de ter acesso ao caso 
concreto (ISAIA, 2012, p. 199). 

Ademais, os inúmeros documentos que serão juntados ao proces-
so serão considerados meios de prova (ATHENIENSE, 2010, p. 93), o que 
demanda a inexorável tarefa de análise de um por um dos documentos. 
Nesse passo, salienta-se ainda que “haverá maior exploração dos re-
cursos multimídia para a formação do convencimento do magistrado” 
(ATHENIENSE, 2010, p. 93). Tais recursos criativos interferirão conside-
ravelmente na interpretação do julgador; isso é inegável. 

A própria estrutura do procedimento ordinário, que o processo 
eletrônico em nada alterou, infere diretamente na interpretação do jul-
gador. Efetivamente, “a sequência ‘fase a fase’ do procedimento tem jus-
tamente o condão de obnubilar a compreensão na medida em que vai 
paulatinamente afastando, com uma linguagem escrita e fria, o juiz das 
partes e do caso que se lhe apresenta” (ISAIA, 2012, p. 207). O processo 
virtual, alerta-se, é passível de fomentar esse distanciamento entre in-
térprete e caso concreto, o que afeta a interpretação e pode acobertar a 
realidade. 

O meio virtual poderá se tornar a ferramenta a “justificar” o lidar 
com os processos envolvendo problemas jurídicos abstratos, passíveis 
de serem resolvidos por sensos comuns teóricos e pela universalização 
de sentidos. Nesse caminho, contribui para a transformação do magis-
trado em administrador, afinal, não só há uma excessiva burocratização 
do Judiciário que deve ser administrada, como a aplicação de enunciados 
gerais não prescinde de uma formação jurídica. Ocorre que a busca cada 
vez mais acentuada pelo processo judicial não se restringe a um fenô-
meno puramente jurídico (SALDANHA, 2011, p. 263), afinal, o Judiciário 
tornou-se, no contexto atual, o último refúgio para se buscar a realização 
dos direitos e a superação das profundas desigualdades sociais, e não 
pode trabalhar os casos alijados da realidade.
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Inobstante, Abrão (2011, p. 54) acredita que o processo eletrônico 
virá aproximar a Justiça e o jurisdicionado, uma vez que “sem o processo 
de papel, tudo passa a ser sistematicamente inserido e armazenado no 
banco de dados para fomentar o processo eletrônico”. No entanto, tal 
aproximação tem um fator decisivo que não refoge a questão da (im)pos- 
sibilidade de acesso às novas tecnologias, dentre as quais se inclui o 
acesso ao processo eletrônico. Em que pese tenha se identificado uma 
melhora significativa nos índices apontados na pesquisa realizada entre 
novembro de 2011 e janeiro de 201213 do Comitê Gestor de Internet no 
Brasil, em comparação com pesquisa realizada em 200714, ainda é possí-
vel falar-se em uma exclusão digital. Índice alarmante revela que apenas 
63% dos moradores de área urbana e 33% da área rural já utilizaram um 
computador, sendo esse índice distribuído em 95% da classe A, 85% da 
classe B, 60% da classe C e 28% das classes D e E, afetando diretamente 
o acesso à prestação jurisdicional eletrônica exatamente daqueles que 
mais necessitam dela.

Cabe ainda ressaltar que Almeida Filho (2011, p. 180-181) infere 
que o processo eletrônico trata-se de outro procedimento, concomitante 
aos procedimentos já positivados (civil, trabalhista e penal). Em outras 
palavras, além do procedimento já previsto no código, o processo ele-
trônico representaria outro procedimento a agregar-se ao já positivado. 
Pensar que o caso concreto, agora, teria que se submeter não só ao já de-
monstrado inefetivo ritualismo “fase a fase” do procedimento ordinário, 
como igualmente a um novo e ainda inexplorado procedimento do pro-
cesso eletrônico, demanda o perigo de colocar-se uma quarta coisa entre 
sujeito e objeto, onde já reside uma terceira (procedimento ordinário).

2 a (neCessÁria) valoriZaÇÃo do Caso 
ConCreto em proCesso Como CondiÇÃo  
de possibilidade para Uma eFetiva 
proteÇÃo dos novos direitos

As Constituições promulgadas no pós-guerra inauguraram o que 
viria a ser chamado de Estado Constitucional, mudando radicalmente 

13 A pesquisa está disponível no site: <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/
index.htm>. Acesso em: 09 maio 2013. 

14 A pesquisa está disponível no site: <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2007/index.htm>. 
Acesso em: 09 maio 2013. 
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o modo de conceber e interpretar o direito. Não mais meramente or-
denador e/ou promovedor, o constitucionalismo adquiriu o caráter de 
suporte necessário para o exercício e a manutenção do regime demo-
crático. No ordenamento jurídico brasileiro, tais ideais adentraram com 
a Constituição de 1988, quando se adotou o paradigma de um Estado 
Democrático de Direito. 

A Constituição introduziu valores e diretrizes, que a caracterizam 
como compromissária, tornando todo o direito “constitucional”, na me-
dida em que passa a impor sua observância em toda decisão judicial 
(FERNANDES, 2012, p. 194-204). A implementação de seus pressupos-
tos passa a ser condição de sua própria validade, tornando o direito um 
transformador da realidade no Brasil. No entanto, passados mais de vin-
te anos, a efetivação dos direitos prometidos no bojo da Constituição está 
longe de ser uma realidade, revelando uma crise do próprio Estado, que 
resulta na necessidade de uma postura atuante do Judiciário (STRECK, 
2012, p. 80-92).

Daí a necessidade de discussão de uma forma de tutela jurisdicio-
nal adequada ao contexto jurídico, histórico e social brasileiro. A investi-
gação toma especial relevo nessa conjuntura, uma vez que, a reboque do 
que foi imposto a partir do princípio constitucional da duração razoável 
do processo, há uma constante pressão por produtividade baseada em 
quantitativos numéricos, ligada aos ideais de uma jurisdição quantita-
tiva. Essa cobrança é fomentada pelo Conselho Nacional de Justiça15, o 
qual deveria ser o órgão mais comprometido em buscar a qualidade das 
decisões judiciais. 

O resultado desse paradoxo será, indubitavelmente, a transmuta-
ção em justificativa para as tentativas de simplificar a atividade interpre-
tativa que sempre demandarão uma tentativa de generalização e a fuga 
do mundo empírico, pois a realidade é muito complexa para comportar 
universalizações de sentidos. Por meio dessas técnicas de “encurtar” a 

15 Salienta-se ainda que, devido à positivação do artigo 18 na Lei 11. 419/06, o Conselho 
Nacional de Justiça vem, de certa forma, normatizando o processo eletrônico, como, 
por exemplo, ao expedir regulamentação permitindo o acesso aos autos por qualquer 
interessado, independentemente de senha ou login (Resolução 121/10 do Conselho 
Nacional de Justiça). Em que pese os inúmeros argumentos contra essa atuação do 
Conselho Nacional de Justiça, devido aos limites do trabalho, ressalta-se o principal: tra-
ta-se de uma postura arbitrária, que vai de encontro ao texto constitucional (art. 84, IV, 
da Constituição Federal). Não obstante, doutrinadores como Teixeira (2013, p. 353) e 
Abrão (2011, p. 78-81), esquecendo-se de tal norma constitucional, acreditam que esse 
papel é imprescindível para a evolução do processo eletrônico. 
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atividade interpretativa, muitas positivadas pelo Poder Legislativo, po-
dem-se resolver processos em menor tempo, cumprindo-se o direito à 
razoável duração do processo. Todavia, causa risco ao direito a motiva-
ção das decisões. 

A busca de um ideal de eficiência (jurisdição quantitativa), assim, 
pode ser extremamente perigosa à consecução da efetividade no pro-
cesso civil (jurisdição qualitativa). Os ideais de uma jurisdição quantita-
tiva, não obstante, acabam por transmudar o juiz em “um administrador, 
um gestor do tempo mais do que um conhecedor do direito” (RIBEIRO, 
2010, p. 62), evitando que o ônus da morosidade traga demasiados da-
nos colaterais. Ocorre que do Judiciário não se espera somente uma de-
cisão célere, mas sim satisfatória e satisfativa dos direitos, situação que 
não se expressa por meio de números.

Ademais, essas técnicas, muitas vezes, apresentam-se sob a for 
ma de método da subsunção, reforçando uma conclusão de que os ideais 
do positivismo não só continuam presentes, como são a base dos  
ideais de jurisdição quantitativa, que propaga um contexto de padroni-
zação dos sentidos. Alguns exemplos são as previsões dos artigos 557, 
285-A e 518, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, e a súmula. A 
súmula vem sendo trabalhada como premissa maior de onde se extrai 
sentido (universal), mostrando um positivismo sob uma roupagem mais 
moderna. Inobstante, a súmula é tida como um dos caminhos para a me-
lhoria do processo civil por parte da doutrina, como, por exemplo, assina-
la Abrão (2011, p. 55). O positivismo ainda manifesta-se por meio de de-
cisões discricionárias (ISAIA, 2012, p. 57), constantes na práxis jurídica.

É por esses e outros fundamentos que o processo virtual nasceu 
comprometido com o ideal de eficiência (tramitação mais célere e me-
nos complicada), tendo sido trazido sob o lema de informatização na 
condição de fomentador dos ideais da jurisdição quantitativa. Arrisca- 
-se sustentar que o advento do processo civil eletrônico representou um 
retorno à metafísica, principalmente ao conferir subsídio para as técni-
cas de universalização dos sentidos. Essas técnicas têm, como razão de 
existência, a crença metafísica na possibilidade de enunciados abstratos 
e prévios, aplicáveis aos casos concretos de forma univesalizante, que se 
referem a “realidades externas ao sujeito pensante, sem qualquer traço 
de experiência sensível” (STRECK, 2011, p. 175). 

A influência do pensamento metafísico levou o direito a ser pen-
sado de forma abstrata, subjugando o caso concreto (em seu ser). O sen-



O POder JudiciáriO na sOciedade em rede 191

tido do caso concreto não pode ser deduzido dessas categorias univer-
sais, afinal a universalização sempre pregará a igualação das particu-
laridades ao universal (STRECK, 2012, p. 138). Seria “como se um ente 
(o ‘fato concreto’) pudesse existir sem o seu ‘sentido’” (STRECK, 2012, 
p. 134-135). A pretensão de trabalhar com os casos concretos por meio 
de conceitualizações nada mais faz do que, metafisicamente, esconder 
o caso concreto atrás de um verbeto (STRECK, 2012, p. 280).

A espontaneidade e a unicidade do caso concreto não são passíveis 
de assumir a forma de objeto, ou seja, não têm seu sentido a partir do 
sujeito cognoscente, pois aquele “trouxe a sua mensagem muito antes da 
compreensão de quem interpreta” (SALDANHA, 2011, p. 226). Precisa- 
-se analisar o caso concreto, em sua coerência e integridade, pois ele 
será o parâmetro para uma resposta correta (adequada à Constituição), 
uma decisão que não seja ativista e sim substancialista.

A tentativa de desconsiderar as particularidades do caso concreto 
para encaixá-lo em enunciados gerais denuncia essa resistência do racio-
nalismo, por propagar a fuga do mundo empírico para o normativo (SILVA, 
2007, p. 108). Ocorre que após a Segunda Guerra Mundial foi suplantada 
qualquer ingênua esperança de que fosse possível ao homem atingir a 
“plenitude do uso da Razão”16 (SILVA, 2007, p. 114). No Brasil, a Ditadura 
ocupou-se desse papel. Desse modo, coloca-se em xeque a crença racio-
nalista em conceitos fixos e imutáveis, que valem independentemente de 
uma análise da realidade em que se inserem. A fuga do mundo empírico 
aprofunda o distanciamento entre fato e direito, assim como entre inter-
pretação e aplicação e entre processo e direito material. A esse turno, o 
processo civil, que deveria ser o “ramo do direito mais comprometido 
com os dramas e contingências humanas de nossa realidade quotidiana” 
(SILVA, 2007, p. 107), apresenta-se atualmente muito longe desse ideal. 

Não há possibilidades semânticas que abarquem todos os elemen-
tos das circunstâncias fáticas do caso, o que só ocorreria se se pensasse 

16 Frente a tal afirmação, é preciso relembrar o que foi explanado sobre razão pura, que 
remete à crença de que a razão poderia vir a apreender todo o conhecimento do mundo, 
independentemente de experiência e dos sentidos. A fé na razão é o elemento central de 
todo o movimento do Iluminismo, ela é o instrumento para o conhecimento da realidade 
e para revelar verdades. Plenitude do uso da razão seria um estado máximo, passível 
de ser atingido pelo homem, em que ele apreenderia tudo que há para conhecer. A 
revelação de que o inconsciente comanda as ações do homem, principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, derrubou a crença de que seria possível o uso pleno da razão, 
uma vez que a irracionalidade mostrou-se uma protagonista do pensamento do homem 
(HOMMERDING, 2007, p. 43).
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em homem ideal e em situações ideais, diferentes da dinamicidade do 
mundo da vida. Os fatos da vida, que se transmudam em casos concre-
tos levados a juízo, não se desenvolvem seguindo preceitos mecânicos, 
ao contrário, são instáveis. A conjuntura social atual apresenta aspectos 
da vida e da cultura moderna que estão pautados sobre pilares dinâ-
micos e maleáveis, principalmente após um processo de globalização 
que vem operando intensas mudanças na sociedade e criando novas for-
mas de pensar e agir, principalmente após a Segunda Guerra Mundial17 
(OLIVEIRA, 2003, p. 465). Como infere Bauman (2011, p. 355), “o que a 
maioria de nós aprendeu de nossa experiência é que, hoje, nenhuma for-
ma no mundo à nossa volta, por mais sólida que possa parecer, é imune 
a mudanças”. 

As decisões judiciais são fruto de uma atividade construtiva, em 
que a aplicação do direito é interpretação que preserva a integridade 
do direito, sendo essa a condição de aceitabilidade da decisão, e não o 
método ou reproduções de sentidos pré-concebidos, propagando uma 
padronização de sentidos. A crise da jurisdição, portanto, aliada à insu-
ficiência de estrutura física e material do Poder Judiciário, é uma crise 
paradigmática da atividade jurídica (HOMMERDING, 2007, p. 100-102), 
refém de um modelo jurisdicional e de um pensamento jurídico incapaz 
de lidar com as novas realidades e tutelar os novos direitos. 

Conjecturando todo o exposto, este é o momento para também 
profanar o processo eletrônico, assim como todos os demais corolá-
rios inseridos na práxis jurídica em nome de uma informatização do 
Judiciário. Cabe inferir que se utiliza o termo profanar em seu duplo 
significado, quais sejam “sacrificar” e “retirar o caráter sagrado”, res-
tituindo-o aos homens (AGAMBEN, 2007, p. 65-79). Neste aspecto, sa-
crificar a parcela que manteve o processo civil preso aos dogmas inau-
tênticos e ao procedimento ordinário, em especial por ter fomentado 
os ideais da metafísica. Trata-se, portanto, do contrapor-se tanto ao 
processo ordinário, essencialmente moroso quanto às tentativas de 

17 A afirmação parte da consciência de que o fenômeno da globalização, em seu âmbito 
histórico, pode ser identificado desde períodos da pré-histórica. No entanto, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, o planeta sofreu mudanças radicais, dando lugar a uma socie-
dade mundial que apreendeu novos valores e conceitos (OLIVEIRA, 2003, p. 465-472). 
No início do século XXI, ademais, já era possível delinear a evolução de uma nascente 
sociedade contemporânea global, uma sociedade em rede, que a partir do advento da 
informática intensifica interações globais, operando “mutações instantâneas e radicais, 
tanto no mundo das realidades fáticas como no das percepções mais sutis” (OLIVEIRA, 
2003, p. 465-472). 
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conferir celeridade mediante técnicas de simplificação da interpreta-
ção e universalização de sentidos.

O problema é que o processo eletrônico estrutura-se simplesmen-
te numa mera mudança de plataforma (do físico para o virtual), muito 
aquém de uma verdadeira revolução. O processo permanece despreo-
cupado com uma prestação jurisdicional efetiva (fruto de uma interpre-
tação autêntica) e adequada aos novos direitos, condição para a conso-
lidação do vivenciado modelo constitucional de Estado Democrático de 
Direito (STRECK, 2012, p. 348).

No entanto, tendo em vista que a postura adotada neste trabalho 
é de ceticismo, não de pessimismo, profana-se igualmente com o sen-
tido de retirar o caráter sagrado, ou seja, retirar seu invólucro de sa-
grado e restituí-lo ao livre uso dos homens, que pode dar-se por meio 
de seu reuso de forma, agora, imprópria com uma visão de sagrado 
(AGAMBEN, 2007, p. 65-66). Ressalta-se, diante desse conceito, que o 
que se pretende profanar é a ideia de que a simples inserção do processo 
eletrônico possa ser a panaceia para todos os males, sendo que a crise  
é paradigmática. 

Certamente novas construções, movimentadas por meio do pro-
cesso virtual e realmente efetivas, poderiam vir a ser criadas. Poderia ser 
a ferramenta, por exemplo, que tornaria o Judiciário um espaço partici-
pativo, possibilitando a participação da sociedade de modo virtual em 
questões que são transindividuais, como o meio ambiente e as políticas 
públicas. No entanto, enquanto os operadores do direito mantiverem-
-se alheios à amplitude dessa crise, bem como apartados da premente 
necessidade de apreender no direito processual civil as mudanças per-
petradas no âmbito social (novos direitos) e jurídico (Constituição), con-
tinuar-se-á convivendo com evoluções que mantêm a mesma dogmática 
jurídica inautêntica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios do direito processual civil no século XXI concernem, 
diante do exposto, em profanar (sacrificar) os dogmas estigmatizados 
na tradição processualística civil que levam à crise da prestação jurisdi-
cional e aos paradoxos no direito. De mesmo modo, profanar (retirar o 
caráter sagrado) o processo eletrônico, em relação ao “céu” que fora pro-
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metido com o seu advento, deixando transparecer que se não for muda- 
do o modo de trabalhar o processo, o processo eletrônico será tão somen-
te um mantenedor e difusor dos dogmas inautênticos, principalmente 
da cultura da padronização e reprodução de decisões. Revolucionar im-
põe ainda romper com a discricionariedade do intérprete e com a visão 
do processo como método revelador de verdades. 

O direito jamais será racional e previsível, uma vez que os fatos 
da vida são eivados de instabilidade e diversidade, principalmente ante 
ao surgimento dos novos direitos, eminentemente transindividuais. No 
entanto, ainda é uma constante o equívoco de pensar ser possível trans-
formar o direito em uma ciência exata. A primazia do método sobre a 
interpretação, a grande dificuldade da jurisdição em trabalhar com a 
unicidade dos fatos concretos ou, ao menos, com os direitos surgidos 
no século XXI, o papel de destaque da súmula, são apenas algumas das 
anomalias do direito a expor a crise.

Não é possível absolutizar leis, institutos ou conceitos como que-
ria o racionalismo, afinal, eles não são passíveis de abarcar a diversi-
dade dos fatos da vida. Encaixá-los em sentidos uniformes e estanques 
demanda desprezar suas particularidades e complexidades, como úni-
ca forma de torná-los semelhantes. Um pensamento objetivo só seria 
possível se o homem fosse pensado como um ser isolado, inconcebível 
ante um contexto social onde os conflitos, muitas vezes, não estão li-
mitados às figuras de autor e réu, mas envolvem todo um conjunto de 
atores sociais. 

Ressalta-se, por fim, que, embora os limites deste artigo não per-
mitam o esgotamento do tema, acredita-se que se tenha chegado ao 
objetivo de lançar um primeiro passo na busca pela adequação do pro-
cesso civil, em um contexto apreendido com uma República Federativa 
constituída em Estado Democrático de Direito. O processo deve estar 
comprometido com o caso concreto e a Constituição, que só se materia-
liza na qualidade da prestação jurisdicional. Não apreender esses pos-
tulados poderá levar ao esvaziamento da própria condição de existência 
do Judiciário como poder do Estado, assim como do sistema protetivo 
trazido pela Constituição Federal. 
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