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RESUMO 

 

 

 

A Constituição de 1988 inaugura o Estado Democrático de Direito em nosso país. O novo 

regime constitucional abre espaços para uma cidadania participativa, consolidando os direitos 

fundamentais da pessoa humana, a valorização de princípios éticos e morais. A instituição de 

novos princípios administrativo assinalam para o destaque maior da responsabilidade da 

administração pública.  As regulamentações sobre transparência e acesso a informação 

indicam a necessidade da participação social, implicando mudanças nas instituições da 

sociedade, ampliando o controle social para a concretização da democracia. O Poder 

Judiciário é convocado para efetivar estas mudanças possibilitando a concretização de 

procedimentos legitimadores voltados para uma ação participativa junto à sociedade civil. A 

participação democrática se consolida como um dos pilares da democracia constitucional, 

modulando a gestão responsável com as dimensões da transparência através dos 

procedimentos a serem concretizados no Estado Democrático Constitucional. 
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ABSTRACT 

 

  

 

The 1988 Constitution inaugurates the Democratic State of Law in our country. The new 

constitutional system opens spaces for a participatory citizenship, consolidating the 

fundamental rights of the human person, the valorization of ethical and moral principles. The 

institution of new administrative principles point to the greater prominence of the 

responsibility of the public administration. The regulations on transparency and access to 

information indicate the need for social participation, implying changes in the institutions of 

society, increasing social control for the achievement of democracy. The Judiciary is called to 

carry out these changes, enabling the implementation of legitimating procedures aimed at a 

participatory action with civil society. Democratic participation is consolidated as one of the 

pillars of constitutional democracy, modulating the responsible management with the 

dimensions of transparency through the procedures to be fulfilled in the Democratic 

Constitutional State. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Segundo pesquisa realizada em 2014 pelo Programa de Transparência Pública da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) abrangendo os órgãos do Executivo, Judiciário e Legislativo 

e as três esferas de poder – municipal, estadual e federal –, o estado do Rio de Janeiro 

mostrou o pior desempenho na avaliação sobre transparência nas páginas de internet 

governamentais, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. O levantamento focalizou 

três estados – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – e no Distrito Federal (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2014). 

De acordo com o estudo, o Rio de Janeiro tem a mais baixa taxa de retorno de 

informação dos órgãos públicos. Ao todo, foram enviados 65 pedidos de informações, dos 

quais 25 (38%) foram respondidos. Se for considerado apenas o desempenho do Poder 

Executivo no estado, para onde foram encaminhados 32 pedidos, 11 demandas (34%) foram 

respondidas. Nas capitais, o município do Rio de Janeiro também teve o pior desempenho. 

Apenas oito pedidos (27%)  de 29 foram atendidos. Somente no Executivo foram 21 

demandas e cinco respostas (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2014). 

Em nota ao G1, a assessoria do governo do estado do Rio de Janeiro afirmou que não 

teve acesso à pesquisa. No entanto, informou que, de acordo com seus cálculos, respondeu a 

todas as 120 solicitações recebidas. O Executivo do estado afirmou, ainda, que designou 

servidores de todos seus órgãos para atender às demandas (G1, 2014). 

A prefeitura do Rio de Janeiro também afirma que responde a todas as solicitações 

feitas com base na Lei de Acesso à Informação. A nota diz ainda que os cidadãos podem 

requerer dados no portal Transparência Carioca, no qual são disponibilizados documentos 

públicos, contratos, decretos de leis e orçamentos (PREFEITURA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) informa que atende as 

demandas através de sua procuradoria, com base nos princípios da Constituição Federal, da 

Constituição Estadual e de seu Regimento Interno, sem ter um padrão definido para 

elaboração das respostas. 

Procurado pelo G1, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) não se 

posicionou até a publicação da reportagem (G1, 2014). Quando analisamos a matéria 

publicada no portal G1 no dia 10 de novembro de 2014, onde também constava a pesquisa do 

portal da transparência do Judiciário, percebemos que a cultura do sigilo imperava naquele 

sistema, dando-nos condições de considerá-lo metaforicamente como uma “caixa preta”.  
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Diante destas constatações iniciais, verificamos que a presente dissertação poderia ter 

como ponto de partida para a pesquisa sobre a transparência das instituições públicas a 

seguinte problemática:  

 por que as instituições que deveriam primar pela democracia e pela 

responsabilidade de seus atos, além de estabelecer mecanismos para a participação dos 

cidadãos, não respeitavam a lei nacional que veio a regulamentar a transparência?;  

 por que o Poder Judiciário não disponibilizava as informações de suas 

ações e de sua gestão econômica e financeira?;   

 por que o Judiciário se mantinha refratário e resistente aos 

procedimentos de transparência?;  

 que tipo de cultura institucional era esta que afrontava os direitos 

trazidos na Constituição de 1988, sem serem proporcionados meios de informação ao 

cidadão que, no exercício pleno de seu direito, desejasse conhecer as atividades 

financeira e orçamentária, além da individualização de dados dos integrantes deste 

Poder?  

 por que inexistia uma ação comunicacional mais direta com o cidadão, 

para informar à sociedade como o Judiciário vem implementando os valores do seu 

planejamento estratégico, haja vista se tratar de verbas públicas com a contribuição 

financeira de toda sociedade?  

Foram estes os motivos que nos levaram a investigar os parâmetros da 

responsabilidade, da ética e da democracia participativa que deveriam ser observados no 

Judiciário e, consequentemente, aos estudos desenvolvidos na presente pesquisa.  Entre os 

objetivos a serem alcançados estão os seguintes: conhecer o nível de transparência adotado no 

Judiciário, quais informações são divulgadas; verificar se os dados públicos estão atualizados 

e se são claros para o entendimento do público; constatar os critérios de aferição para 

determinar que não haja divulgação de informações sigilosas. A democratização do Judiciário 

implica na aproximação mais integrada à sociedade civil e esta aproximação só se dará pelos 

procedimentos da ação dialógica, fulcrada nos princípios da democracia participativa.  

Para este estudo a metodologia adotada é de pesquisas bibliográficas de textos 

atinentes à temática aqui abordada. 

 Diante do contexto supracitado, considero oportuna a abordagem das contribuições 

de Jürgen Habermas (1990; 2002; 2012; 2014), filósofo e pensador da teoria crítica e do 

pragmatismo, que aborda o modelo de democracia deliberativa e da ação comunicativa no 
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direito, mostrando a necessidade de o cidadão participar mais direta e criticamente da esfera 

pública. Para contribuir com este estudo, torna-se importante trazer o pensamento de 

Bourdieu (2011), cuja abordagem da arena jurídica e seus símbolos de poder e conflito são de 

relevo para melhor compreender o sistema do Judiciário. Ainda neste caminho, a análise do 

sistema perito exposto por Giddens (1991) complementa o referencial teórico mediante o qual 

se desenvolve o trabalho.  

Com base nestas postulações, a dissertação, no primeiro capítulo, estabelece o marco 

regulatório da transparência com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e sua 

posterior regulamentação mediante a edição da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 

da Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009.  A pesquisa sobre a concepção da 

transparência nas normas constitucionais, bem como as infraconstitucionais, viabilizaram a 

delimitação de suas dimensões. 

             A regulamentação instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) insere 

a transparência no sistema do Judiciário com o Plano Estratégico Nacional do Judiciário que 

estabelece acessibilidade, imparcialidade, transparência, controle social, ética, probidade e 

responsabilidade socioambiental. Cada plano estratégico estabelece vetores a serem seguidos 

pela estrutura administrativa e de gestão do Poder Judiciário e, neste contexto, a missão a ser 

cumprida é a democratização desse Poder. 

O Plano de Gestão Administrativa do Judiciário, voltado para a gestão estratégica, é 

analisado como um possível modelo de gestão participativa a ser adotado pelos órgãos 

judiciários, a fim de obter os níveis de transparência desejados pela população brasileira.  

           Contudo, para conhecer o alcance e concretização da democracia, 

imprescindível saber como a transparência é entendida e efetivada, tanto internamente, quanto 

na relação comunicacional com a sociedade civil. Desta forma, os dados pesquisados no 

segundo capítulo viabilizaram compreender como o Judiciário entende a transparência nas 

comunicações e interlocuções internas. As resistências verificadas no Poder Judiciário 

refletem as dificuldades na efetivação do acesso à informação, e na transparência ativa e 

passiva. 

        Os discursos legitimatórios que ecoam do sistema judicial alimentam  a  cultura 

do sigilo que resiste às mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988, a fim de 

propiciar modificações democráticas  nas instituições públicas. 

        No terceiro capítulo são apresentados quatro casos que se conectam com a 

transparência na atividade gestora, orçamentária e financeira do Poder Judiciário. Momento 



17 
 

 
 

em que se procura cotejar as dimensões da transparência, tanto em seus reflexos internos 

quanto externos.  A utilidade de se cotejarem as dimensões e limitações da transparência nos 

conduz ao questionamento da perspectiva discursiva da gestão administrativa do Judiciário 

com a sociedade civil, à luz da democracia republicana. 

Com a possibilidade da implementação da gestão estratégica voltada para a ação 

discursiva habermasiana, o quarto capítulo examina uma perspectiva comunicacional do 

Poder Judiciário, mediante a contribuição do pensamento de Giddens e de Bourdieu para a 

análise do sistema jurídico na perspectiva adotada nesta pesquisa acadêmica. 

Finalmente, no quinto capítulo retomamos o questionamento sobre estar o Poder 

Judiciário concretizando a transparência regulamentada e se o Plano Estratégico do Judiciário 

veicula e assegura a ação dialógica, entendida por Habermas. 
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2  A TRANSPARÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

  

Transparência é termo que atualmente se encontra presente em discursos, não só nos 

espaços públicos, como na sociedade civil, ainda mais quando se trata de corrupção e seus 

efeitos na administração pública. A fala de vários segmentos da sociedade, seja institucional 

ou não, é sobre o destaque da transparência no Estado Democrático Constitucional. As 

informações e críticas da imprensa internacional, constantes em publicações como El País e 

Fórum Econômico Mundial 
 
também expressam categoricamente que chegamos a um nível de 

tanta corrupção no país que se tornam necessários mecanismos preventivos para coibir este 

avanço (ALTAMIRANO, 2016), Um destes mecanismos contrários à cultura do sigilo que 

propicia estas patologias sociais é a transparência prevista na Lei de Acesso à Informação e na 

Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Torna-se propício o momento de reflexão sobre o paradoxo entre a passagem do 

regime ditatorial para o democrático, e a percepção do aumento das improbidades 

administrativas enraizadas nos três poderes como causa para a adoção de mecanismos de 

controle mais avançados, obrigando os gestores públicos à prestação de contas de sua 

atividade financeira e econômica, a proporcionar o acesso às informações e a assumir 

responsabilidade por parte das instituições. 

A transparência pode ser explicada a partir de valores éticos e morais, mas convém o 

aprofundamento por meio de uma breve digressão para melhor conceituá-la. Nos estudos da 

física, conforme Santos (2017), a transparência é definida como a propriedade ótica da 

matéria que pode ser medida pela capacidade de um material deixar passar a luz. Os meios 

transparentes são aqueles em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz 

passa por esses meios regularmente. O único meio que pode ser considerado transparente é o 

vácuo. Alguns meios sem ser o vácuo podem ser considerados meios transparentes, porém, 

existem em pequenas espessuras, como a água, o vidro. 

A luz não atravessa os meios translúcidos com tanta facilidade como acontece com 

os meios transparentes, pois sua trajetória não é regular. Esse tipo de meio tem mais 

exemplos, como o papel manteiga, o vidro fosco e as nuvens. Nos meios opacos a luz não se 

propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz que, quando absorvida, é transformada em 

outras formas de energia. Existem inúmeros meios opacos, como a madeira e o papelão. 
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Pensando em meios transparentes, a imagem de um aquário, de uma porção de água 

contida num vidro, cumpre sua função quando permitir que a claridade proporcione o habitat 

para os peixes e plantas que nele estiverem, além de permitir sua observação por um 

espectador externo. Esta metáfora explica bem a característica de uma organização pública 

que não deve ocultar nada, permitindo compreender como é seu funcionamento interno para 

os cidadãos que não são integrantes diretos do seu sistema. 

Voltando ao paradoxo com o qual foi iniciado este estudo, a introdução do conceito 

de transparência no texto da Constituição Federal de 1988 desencadeou uma série de ações 

regulamentadoras por parte dos órgãos públicos, clareza e conhecimento por parte de 

instituições e da sociedade civil.  Mesmo não estando de forma expressa na Constituição, 

surge de forma implícita e conectada em dois princípios administrativos: a publicidade e a 

moralidade, normatizadas no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e de forma explícita 

no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição da República, ao determinar que todos têm direito 

a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou 

geral.  

Para tornar essas premissas uma realidade, foram criadas a Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12.527/2011) e os artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000), com as alterações promovidas pela Lei 

Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, além de portarias e de resoluções advindas do 

Poder Judiciário. Diante destes dispositivos, a publicidade tornou-se a regra e o sigilo, a 

exceção.  

A existência das premissas mencionadas justifica o direcionamento da presente 

pesquisa no sentido de proceder à análise da transparência no sistema do Poder Judiciário, 

primeiramente em seu Plano Estratégico Nacional, regulamentado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e, em seguida, no enfoque dos chamados “Portal de Acesso à informação” e 

“Portal da Transparência”, encontrados nos endereços eletrônicos das instituições dos poderes 

Judiciário, Executivo e Legislativo. Na contemporaneidade, o cidadão interage com um 

sistema abstrato de peritos que compõem as complexas instituições ditas virtuais e não 

propiciam o procedimento de ações dialógicas, mas sim monológicas e impessoais. 

A necessidade da reforma e democratização do Poder Judiciário tem sido 

questionada pela sociedade civil, que busca encontrar no Poder Judiciário os princípios 

administrativos instituídos no aludido art. 37 da Constituição Federal e regulamentados pelo 

Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, destacam-se os valores voltados para o acesso ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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conhecimento e para a maior participação do cidadão, aqui apresentada como uma das 

dimensões da transparência: o controle social. Porém uma indagação se faz imprescindível e 

implica a seguinte reflexão: será que o Poder Judiciário está preparado para transformações e 

para a autorreformulação quanto aos seus valores éticos e morais? Será que o plano 

estratégico por ele adotado implica realmente mudanças em sua gestão administrativa, 

financeira e econômica? 

Não é de hoje que o Judiciário enfrenta questionamento quanto à democratização 

institucional, tendo isto também ocorrido em 2004, com a criação do CNJ.   Ainda ao longo 

deste estudo podemos atribuir que existem resistências e tensões próprias de um campo 

juridico
1
 que possui código próprio e atritos, lugar de concorrência pelo monopólio do direito, 

de dizer o direito, reconhecido em sua estrutura burocrática dogmática (grifo nosso). Neste 

contexto a transparência também é analisada como princípio que possibilite contribuir para 

novos procedimentos comunicacionais, de valor ético e moral diferente da publicização, e que 

irradiam seus efeitos na gestão pública do Poder Judiciário, através das resoluções internas do 

CNJ, e do acesso às informações ao cidadão. 

Conforme anteriormente mencionado, a moldura teórica deste trabalho está ancorada 

na Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas (2011, p.35-36), a partir da abordagem 

da democratização do Poder Judiciário e através da relação dialógica entre a sociedade civil e 

o sistema do Judiciário. Mas poderá haver esta relação dialógica do direito na perspectiva da 

Teoria da Ação Comunicativa? 

Habermas (2011, p. 50) destaca, com o auxilio da doutrina kantiana, que o direito 

possui duplo aspecto, o da coerção e a liberdade, e que ambos são componentes da validade 

do direito. O que é válido para o direito são os procedimentos que mantêm sua força, só se 

explicando através de referência simultânea de imposição legal e criando uma facticidade 

artificial, imposta pelo sistema jurídico (grifo nosso). Assim, tanto a obediência geral às 

normas quanto a legitimidade da pretensão ao reconhecimento normativo propiciam aos 

membros da comunidade daquele sistema jurídico a escolha entre dois enfoques que poderão 

ser utilizados com relação à mesma norma: objetivador ou performativo, podendo se adotar 

qualquer enfoque, que dependerá do arbítrio daquele que se encontra inserido naquele Poder 

(grifo nosso).  

 

    

                                                           
1
 Expressão muito utilizada por Pierre  Bordieu  em sua obra “O poder simbólico”(2014). 



21 
 

 
 

2.1  A CONCEPÇÃO DE TRANSPARÊNCIA 

 

Para alicerçar a discussão acerca da concepção de transparência no Poder Judiciário, 

torna-se necessário analisar inicialmente o significado da própria concepção do que seja 

transparência. Mas o que é transparência? A primeira análise é sobre a definição jurídica 

trazida por Torres (2015, p.1 ) em sua conceituação sobre transparência financeira:  

 

A reaproximação entre ética e direito, no plano do imperativo categórico, faz 

com que os princípios jurídicos correspondam sempre a princípios morais 

que, sendo pré-constitucionais, legitimam o próprio ordenamento jurídico. 

Na moderna democracia deliberativa o direito não se justifica a si próprio, 

senão que vai buscar fora de si, nos princípios morais, a sua razão de ser. A 

transparência, como princípio formal, que permeia os princípios possuidores 

de conteúdo, sejam os vinculados à justiça, sejam os ligados à segurança 

jurídica, exerce também papel legitimador. Orienta a positivação das normas 

jurídicas segundo as ideias de clareza, abertura e simplicidade. 

 

Esta definição correlaciona o conteúdo da transparência a clareza, simplicidade e 

abertura, haja vista que, no Direito Financeiro, ela serve para orientar e modular as atividades 

da administração pública e da sociedade. 

As interpretações doutrinárias no campo do Direito Administrativo e Constitucional 

nos levam à reflexão de ser a transparência um princípio implícito ou explícito. Cabe também 

o desdobramento ao princípio da publicidade, quando se percebe que o legislador constituinte 

desejou, ao regulamentar a transparência em nosso ordenamento, trazer papel de completude e 

diferenciador do princípio de acesso à informação que consta no art. 5º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988. 

No Direito Internacional, em especial na União Européia, um dos elementos 

essenciais da transparência é o acesso à informação, sendo diferenciado por cada estado, já  

que as restrições para garantir a proteção de dados e para o funcionamento da administração 

pública não seguem um padrão idêntico, resultando de diferentes procedimentos de abertura 

nos sistemas institucionais. Porém a transparência não se esgota em mero acesso à 

informação, mais recentemente seu itinerário é compreendido como de construção de vontade 

e decisão nas instituições públicas, como a de clareza das decisões, na abertura para maior 

percepção do cidadão, e no exercício e busca da proteção dos direitos fundamentais. 

 Neste seguimento o princípio moral do caput do art. 37 da Constituição Federal de 

1988 traz na sua essência um conteúdo axiológico, bem como as alterações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que possibilitaram refletir sobre a existência de uma relação direta 
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com dois elementos devidamente integrados (accountability e controle social).  Estas questões 

trazem a reflexão sobre a dimensão da transparência e se irradiam para além de mecanismos 

formais de publicização de informações, na qual o cidadão não possui papel relevante, como 

os trazidos pelos princípios fundamentais, como o da soberania popular e da cidadania. 

Da mesma forma, surge a necessidade de uma participação mais efetiva do cidadão, 

haja vista as diversidades existentes em uma sociedade moderna cada vez mais complexa e 

plural, na qual as estruturas da administração pública são utilizadas em prol da minoria que 

busca monopolizar o poder econômico, acarretando cada vez mais corrupção, desvio de 

conduta e poder, uma estrutura que reflete a preponderância de interesses próprios.   

Saliente-se, ainda, que para o Estado Democrático de Direito é imprescindível ser 

transparente. Foi neste sentido que a CRFB de 1988 estabeleceu comandos sobre o princípio 

da transparência, mediante os quais releva trazer o entendimento de democracia para 

Habermas (2011), cuja conceituação sobre ação comunicativa é um dos parâmetros adotados 

ao longo deste estudo. Para este pensador, a democracia baseia-se nas condições de 

comunicação advinda de procedimentos deliberativos que se apoiam em consenso dos 

cidadãos. Esclarece que a formação política da opinião e da vontade dos cidadãos possui na 

intersubjetividade o processo de entendimento mútuo nas arenas da sociedade. 

  

Esse procedimento democrático cria uma coesão interna entre negociações, 

discursos de autoentendimento e discursos sobre a justiça, além de 

fundamentar a suposição de que sob tais condições se almejam resultados 

ora racionais, ora justos e honestos. Com  isso, a razão prática desloca-se dos 

direitos universais do homem ou da eticidade concreta de uma determinada 

comunidade e restringe-se a regras discursivas e formas argumentativas que 

extraem seu teor normativo da base validativa da ação que se orienta ao 

estabelecimento de um acordo mútuo, isto é, da estrutura da comunicação 

lingüística.(HABERMAS, 2002, p. 280) 

 

É nesta perspectiva que se analisam o acesso à informação e a efetivação da 

transparência na presente dissertação, considerando que a conduta dos gestores públicos 

precisa se pautar no dever de responsabilidade, com o acompanhamento e participação da 

sociedade. 

Portanto, o controle social torna-se imprescindível, pois o princípio da transparência 

se encontra conectado com aquele controle, sendo a participação do cidadão elemento 

legitimador da democracia. Sabe-se que, quanto maior for a participação do cidadão na gestão 

do bem público, maior será a concretização da democracia. Esta participação vai se 

concretizar a partir da interação cada vez maior do cidadão com os mecanismos de 



23 
 

 
 

responsabilidade e transparência. Atualmente existem várias formas de controle 

administrativo previstas na Carta Magna de 1988.  

No exercício das funções da administração pública, se encontram presentes os 

mecanismos de controles por parte dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além do 

exercício do controle de seus próprios atos. Sabe-se também que os controles podem ser 

internos e externos, estes, por sua vez, a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas, além da importante função do Ministério Público na proteção do 

patrimônio público e social, o meio ambiente e os controles difusos e coletivos, inclusive o 

controle jurisdicional, conforme o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

entre outros. 

Também desejou o legislador constituinte que outras formas de controle fossem 

exercidas, como se verifica nos direitos e garantias fundamentais, nos direitos individuais e 

coletivos; além da participação coletiva de associações, entidades de classe, partidos políticos 

e sindicatos. A Carta Magna busca a transparência participativa, através de alguns 

procedimentos de controle dos atos da administração, conforme aborda Di Pietro (2013, p. 79) 

ao explanar sobre os controles existentes no ordenamento jurídico brasileiro: 

 

O exame da Constituição de 1988 revela que todas as tendências apontadas 

com relação ao controle estão presentes no direito brasileiro: 

a) No título dos direitos e garantias fundamentais incluem-se não só os 

direitos individuais,como também os direitos coletivos. 

b) No mesmo título, amplia-se a atuação coletiva de associações, entidades 

de classe, partidos políticos, sindicatos, dando lhes legitimidade para agir 

(inclusive judicialmente) na defesa de interesses coletivos e difusos. 

c) Acrescentam-se instrumentos que permitem maior controle do cidadão 

sobre a Administração Pública, como a previsão do direito à informação (art. 

5º, XXXIII); do direito de denunciar irregularidades perante o Tribunal de 

Contas (art. 74, §2º); do direito de participar da gestão da seguridade social 

(art. 194, parágrafo único, VII); busca-se a transparência da Administração, 

com a exigência de motivação dos atos administrativos, amplamente 

reconhecida pela doutrina e jurisprudência; isto para mencionar apenas 

alguns instrumentos de participação popular no controle da Administração. 

d) Imprime-se à lei um conteúdo material, com a previsão de princípios e 

valores, como os da segurança, bem estar,desenvolvimento, igualdade, 

justiça (preâmbulo), da cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 1º); da 

erradicação da pobreza e da marginalização, bem como redução das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º); da moralidade (arts. 5º, 37, caput, 

85, inciso V); da economicidade (art. 70); com isso, passou-se a entender 

que uma lei ou ato administrativo são eivados de inconstitucionalidade, não 

só quando ferem comandos contidos em dispositivos constitucionais, como 

também quando ofendem princípios e valores contidos, expressa ou 

implicitamente no texto constitucional. 

e) Embora sem criar figura como a do Ombudsman, aproxima-se o 

administrado da Administração ao dar atribuições de recebimento de 
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denúncias, queixas, representações, ao Tribunal de Contas (art. 74, §2º) e às 

Comissões Parlamentares (art. 58, IV) e, principalmente, ao conferir ao 

Ministério Público as atribuições previstas nos artigos 127 e 129. Para 

muitos, o Ministério Público assumiu o papel de Ombudsman com poderes 

até mais amplos, de que este não dispõe, já que pode tomar iniciativas para 

realização do inquérito civil e propositura de ações judiciais na defesa de 

interesses difusos e coletivos. 

 

A contribuição doutrinária da autora sobre o princípio da participação popular na 

gestão e controle da administração pública corrobora com a análise e estudo do controle social 

e sua conexão com a transparência, pois ambos são atributos da democracia. A autora salienta 

que a participação do cidadão se destaca também no mandado de injunção, instituído para 

suprir a omissão do poder público, art. 5º LXXI; da ação popular, na defesa do interesse 

coletivo, art. 5º LXXIII; na denúncia ao tribunal de contas; na participação dos concernidos 

disposto na Lei n° 9.784/1999, arts. 31, 32, audiência pública, consultoria pública e participação 

nos atos administrativos.
 2
 

A cidadania é processo democrático em permanente construção, não se restringindo 

apenas às concepções de nacionalidade, direitos políticos e povo. A partir da Constituição de 

1988 e com a internacionalização de direitos e, entre eles, os direitos humanos, a cidadania 

passa a refletir, na atualidade, os direitos e deveres do cidadão brasileiro. É neste âmbito de 

direitos e deveres que o controle social se impõe para legitimar a democracia, através da 

participação do cidadão. Voltando à afirmação inicial sobre a transparência nos parâmetros da 

administração pública, torna-se necessário que ela se reflita na democratização no Poder 

Judiciário. 

 

2.2.  DIMENSÕES DA TRANSPARÊNCIA 

 

Os estudos sobre o princípio da transparência nas instituições públicas nos levaram a 

analisar três conexões: o accountability, o controle social e o princípio moral. Por sua vez, a 

análise das conexões destes elementos com a transparência é de relevo, não só para delimitar 

                                                           
2
 Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, 

mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão 

do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 

§ 1
o
 A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas 

ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2
o
 O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas 

confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações 

substancialmente iguais. 

 Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada 

audiência pública para debates sobre a matéria do processo. 
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seu alcance jurídico e sociológico, mas também na medida em que são considerados como 

atributo da democracia participativa. Em seguida, destacamos as três dimensões do princípio 

da transparência que, por sua vez, estão relacionadas também com o ordenamento 

constitucional.  

 

2.2.1. Do Accountability 

 

Accountability é um termo relativamente novo no Brasil, sendo empregado em vários 

campos de estudo. No caso das ciências sociais o termo vem se destacando em estudos atuais, 

não só de administração financeira, como também da administração pública. Uma das 

concepções da democracia remete à possibilidade de os cidadãos exercerem, de alguma 

forma, controle social sobre as ações do poder público e, neste sentido, accountability vem 

sendo traduzido para o português como “responsabilidade”, envolvendo hoje conceitos como 

transparência e fiscalização de instituições públicas. 

  Portanto, o accountability se refere às relações nas quais os representados têm 

direito de exigir respostas de seus representantes sobre intenções e comportamentos, e de 

poder avaliar esses comportamentos. Na arena do poder público, o cidadão possui direitos no 

processo democrático, não só por meio do voto, mas também participando diretamente na 

gestão econômica e financeira das instituições públicas. Diante disso, é preciso criar 

dispositivos que levem os detentores do poder a prestar contas aos que lhes delegaram esse 

poder. Conforme O’Donnell (1998) existem três tipos de accountability quanto à delimitação 

de seus objetos, sujeitos e procedimentos:  

1. accountability vertical ou político - refere-se ao exercício da participação do 

cidadão nos parâmetros do direito de seu poder político, votar e eleger quem vai 

representá-lo. Logo, os principais mecanismos e instrumentos são os 

institucionais, com o cidadão e a sociedade civil adquirindo a possibilidade de 

exigir a prestação de contas das instituições pública, através de procedimentos 

indiretos; 

2. accountability horizontal ou administrativo - aquele em que o Estado exerce 

mecanismos institucionais de controle e fiscalização mútua, além da interação 

entre os entes dos três poderes. É exercido por meio de uma rede de inteligência 

institucional das agências públicas que possam estabelecer atuação preventiva, 
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como as auditorias, as controladorias e os conselhos que buscam supervisionar, 

prevenir, delatar e promover sanções ilegais advindas do poder público; 

3. accountability social - concretizado com ações individuais e coletivas da 

sociedade, com a participação de diversas entidades sociais como associações, 

sindicatos, ONGs, mídia, enfim, toda a sociedade civil, para investigar e 

denunciar abusos cometidos, além de cobrar a responsabilização, utilizando 

ferramentas institucionais e não institucionais, não havendo mandado legal e 

aplicação de sanções. O accountability social vem sendo representado por 

associações e movimentos sociais com referência a um conjunto diverso de ações 

e iniciativas civis guiadas por demandas legais, como ações coletivas e de 

ativismos cívico. 

Dentro do leque de formas associativas que integram os atores da política de 

accountability social, se distinguem dois principais atores e formas de intervenção social: a) 

os movimentos sociais conjunturais de setores sociais diretamente afetados pelas ações 

estatais discricionárias; b) as associações civis altamente profissionalizadas e de caráter 

permanente. Ambos os atores são cruciais para a política de accountability social e cada um 

deles cumpre um papel específico na difícil tarefa de melhoria do desempenho institucional 

das novas democracias 

Apesar das estruturas institucionais burocráticas no Brasil ainda se encontrarem 

vinculadas à cultura do oculto e gerarem dificuldades no sistema da administração pública, 

impossibilitando uma real visibilidade de seus conteúdos internos, estamos construindo 

procedimentos para o fortalecimento da transparência. A Carta Magna de 1988 estabeleceu 

princípios administrativos limitadores e reguladores da atividade da gestão pública, impondo 

clareza nas atribuições de responsabilidade em face ao dinheiro público. 

(SOMMERMANN,  2017 p.28).  

 

Para o controle jurídico e político dos órgãos estatais e de seus agentes, é 

condição essencial a identificabilidade de responsabilidades. A pergunta a 

respeito do operador responsável da Administração, especialmente a 

autoridade responsável, precisa ser respondida tanto pela utilização da 

proteção jurídica primária quanto pela busca de proteção jurídica secundária. 

O pensamento fundamental da responsabilidade do operador, especialmente 

do órgão administrativo, é imanente em todas as ordens jurídicas européias. 

Reconhecidamente as acentuações são diferentemente estabelecidas. 

Enquanto na Inglaterra “accountability” é discutida primariamente alinhada 

a estruturas e procedimentos de responsabilidade. 
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2.2.2.  Do Controle Social 

 

O termo controle social foi utilizado genericamente pelos sociólogos norte-

americanos. Em sua obra Tratado de Sociologia, Siches (1968, p. 265) designa controle o 

conjunto de todas as normas coletivas assim como as das autoridades instituídas, como 

também os poderes sociais que, em diferentes níveis e de diversas maneiras, regulam a 

conduta do homem. Neste conceito se inserem as realidades sociais muito diferentes entre si, 

mas que pretendem estabelecer normas para a conduta  humana exterior, e em grande parte 

dirigi-las efetivamente.  

Dentro deste conceito podemos considerar os seguintes exemplos: usos, costumes, 

convencionalismos, convicções éticas, normas jurídicas, governos, legisladores, agentes 

executivos, juízes, sindicatos, associações e o olhar vigilante de membros conhecidos de um 

grupo, entre outros que exercem este controle. Neste segmento, o controle social é o conjunto 

de meios sociais ou com repercussões sociais, capaz de ordenar e regular o comportamento 

humano exterior em seus diversos aspectos. 

Segundo Siches (1968, p. 266), os meios e procedimentos de controle social são 

operantes em três níveis distintos: 

a) controle exercido por um grupo sobre a conduta de outro grupo, (exp. Oligarquia 

política sobre a totalidade do povo; 

b) controle exercido por um grupo sobre os seus membros integrantes (exp. 

autoridade de associações); 

c) controle exercido por alguns indivíduos sobre outros, (exp. Influência carismática, 

prestigio e uso da força). 

A partir destas postulações, podemos afirmar que a designação genérica de controle é 

apresentada como intervenção, ou pressão, ou estímulo sobre a conduta humana. Quanto à 

conceituação de controle social em seu aspecto mais especifico, temos a pressão de uma 

autoridade, coerção, estímulo de caráter coletivo, exterior, com tendência de modelar a 

personalidade e conduta dos indivíduos consoante às convicções no ordenamento legal, ou 

ainda o ordenamento nos moldes coletivos como os dispostos pelas autoridades de entes 

sociais; procurando criar  uma espécie de conformidade, de solidariedade e de continuidade 

em uma corporação. 

Ainda na explanação de Siches (1968, p. 271) sobre meios e formas de controle 

social, com a possibilidade de verificar a existência de inúmeros mecanismos de controle 

social, destacamos os que seguem adiante: 
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 o Direito é forma de intimidação justificada, legítima, pois define especificamente 

as normas jurídicas, por meio da coerção exercida como mecanismo de imposição 

e força;  

 os métodos de fraudes ou mentiras são sempre  utilizados por aqueles que desejam 

conseguir aceitação por parte de outras pessoas. Trata-se de procedimentos 

encontrados em múltiplos campos, seja no político, no empresarial, nos meios de 

comunicação e em outros. Este é o controle sobre as massas que geralmente 

utiliza-se de artimanhas claramente fraudulentas; 

 o poder econômico de gestão e distribuição da riqueza e da pobreza, porque tem o 

poder de realizar ou favorecer esses mecanismos que é grande meio de controle 

social; 

 a ação de autoridades, que pratica o múnus público, baseada em preceitos 

considerados legítimos do ponto de vista racional, tendo como validade a 

legalidade de normas. Tipos de controle realizado por autoridades jurídicas. 

Quanto às pressões coletivas e os controles sociais, Siches (1968, p. 274) entende 

que, no contexto das realidades coletivas, podem ser consideradas como realidades dinâmicas 

nas quais existem os elementos que exercem uma ação de pressão como: tradições, crenças, 

convicções, preconceitos, opinião pública, costumes e normas jurídicas, dentre outro; podem 

existir estes elementos ativos, coativos ou succionantes.  O aumento do grau de pressões 

coletivas consiste em fenômeno da atualidade, com novas características, equivalendo a uma 

nova modalidade de controle social. 

Entretanto, o sociólogo adverte que o fenômeno de aumento das pressões coletivas 

não acontece unicamente nos países de regimes totalitários, pois vem aumentando também 

nos países democráticos, considerados livres. Assim sendo, o incremento das pressões 

coletivas e da aparição de novas modalidades delas faz parte do tempo em que vivemos, com 

diversas manifestações sociais em constantes mudanças. 

O controle social é analisado por Saran (2015, p,75) sob uma perspectiva que parte 

da relação entre controle social e direito, na qual a socialização é entendida como o processo 

de adaptação do indivíduo à coletividade. Desta forma, o controle social é, na esfera pública, 

o mecanismo regulamentador de ações sociais, como costumes, tabus, normas morais, opinião 

pública, crenças, educação familiar e escolar, normas religiosas e direito. Como salienta o 

referido autor: “Com efeito, não só as ações do cidadão são controladas pelo ordenamento 

jurídico, mas as ações do próprio Estado assim também o são”. 
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Justamente, a transparência se entrelaça com o controle social. 

 

O controle social diz respeito ao direito que o cidadão tem de participar dos 

destinos da nação. Esse direito humano à participação se insere em uma 

concepção política, que não é apenas a da democracia representativa, mas 

que envolve o fato de que a sociedade deve participar da vida pública para 

além do já consolidado direito à representação.Quando falamos em controle 

social, trabalhamos basicamente com cinco questões, e mais uma outra, que 

perpassa essas cinco. Esses cinco elementos que estruturam o conceito de 

controle social das políticas públicas são o direito de participar na 

elaboração, na deliberação, na implantação, no monitoramento e na 

avaliação das políticas públicas. Além deles, há um outro ponto: a questão 

do orçamento. Quais são os recursos de que determinada política pública 

dispõe? Enfim, quando se fala em controle social, subentende-se todo esse 

conjunto de pontos, de direitos. A sociedade civil desenvolveu um sistema 

descentralizado e participativo para exercer tais direitos, que se manifesta 

nos conselhos, nas conferências, e em vários outros” (MORONI, 2016, p. 

13). 

 

 O controle social também possibilita o direito de informação e fiscalização. 

Entretanto, esta fiscalização é exercida pela sociedade, tendo como exemplo o 

acompanhamento da gestão financeira e orçamentária dos bens públicos, conforme o disposto 

na Lei Complementar n° 131, que alterou a Lei Complementar n° 101. A participação da 

sociedade civil é um direito previsto na Constituição Federal de 1988. Por ser assim, o 

cidadão possui todo direito, não só de efetivar a democracia representativa, na escolha de seus 

representantes políticos, mas também de fiscalizá-la, tendo o conhecimento direta ou 

indiretamente, com base nas informações devidas pela administração pública à sociedade; 

podendo consultá-la através de pesquisas públicas a serem cada vez mais implementadas. 

O controle na administração pública está conectado com a visibilidade e a 

transparência pública dos três poderes. De acordo com Medauar, existem controles 

institucionalizados e controles não institucionalizados, com a seguinte definição:  

 
Os controles institucionalizados enquadram-se no conceito jurídico ou 

técnico de controle, segundo o qual dessa atuação decorre uma providência 

ou medida do agente controlador. Mas a avaliação dos diversos controles 

institucionais do Brasil revela insuficiência e inefetividades. Daí ser 

necessário o aprimoramento das técnicas e atividades fiscalizadoras e 

também avaliadoras, do que decorrerá, certamente, melhor desempenho da 

Administração (MEDAUAR, 2015, p. 442). 

 
Adiante, a mesma autora assim continua sua digressão sobre controle social e 

controles não institucionalizados: 

[...] controles sociais ou controles não institucionalizados, tais como as 

manifestações de entidades da sociedade civil, as manifestações de partidos 
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políticos, os abaixo-assinados, as passeatas, a imprensa falada, escrita e 

televisiva, as cartas à imprensa, embora tais atuações não culminem em 

medidas por si próprias, podem contribuir, pela repercussão, para o 

aprimoramento da Administração. Tais manifestações deveriam, sobretudo, 

exigir atuações mais efetivas dos entes institucionais de controle. 

A descrença generalizada a respeito dos mecanismos de controle sobre a 

Administração, que levaria ao imobilismo ou niilismo, deve ser substituída 

justamente por mais estudos e debates sobre o tema, na busca de maior 

efetividade dos controles, inclusive com a criação de novos mecanismos ou a 

melhoria dos atuais (MEDAUAR, 2015, p. 442).  
 

O 11º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública deu oportunidade a 

que fossem publicados dez artigos de renomados juristas dissertando sobre o tema. Neste 

elenco de excelentes trabalhos, vale destacar que Marques Neto (2009) menciona que o 

controle social nos últimos anos vem ganhando espaço em relação à participação dos 

administrados, através de caminhos institucionais que possibilitam uma comunicação entre a 

sociedade civil e as entidades e órgãos que exercem o controle, no sentido de representar o 

cidadão e proporcionar melhor acesso de informação para a sociedade.  

 

Em paralelo ao controle exercido pelos poderes estatais, a atividade da 

Administração Pública se sujeita ao controle social, conferido aos 

participantes da sociedade civil[...]. Atrelada à permeabilidade de 

instrumentos jurídicos voltados à transparência da atividade da 

Administração, nos últimos anos o controle social tem ganhado importância 

significativa, como forma de os administrados exercerem seu direito 

subjetivo público à fiscalização adequada das atividades exercidas na 

Administração. Esse processo de conferência de maior transparência à 

atuação administrativa vem sendo acompanhado da abertura aos 

administrados de canais institucionais, espaços que possibilitam sua 

interlocução com as entidades e órgãos controladores, que atuam buscando 

representar os cidadãos. Com isso, temos assistido à profusão de 

mecanismos de participação popular nas atividades estatais (como as 

audiências públicas, consultas públicas, o direito de petição e a utilização de 

canais de comunicação, como as ouvidorias) e à institucionalização de 

organismos de representação da sociedade no cumprimento das funções do 

ente estatal (como os comitês de fiscalização de atividades). Afora esses 

mecanismos, o controle social também pode ser exercido de forma reativa, 

através do mecanismo da ação popular. [...] Tem crescido também a 

utilização do instrumento das ouvidorias como canais de comunicação que 

possibilitam a mediação entre os cidadãos e os entes da Administração, um 

espaço para recebimento de reclamações, sugestões e elogios. Nesse sentido 

é que o Anteprojeto de Lei Orgânica estabelece que as entidades estatais 

devem buscar mantê-las (art. 68). O ouvidor terá acesso a todos os assuntos e 

contará com o apoio administrativo de que necessitar, e produzirá 

anualmente ou, quando oportuno, relatório contendo apreciações críticas 

sobre a atuação estatal, publicando-o por meio eletrônico e encaminhando à 

autoridade superior” (MARQUES NETO, 2010). 
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Por conseguinte, se percebe uma atuação maior na transparência da administração 

pública, como as audiências públicas, consultas públicas, as ouvidorias, entre outros 

mecanismos existentes. Estes procedimentos já institucionalizados no ordenamento 

constitucional e também apontados como modelos de controle social se aproximam da Teoria 

da Democracia Participativa habermasiana, e podem ser utilizados como mecanismos que 

refletem a ação comunicativa. Neste sentido, tanto as ouvidorias, quanto as consultas públicas 

são canais de comunicação, espaços para que se propicie a ação dialógica entre o cidadão e a 

Administração Pública. 

 

2.2.3. Princípio Ético e Moral  

  

A transparência prevista e regulamentada na Constituição Federal de 1988 possibilita 

melhor entendimento de suas dimensões, quando analisada conjuntamente com o princípio 

moral do art. 37 do texto constitucional, em face de seu conteúdo ético e moral. A sua 

conectividade com os princípios fundamentais também deve ser destacada em função de seu 

conteúdo axiológico. Isto se verifica nas dimensões de participação do cidadão e da 

responsabilidade do poder público trazido também pelo accountability social, ao concretizar 

as ações individuais e coletivas da sociedade e direcionar a análise da responsabilidade da 

sociedade civil, mediante sua participação através de procedimentos conectados com a 

transparência. 

 Assim, é importante destacar que, analisando a dimensão dos dispositivos 

regulamentadores da transparência, percebe-se que o legislador desejou inserir elementos 

ético-morais e, neste sentido, a Constituição de 1988 propiciou a análise de seu conteúdo 

principiológico. 

As mudanças verificadas são relevantes, quando se observa que atualmente os 

princípios possuem tratamento jurídico, implicando carga ética e moral. No entanto, nem 

sempre foi assim, pois, para serem considerados como direito aplicável no ordenamento 

jurídico, tiveram no primeiro momento o entendimento que prevaleceu por tempo 

considerável, interpretado pela melhor doutrina como a do jusnaturalismo. No caso, se 

entendia que o princípio, por ter uma substância moral e ser axioma jurídico com ideal de 

justiça, trazia uma abstração que não permitia a concepção de sua natureza normativa.  

 O segundo momento da teoria dos princípios foi a do positivismo jurídico, no qual 

não eram concebidos como normas, mas como fonte normativa subsidiária, por serem 

abstratos e genéricos. No ordenamento positivado seu valor advinha da própria lei. 
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 O terceiro momento, que é o atual, se denomina pós-positivismo, com as novas 

constituições e valorizando não só a dimensão ético-moral, mas também a hegemonia 

axiológica dos princípios. 

 Não é objetivo deste estudo o aprofundamento dos vários critérios de distinção entre 

regras e princípios, entretanto apenas a observância de que a transparência trazida pela 

Constituição de 1988 veio como mudança substancial no ordenamento jurídico, à medida que 

apresenta um comando ético e moral a ser observado pelo administrador público. Tal 

comando se verifica no art. 37 da Constituição Federal, prevendo que a administração deve 

pautar-se na responsabilização de agir, fornecendo à sociedade as informações necessárias 

sobre sua atividade financeira e econômica, agindo sempre com probidade e lisura em sua 

atividade gestora.  

Uma revisão histórica mostrou que é decisiva a elaboração de enunciados 

fundamentais e institutos jurídicos como matéria própria do Direito 

Administrativo. Conquanto uma vez seja alcançada a formação de um 

Direito Administrativo independente, o trabalho com e nos princípios 

jurídicos – estão em regra positivados – não perde o seu significado. De um 

lado, caminham sempre exteriores a novos âmbitos de regulação do Direito 

Administrativo, de outro lado subjazem a mudança estável na regulação de 

matérias jurídicas supervenientes baseadas em influências sociais, 

econômicas e culturais, assim como a influência jurídica inter e supraestatal. 

Dos princípios jurídicos, que por sua vez continuam posteriormente a ser 

desenvolvidos, vem uma função de sistema de proteção, sistema de 

desenvolvimento e, por último sistema de legitimação. Na ciência do Direito 

Administrativo Europeu são atribuídas mais funções aos enunciados 

jurídicos fundamentais. (SOMMERMANN, 2017, p.17) 

 

Ademais, a substância ética e moral da transparência, como posta no ordenamento 

jurídico está impregnada de valores, seja como princípio, seja como regras: 

 

A maioria das constituições, e a brasileira não foge deste padrão, contém 

direitos fundamentais, além de outras normas que expressam um ideário de 

moralidade pública. Estas normas estão impregnadas de valores, que têm 

grande importância na hermenêutica constitucional. (SOUZA NETO; 

SARMENTO, 2016, p. 392). 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Plano Estratégico do Conselho Nacional do 

Judiciário vem editando algumas resoluções normativas nas quais se percebe a preocupação 

com a prática da ética e moral na atividade administrativa, financeira, e na atividade 

jurisdicional do Judiciário. Entretanto, em que pese o arcabouço de resoluções das instituições 

judiciais e dos códigos de ética, propugnando por comportamentos e prática de 
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responsabilidade pela administração pública, torna-se necessária uma análise sobre os 

aspectos da ética e da moral, como bem observa Hansen (2015, p. 53): 

 

Há um equívoco entre a compreensão acerca do que é ética e do que é moral: 

ética se refere a um conjunto de valores e de concepções de bem viver 

partilhado por uma coletividade, enquanto que a moral diz respeito a um 

conjunto de princípios racionais autorreferentes (positivos ou negativos) que 

devem orientar a definição de normas a partir de uma perspectiva universal, 

tendo como referencial à justiça. 

 

Por conseguinte, percebe-se que não basta a edição de resoluções normativas com 

comandos principiológicos voltados para a moral, como também não basta falar sobre ética na 

gestão do Judiciário, pois não implica que ela traga conteúdo moral, haja vista que as 

diretrizes éticas adotadas na administração pública não significam haver permanência de 

perspectivas morais, no que concordamos com Hansen ( 2015, p. 52): 

 

Ética e moral têm a ver com a convicção interna, enquanto o direito implica 

em cumprimento externo de uma obrigação. Parece-nos não ser possível, 

pois, quantificar num índice algo que diz respeito às convicções internas 

enquanto motivadoras da ação, a não ser por um artificio ficcional. Além 

disso, a prevalência de uma ética num determinado setor ou instituição não 

significa necessariamente que neles haja a vigência de perspectivas morais, 

pois pode ocorrer que uma concepção ética (valores e noções de bem viver) 

favoreça um grupo, mas que ela seja nociva  e prejudicial às demais pessoas 

de uma nação, contendo  imoralidade em si. Ex: os magistrados vinculados a 

um determinado tribunal podem entender como conveniente para si, para que 

possam bem viver, desenvolver atividades jurisdicionais apenas um dia por 

semana; eles têm suas razões e entendem como valores partilhados que a 

convivência familiar e lazer, fundamentais para avida digna, seriam 

otimizados com um tempo maior de ócio, garantido pela implementação de 

tal medida redutora do período de atividades laborais; todavia, uma atitude 

dessa natureza, se universalizada, implicaria na autorização a que todos os 

servidores públicos tivessem atitude idêntica, o que implicaria na 

inviabilização dos serviços públicos, com lesão aos interesses dos cidadãos e 

aos cofres públicos, configurando flagrante imoralidade.  

 

 Pode-se deduzir que as práticas de condutas positivas, isto é, de ações morais que 

podem trazer mudanças às instituições do Judiciário, devem estar alinhadas com uma ação 

que sirva de modelo moral, conectada a condutas de lisura, responsabilidade e probidade. Por 

isso, a dimensão da transparência também possui um conteúdo ético e moral voltado para uma 

ação que se pretende universalizada, em consonância com princípios universais.  
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2.3. A TRANSPARÊNCIA PARA ALÉM DE MERA REGULAMENTAÇÃO 

 

2.3.1. A Constituição de 1988 

 

Ao longo do texto constitucional, verifica-se que a transparência é tratada 

primeiramente no que está configurado nos incisos XXXIII e XXXIV do art. 5º da Carta 

Maior, que trouxe em sua redação a responsabilidade da administração pública na prestação 

de informações ao particular, e a utilização de procedimentos constitucionais objetivando 

receber das instituições públicas todas as documentações necessárias (certidões em 

repartições públicas) para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal contra a ilegalidade e abuso de poder. 

O princípio da transparência também se encontra ancorado na Lei Complementar n° 

101, que assegura, em seu artigo 48, a transparência da gestão fiscal sendo necessária a ampla 

divulgação da gestão da administração pública, inclusive através de meios eletrônicos. Mas 

foi através da Lei Complementar n° 131, em seus arts. 1º e 2º, que se instituiu nova redação 

ao parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n° 101
3
, na qual se destaca a transparência 

que consagra a participação e o incentivo do cidadão participante das audiências públicas com 

o total conhecimento e acompanhamento de informações detalhadas da execução 

orçamentária e financeira dos entes da União. 

                                                           
3
 Lei Complementar n° 101:“Da Transparência da Gestão Fiscal -   Art. 48. São instrumentos de transparência da 

gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos 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 

documentos.” 

Lei Complementar n° 131: 

“Art. 48.  [...]  

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;” 

Art. 2
o
  A Lei Complementar n

°
 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 48-A, 73-

A, 73-B e 73-C:  

“Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 

disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 

momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando 

for o caso, ao procedimento licitatório realizado, 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm#art48a
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Esta possibilidade adveio da experiência do Senador João Capiberibe
4
, quando, em 

sua cidade no Amapá, foi implementada a gestão orçamentária transparente, sendo possível 

fiscalizar minuciosamente os gastos públicos. Entre suas atuações, o Senador é titular da 

Comissão de Transparência e Governança Pública.  

Em sua justificativa o Senador sustentou que um dos objetivos da proposta da Lei 

Complementar n° 131 foi dar maior eficácia e efetividade ao princípio da publicidade previsto 

no art. 37, caput, da Constituição Federal, possibilitando maior transparência à gestão da coisa 

pública e, assim, prevenir e combater a corrupção. 

A já aludida Lei Complementar n° 101 veio com acréscimo trazido pela Lei 

Complementar n° 131, que acrescentou dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(parágrafo único do art. 48). Esta Lei possui um destaque entre outras que é disponibilizar 

informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da administração pública, 

com a participação da população para a fiscalização dos gastos públicos.  

Em que pese os objetivos diferenciadores das regulamentações legais trazidas pela 

Lei Complementar n° 131, na qual se estabelecem normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, também a Lei n° 12.527/2011 (ANEXO A) possibilita o 

acesso a toda sociedade, seu principio básico é a chamada máxima divulgação, em que a 

publicidade é a regra e o sigilo a exceção. A LAI abrange, entre outros acessos de 

documentos, o dos documentos registrados e formalmente identificados, tais como ofícios, 

memorandos, relatorias, processos ou atas de reunião, vídeos, áudios, documentos físicos e 

eletrônicos, entre outros (grifo nosso). 

 Constata-se que ambas as regulamentações tratam da transparência na administração 

pública, seja voltada para atividade fiscal, financeira e econômica; seja para o acesso às 

informações de documentos, arquivos e demais fontes. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) prevê dois procedimentos para possibilitar que 

a sociedade civil efetue o controle social e tenha acesso às informações geradas pelos poderes 

públicos. A transparência ativa, prevista no capítulo II da LAI, especifica quais informações 

de interesse geral devem ser divulgadas proativamente pela administração pública. Vale 

                                                           
4  Projeto de Lei nº 130, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador João Capiberibe que acrescenta à Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, os arts. 48- A, 48- B, 48-C, 73-A, 73-B, bem como dá 

nova redação ao parágrafo único do art. 48 da mesma lei. 
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destacar que nos países onde se utiliza este procedimento legal ficou constatado que, quando 

mais informações são disponibilizadas na internet, menos pedidos de acesso e menos recursos 

chegam aos órgãos públicos. 

 Sabe-se que é dever da administração pública facilitar o acesso das pessoas em obter 

as informações disponibilizadas no “portal da transparência”, sendo estas fornecidas com 

clareza e através de procedimentos fáceis para o público.  

A transparência passiva estabelecida na LAI consiste no procedimento de divulgação 

de informações públicas quando solicitadas pelo cidadão, objetivando um esclarecimento 

específico. Os meios utilizados são os formulários existentes nas páginas dos órgãos, portais 

e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão), e e-mails enviados 

diretamente para endereço indicado e sempre citando o propósito acadêmico do pedido. 

Entretanto, existe uma grande dificuldade sobre a transparência no Poder Judiciário, 

conforme dados disponibilizados pela FGV-EBAPE(2014), a ser tratado no próximo capítulo. 

Isto se verifica nos procedimentos da LAI denominados de transparência passiva, em 

que a administração pública divulga informações sob demanda, em atendimento às 

solicitações da sociedade. 

Existe grande diferença nas condutas de responsabilidade das instituições públicas 

quanto ao cumprimento dos procedimentos estabelecidos na LAI, especificamente quanto à 

resistência nas respostas demandadas pelo cidadão. Por exemplo, se a resposta fornecida pela 

instituição pública não for considerada satisfatória e não for apresentada alternativa pelo 

órgão para solucionar o pedido de informação, um recurso é protocolado. Mas a resposta 

satisfatória seria aquela que atendesse tanto aos critérios de conteúdo quanto os de forma, e o 

recurso à resposta obtida, quando esta for incompleta ou insatisfatória, deve ser da mesma 

forma, formulado também com orientação de uma ouvidoria. Ocorre que, no chamado “Portal 

da Transparência”, este procedimento é insuficiente, pois gera a necessidade do envio do 

pedido, que muitas vezes não é satisfeito, inviabilizando os procedimentos estabelecidos e 

frustrando o acesso à informação. 

 

2.3.2. Acesso à Informação: Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011) foi 

instituída com o objetivo de possibilitar o direito, através dos sites virtuais e quaisquer dados 

e informações considerados úteis para que todo cidadão receba o maior volume de 
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informações possíveis das instituições públicas. Esta mudança de paradigma a favor de 

procedimentos mais transparentes abrange os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como todos os tribunais de 

contas e o Ministério Público. Com essa abrangência, possibilitou o acesso, entre outras 

informações, àquelas sobre pessoa física ou entidade privada, em decorrência de qualquer 

vínculo com a administração; o acesso aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e 

tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo; as informações sobre 

as implementações, acompanhamentos e resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades, inclusive suas metas e indicadores; a informação do patrimônio público, 

da utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos. Tudo isso é 

instituído pela LAI. 

No ordenamento jurídico existe um vasto arcabouço normativo, através de 

declarações, tratados e documentos internacionais que também regulamentam o tema aqui 

estudado. Inicialmente, a interpretação mais ampla sobre a transparência, como por exemplo, 

seu surgimento no Direito Constitucional Internacional, pode ser norteador para o 

direcionamento deste estudo e para a análise da transparência no nosso ordenamento jurídico 

constitucional e infraconstitucional. Contudo, para ilustração do tema destaco alguns tratados 

internacionais sobre o objeto desta dissertação. No cenário internacional o acesso à 

informação é princípio do Direito universal e já se destaca no cenário mundial, sendo 

considerado Direito Humano Fundamental. 

Vários tratados internacionais relacionados à promoção e à proteção dos direitos 

humanos reconhecem que o acesso à informação em posse dos órgãos públicos como direito 

de todos, sendo estes: art. XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), da 

Organização das Nações Unidas (ONU); art. 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (1966), também da ONU; art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(1969), da Organização dos Estados Americanos (OEA);  artigos 10 e 13 da Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção (2003), entre outros. 

Sommermann (2017, p.8) descreveu como se construiu no Reino Unido e nos demais 

países europeus a regulamentação da transparência, e como é entendida, desde a origem, 

enquanto princípio condutor das regras básicas e abstratas, além de sua conexão com o 

accountability. Esta tendência passou a se concretizar naqueles países a partir de alguns anos 

após a Segunda Guerra Mundial, inserindo-se como regras básicas e abstratas em seu direito 

consuetudinário, como também o princípio da prestação de conta que é o accountabillity e que 
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se encontra relacionado com a responsabilidade daquele que responde pela atividade da 

administração pública.  

Desta forma, o princípio da transparência (transparency) passou a ter, na Inglaterra, a 

qualidade de princípio de constitucionalidade material, haja vista sua utilização pela Suprema 

Corte inglesa como regra básica e abstrata. Adotado no Brasil diferentemente, o princípio da 

transparência passou a ser regulamentado, podendo-se entender, assim como no Reino Unido, 

que se trata de princípio material, mesmo estando implícito no caput do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que a administração pública deve primar pela 

publicidade de seus procedimentos. Logo, tem-se a regulamentação da transparência com a 

instituição da Lei de Acesso à Informação como regulamentadora do princípio da publicidade 

no qual a transparência está implícita e, portanto, considerada como desdobramento daquele 

princípio. 

É importante observar que atualmente a transparência já se encontra regulamentada 

nos países europeus como previsão constitucional, valores e direitos fundamentais, 

confirmando o consenso da sua aplicação a partir de sua inauguração, como regra, em função 

das decisões da Corte Constitucional da Europa. Da mesma forma, tem-se que a transparência 

se desenvolveu na Europa como um princípio apoiador do Direito Administrativo, sendo o 

acesso à informação o elemento essencial na administração pública. No Brasil, a Lei n° 

12.527/2011, denominada de Lei de Acesso à Informação possui função semelhante à do 

Direito europeu, isto é, de apoio ao Direito Administrativo, tanto para a atuação do Estado, 

quanto para a conduta do cidadão (transparência passiva e ativa). 

  Mas a transparência não se esgota no acesso à informação, nem na Lei de 

Responsabilidade Fiscal; deve se considerar a responsabilidade dos procedimentos e da 

vontade da administração pública, isto é, tanto a divulgação do responsável quanto suas etapas 

procedimentais devem primar pela divulgação, clareza e fundamentação das decisões. 

Ademais, na maior parte dos países europeus a transparência é princípio apoiador do Direito 

Administrativo, devendo-se considerar que a transparência possui três bases principais: a 

constituição, o regulamento e as instituições, isto é, como a transparência é instituída como 

regra e se implementa através das instituições do Executivo, Legislativo e Judiciário. Neste 

caso, a transparência pressupõe o acesso à informação como o itinerário da vontade da 

administração, ou seja, a divulgação da transparência ativa, na qual se divulga, entre outras 

informações, quem é o responsável administrativo neste procedimento de tomada de 

conhecimento por parte do cidadão. 
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2.4. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

 

Desde 1984, as discussões públicas para a conquista do Estado Democrático de 

Direito no Brasil eram efetivadas para a convocação de uma nova Assembleia Constituinte 

através de audiências públicas e participação popular no processo de elaboração 

constitucional. Muitos ansiavam por uma constituição que rompesse com o passado e 

trouxesse direitos e garantias fundamentais, além da proteção social, despertando a reação 

das elites conservadoras, inclusive após a promulgação da Constituição de 1988 (SILVA, 

2011, p. 87). Neste sentido, as mudanças provocadas nas instituições públicas passaram a ser 

exigidas, incentivando ou inibindo e impondo limites de comportamentos herdados do 

autoritarismo, ostensivo ou disfarçado. 

Entre as mudanças trazidas pela Carta de 1988, a autonomia administrativa e 

financeira do Judiciário trouxe significativas alterações estruturais com ampla reorganização 

e novas atribuições aos órgãos de composição estrutural deste poder. Estudo realizado por 

Maria Tereza Sadek (2010) analisa, entre outras mudanças propostas pela Constituição de 

1988, as críticas que já vinham ecoando na sociedade brasileira. Entre outras questões, 

destacava-se a ineficiência do Judiciário em responder as necessidades da sociedade civil, 

pois muitos criticaram que este poder continuou perdido entre os séculos XVIII e XIX, 

enquanto o país já havia adentrado no século XX e estava caminhando para o XXI.  

Outras questões discutidas à época foram à ausência de credibilidade da Justiça em 

função de sua morosidade, a desburocratização de exigências legais, com a simplificação de 

procedimentos formais na atividade jurisdicional, a democratização do Judiciário, com a 

participação dos magistrados de primeiro grau para a eleição de integrantes dos órgãos de 

cúpula. Posteriormente, a instalação do Conselho Nacional de Justiça ocorreu em 14 de junho 

de 2005 e, a partir desse percurso de atuação, inúmeras resistências advieram com sua criação.  

O foco da irritação verificada no sistema do Judiciário foi inicialmente identificado 

em algumas associações de juízes e tribunais insatisfeitos com as resoluções efetuadas pelo 

CNJ e, por conseguinte, com as ações de inconstitucionalidade e mandados de segurança que 

foram ajuizados. Evidencia-se que esta tensão era previsível, haja vista estar o Judiciário 

ainda sob a grande influência de uma estrutura conservadora, além de corporativista, com 

acentuada hierarquização patrimonialista e hermética. Ademais, mesmo antes de sua efetiva 

criação, o CNJ já sofria grande resistência, pois a possibilidade de ter de se sujeitar a controle 

externo (por sua composição de 11 membros do Poder Judiciário, dois advogados e um 

representante da sociedade civil) fez com que surgissem contrariedades no seio deste poder.   
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Outro elemento motivador para a chamada reforma do Judiciário destacado por 

Sadek (2010, p.19-20) foi o da estrutura conservadora e aristocrática do Judiciário, totalmente 

afastado da realidade social:  

 

No que se refere à mentalidade, pode-se afirmar que o Judiciário não difere, 

neste aspecto, de outras instituições igualmente fechadas, com traços 

aristocráticos. O figurino da instituição tem se mostrado um ponto 

problemático, uma vez que, longe de encorajar o substantivo, prende-se à 

forma; ao invés de premiar o compromisso com o real, incentiva o saber 

abstrato. Esse descompasso entre o valorizado pela instituição e as mudanças 

vividas pela sociedade responde, em grande parte, pela imagem negativa da 

magistratura junto à população. Deve-se, contudo, sublinhar que nos últimos 

anos têm crescido as reações internas a esse modelo. Tanto isto é verdade 

que, hoje, dificilmente, pode-se afirmar que a magistratura constitui um 

corpo homogêneo. Ao contrário, não apenas têm se multiplicado os grupos 

internos, como muitos juízes têm se mostrado críticos da instituição e 

sensíveis a propostas de mudança, mesmo que afetem diretamente interesses 

corporativos e tradicionais. Certamente esses grupos não são majoritários e 

menos ainda sua existência foi capaz de provocar alterações de monta na 

formação e na forma de atuação desses servidores públicos 
 

O processo de reforma do Poder Judiciário, ainda durante o ano 2000, foi arcado por 

resistências e apoio à possibilidade de um controle ao Poder Judiciário. 

Atualmente, no transcurso de mais de 10 anos de sua criação, o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), tendo por base a regulamentação trazida pelo art. 103-B da Constituição 

Federal, exerce a função de controle externo, com competência constitucional para propor 

aperfeiçoamento administrativo na política e gestão do Judiciário, bem como fiscalizador do 

cumprimento e deveres funcionais dos magistrados. Entretanto, os desafios para promover as 

mudanças são constantes, e o CNJ, ao exercer o controle do Poder Judiciário, vem 

enfrentando forte resistência ao longo de seus anos de existência.  

 Uma das atribuições mais visíveis do CNJ é a democratização do Judiciário, 

levando-se em consideração que um dos fortes motivos de sua criação. Neste sentido, têm 

sido grandes as reações e resistências, com inúmeras demandas ajuizadas no Supremo 

Tribunal Federal. Embora não se pretenda citar todas as demandas neste trabalho, para 

exemplificação vale destacar os seguintes julgados que demonstram os contornos que 

envolvem o controle do Poder Judiciário: 

 a ADIN 3.367/20055 foi ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) contra a criação do CNJ, sob a arguição de que: 1) ofensa aos princípios 

                                                           
5
 Relator Ministro Cezar Peluso. 
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da separação e independência dos poderes da República; 2) ofensa ao pacto 

federativo. A maioria dos membros do STF julgou a aludida ação totalmente 

improcedente (Franco). O entendimento dos ministros do STF foi pela 

improcedência daquela ação, entendendo-se que tanto a indicação pelo 

Legislativo, quanto a composição do Conselho por membros do Ministério 

Público e da Advocacia não fere a Constituição Federal; 

 em 2011, outra ADI foi julgada pelo STF, agora a de nº 4.638/2011, que 

questionava a Resolução n° 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça que 

regulamentou os procedimentos administrativos disciplinares da magistratura 

nacional. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) questionou sobre a 

incompetência normativa do CNJ para editar resoluções aplicáveis a toda a 

magistratura nacional. O STF decidiu que o Conselho é órgão nacional, que seus 

julgamentos devem ser transparentes e a possibilidade de edição de normas pelo 

CNJ deve vincular os Tribunais.  

 

2.4.1. O Plano de Gestão Administrativa do Judiciário e a Transparência 

 

A atividade administrativa do Poder Judiciário veio a ser regulamentada no art. 99 da 

Constituição Federal, não podendo ser interpretada apenas como um princípio da legalidade 

administrativa, como se fosse imune aos princípios constitucionais e legais que imperam na 

atividade administrativa do Judiciário. 

Slaibi Filho ( 2016, p. 137) explica que: 

Evidentemente, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, 

assim como as autonomias do Ministério Público e de alguns outros entes 

essenciais à Justiça, não pode ser interpretada sectariamente de forma a 

excluir o dever jurídico de seus membros e servidores de cumprir os 

princípios administrativos que são aplicáveis aos demais poderes em todos 

os níveis federativos, como se vê no art. 37, caput, da Lei Maior. Frise-se 

que ter autonomia significa gerir-se pelas normas aplicáveis, não o desapego 

à ordem constitucional e legal.Ressalte-se que as funções administrativas do 

Poder Judiciário não constituem o seu objeto de atuação ou atividade-fim – 

que é a prestação jurisdicional –, mas mero instrumento de realização desta 

atividade, de nítido conteúdo político, exercido por membros do Poder e que 

não pode se limitar pela função secundária.Como não se tem como definir 

desde logo as atividades administrativas do Poder Judiciário, prudentemente, 

a Emenda Constitucional nº 45 optou pela técnica legislativa de não dispor 

sobre a competência do Conselho Nacional da Justiça em numerus clausus, 

imprimindo no art. 103 – B, § 4º, expressões genéricas que serão 

minudenciadas com o lento desenvolvimento das atividades do próprio órgão 

e que poderão, ao menos em parte, ser explicitadas, mas nunca de forma 

restritiva, pela futura Lei da Magistratura.As normas genéricas e abstratas 
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dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público serão 

contrastadas através do controle concentrado de constitucionalidade e as suas 

determinações concretas através de medidas judiciais, estas como aquele de 

competência funcional do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá, em 

cada causa, arbitrar os litígios referentes aos limites de atuação dos 

respectivos Colegiados. 

Enfim, ao prudente arbítrio do Excelso Pretório caberá o exaustivo ofício de 

traçar os limites da Administração Judiciária 

 

Neste encadeamento, a opção por analisar o Plano Estratégico Nacional do Judiciário 

neste trabalho veio como sustentação da pesquisa direcionada para a atividade financeira, 

orçamentária e administrativa, organizada e implementada de acordo com os valores daquele 

sistema jurídico. 

 A gestão estratégica apresentada pelo Judiciário apresenta em seu planejamento 

procedimentos a partir de uma visão integrada, alinhada a objetivos, indicadores e metas para 

que as unidades organizacionais possam planejar suas iniciativas de maneira coordenada. 

Visa-se ao planejamento do futuro de forma orgânica, como um conjunto coerente e bem 

estruturado, considerando as alterações no macroambiente onde se englobam os elementos 

políticos, econômicos, legais, tecnológicos, sócias e culturais. Logo, ao se delinear o 

planejamento estratégico, levam-se em consideração as necessidades e os interesses 

entendidos como provenientes das demandas da sociedade, onde também se encontram 

claramente definidos valores, missão e visão do futuro.  

A partir destas demandas estruturais, se verificam alguns aspectos internos: pessoas, 

procedimentos, estruturas de poder, recursos materiais e orçamento; adotando também uma 

postura crítica aos seus projetos e formas de trabalho. Um dos objetivos principais, entre 

outros, é a adoção de encarar os desafios internos e externos, enfrentando seus pontos fracos e 

valorizando seus pontos fortes. O planejamento estratégico procura também definir mudanças 

significativas que, em médio e longo prazo, melhorem o serviço oferecido aos usuários, sendo 

ferramenta indispensável à gestão, portanto legalmente previsto em diversas normas. 

Percebe-se que o CNJ, através do seu Plano Estratégico Nacional passou a levar em 

conta valores que antes não eram explicitados mediante objetivos a serem considerados como 

diretrizes pelo Poder Judiciário. A propósito, foram editadas várias resoluções trazendo como 

atributos de valor para o Judiciário a transparência, a responsabilidade social e a ética, entre 

outros atributos a serem seguidos pelo sistema interno dos tribunais de todo Brasil. É inegável 

que, com a inserção de novos valores, mudanças estão aparecendo nas organizações ligadas à 

atividade judiciária.  
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O destaque da atuação do Conselho é relevante, pois ele vem propiciando, em que 

pese as resistências que ecoam na estrutura do Judiciário, a concretização da democratização 

do Judiciário, através da regulamentação de procedimentos transparentes. Pode-se destacar, 

para melhor ilustrar a análise do tema, algumas resoluções instituídas:   

1. Resolução n° 70, que criou o Plano Estratégico Nacional do Poder Judiciário; 

2. Resolução nº 128, resultante da necessidade vivenciada pelo Judiciário de 

resgatar a confiança e a credibilidade da sociedade, através da implementação e 

promoção de atributos de valor para a sociedade como a credibilidade, 

celeridade, modernidade, acessibilidade imparcialidade, transparência, controle 

social, ética, probidade, responsabilidade socioambiental; 

3. Resolução n° 102, que orienta os tribunais para a divulgação na internet de 

informações as remunerações de magistrados e servidores. A Resolução 

determina que os tribunais tornem públicos todos os seus gastos, inclusive 

despesas com passagens, diárias, contratação de serviços e obras;  

4. para garantir e ratificar esta preocupação, o CNJ publicou a Resolução nº 151, 

que determinou a divulgação nominal da remuneração dos membros e  

servidores do Judiciário, apresentando-se através de dados a folha de pagamento.   

5. Mas a Resolução n° 198/2014 do CNJ consolida a  transparência trazida como 

valor a permear o sistema do Judiciário, no sentido de promover a relação 

participativa do cidadão através da Gestão Estratégica do Judiciário. 

 

2.5  GESTÃO ESTRATÉGICA E GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

A gestão das organizações contemporâneas, especialmente no serviço público 

brasileiro, ainda se encontra estruturada na concepção clássica das escolas como a de Taylor, 

Ford e Fayol. A empresa que se pauta pelos princípios estratégicos procura superar os 

princípios propostos da administração científica da modernidade, privilegiando cada vez mais 

as pessoas que atuam na organização. A necessidade de otimizar a estrutura organizacional 

para que venha funcionar com mais eficiência continuam a ser o objetivo da gestão estratégica 

e, por isso, precisa contar com as pessoas que lá atuam.  Evidentemente, diante da sociedade 

consumista, a padronização e as especializações do trabalhador objetivam a melhor 

produtividade e qualidade de bens e serviços, mas isso só será possível com a adesão maciça 

das pessoas que atuam nas organizações (WAMSER, 2017). 
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A gestão estratégica que foi adotada como modelo de planejamento do CNJ e utilizada 

em toda estrutura sistêmica do Poder Judiciário possui como característica a não diferenciação 

do modelo de gestão tradicional de competência técnica e eficiência, estabelecendo uma 

relação hierárquica e autoritária no qual o poder público se impõe à sociedade que deveria 

servir, o que no entendimento de Tenório, 1998, p. 14-15): 

Apesar desta caracterização dos modelos fundamentados na análise de 

sistemas não configurar uma realidade, ainda assim ela assinala certas 

tendências orientadas para interesses técnicos, antes que sociais. Assim, vista 

dessa perspectiva, a tecnocracia é um fenômeno elitista que resulta da 

projeção da racionalidade instrumental sobre a gestão do Estado e/ou 

organização sob a epistemologia da teoria tradicional. Por se utilizar da ação 

gerencial do tipo monológica, ela é autoritária, na medida em que substitui a 

ideia de associação de indivíduos livres e iguais pela ideia de uma sociedade 

isenta de sujeitos. Na gestão estatal, a tecnoburocracia toma-se 

antidemocrática, quando não valoriza o exercício da cidadania nos processos 

das políticas públicas e, na gestão empresarial, quando não estimula a 

participação do trabalhador no processo decisório do sistema-empresa 
 

A gestão estratégica implementada nestes moldes possui uma visão objetivante, ao 

considerar o outro fora de suas relações como “adversário”. Sendo assim, nas sociedades 

contemporâneas o quantitativo supera o qualitativo, herança dos sistemas típicos do 

taylorismo-fordismo, onde a ação administrativa é utilitarista, fundada em cálculos de meios e 

fins, onde a estrutura é baseada na autoridade formal. Neste tipo de sistema, a organização 

determina regras de funcionamento e o Estado se impõe sobre a sociedade. É uma 

combinação de competência técnica e atribuição hierárquica, o que  produz a essência do 

comportamento  tecnocrático, no qual a hegemonia do poder técnico ou tecnoburocrático se 

manifesta tanto no setor público, quanto no privado. 

A gestão social pode ser abordada sob enfoques distintos, podendo ser político, 

técnico e econômico, dentre outros campos. A abordagem que geralmente envolve as gestões 

sociais são aquelas voltadas para as políticas públicas, quando refletem o que dispõe os 

princípios fundamentais trazidos nos arts. 1º, 3º e 4º da Constituição Federal. É inegável que 

as transformações sociais estão presentes em nossa sociedade, e já há alguns anos se observa 

que este contexto de transformações na sociedade, se encontra na administração pública atual 

de forma interdependente. Portando, pensar em diversas perspectivas de gestão nas 

instituições públicas implica romper com as antigas formas de visão das soluções no campo 

da gestão estratégica. Busca-se uma forma de democracia compartilhada entre o Estado e a 

sociedade. Assim, em se tratando de gestão estratégica, as mudanças e os desafios precisam 

estar alinhados aos desafios requeridos pelo Estado Democrático de Direito.  
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Tenório (1998, p. 16) parte da observação das relações na sociedade, especialmente 

dos fenômenos políticos, sociais e econômicos, considerando que o protagonista desta relação 

deva ser o cidadão como participante e legitimador da democracia.  Este é o sujeito 

privilegiado como interlocutor daquilo que interessa na sociedade e nas demandas do Estado-

administração. Voltando à conceituação apresentada na obra A inclusão do outro, verificamos 

que Habermas (2002), após analisar as duas concepções de democracia, a liberal e a 

republicana, pontuando elementos negativos e positivos, propõe o modelo de democracia 

participativa, implicando uma formação fulcrada na teoria do discurso, que conta com a 

intersubjetividade e entendimento mútuo entre  os cidadãos. Portanto, o cidadão é o sujeito 

privilegiado da vocalização daquilo que interessa às questões entre sociedade e administração 

pública. 

O mesmo autor destaca a ação comunicativa, conforme explicitada na teoria de 

Habermas que, sem perder de vista o progresso técnico-científico, engendra uma gestão 

participativa diferenciada da estratégica, pois possui visão que não está baseada em relação 

monológica e autoritária, mas sim pelo gerenciamento dialógico, utilizando-se como 

procedimento o agir comunicativo e o entendimento mútuo (TENÓRIO, 1998, p. 12-13). 

 

2.6. LEGITIMIDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA OPINIÃO E DA VONTADE 

 

Ao discorrer sobre uma acepção mais geral sobre legitimidade, Goyard-Fabre  (2002, 

p. 274) afirma que ela se constitui uma proteção contra o capricho e/ou a anarquia, e contra a 

arbitrariedade ou a insensatez. O direito político moderno deve suprir a necessidade do 

cidadão em segurança, confiança e coerência, haja vista que a legitimidade deve possibilitar, 

na esfera da ação cotidiana, a seriedade e a credibilidade, pois a pretensão legitima é aceitável 

e, assim, “a legitimidade traz em si a marca do justo. É, portanto, acompanhada de 

autoridade”. 

A pensadora destaca que vivemos em crise de legitimidade e acrescenta que, 

segundo Habermas, esta crise está voltada para a preocupação democrática e a coesão da 

sociedade. Se a confiança se instaura nos pontos de referência e eficácia procurados pelas 

massas sociais, ela torna possível o acatamento e a obediência daqueles que são governados. 

Por isso, o mundo jurídico-político é indicador de precariedades e de vulnerabilidades, 

constituindo-se de espectativas mais numerosas, exigentes e contraditórias das populações. 
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 Ainda salienta, “que a legitimação não poderia se fechar no ‘círculo mágico’ 

descrito por Weber”. Mostra que a aceitação e o consenso pretendido pelo Estado estão longe 

de supor somente a racionalidade da ordem jurídico-politica. Isto porque a legitimidade 

constitucional, ligada à noção de validade do sistema, só possui sentido em relação à estrutura 

legal do ordenamento jurídico do Estado. Mas isto tem analogia com a legitimidade formal e 

não substancial, como uma grandeza puramente racional, que é distante dos fins e valores do 

direito político (GOYARD-FABRE, 2002, p. 298). 

 Habermas (2012, p. 484)  nesse sentido, conceitua a legitimidade como a 

capacidade de ser reconhecido um ordenamento político e a pretensão de legitimidade se 

conecta com a integração social da sociedade através da identidade normativa, mas a 

legitimidade não está na legalidade, pois a concepção habermasiana de legitimidade se 

encontra conectada ao princípio da cidadania, da soberania popular, como sendo uma 

aceitação e consentimento através de uma ação comunicativa. 

Sobre legitimação Habermas (2012, p.224) esclarece que: 

 

 As legitimações servem para satisfazer essa pretensão, ou seja, para mostrar 

como e por que instituições existentes (ou propostas) estão aptas a empregar 

a força política, de modo a realizar os valores constitutivos da identidade de 

uma sociedade. O fato de que as legitimações convençam ou mereçam a 

crença depende certamente de motivos empíricos; mas esses motivos não se 

formam de modo autônomo com relação a força de justificação, a ser 

formalmente analisada, que é própria das legitimações , ou, como se pode 

dizer – do potencial de legitimação ou dos motivos que possam ser 

mobilizados. [...] Por ‘níveis de justificação’, desse modo, entendo  as 

condições  formais de aceitabilidade dos fundamentos, que conferem 

eficácia às legitimações; em suma, que lhes conferem a força de obter 

consenso e de formar motivos. 

 

Existe uma força ilocucionária de quem fala para motivar o ouvinte a aceitar seu ato 

de fala. Os sujeitos aptos a falar e a agir, ao se entenderem mutuamente, podem estabelecer 

uma comunicação entre sistema de mundos que se supõe compartilhada. 

Em continuidade, a ação comunicativa aqui entendida como a ação voltada para os 

sujeitos capazes de linguagem, que desejam estabelecer uma comunicação buscando entender 

sobre uma situação; e coordenar, de comum acordo, seus planos de ação. Em conformidade 

com Tenório (1998, p.16), quando explana sobre os dois modelos de gestão social e gestão 

estratégica salienta que este modelo adota a tecnocracia utilizada na administração pública e 

voltada para uma racionalidade instrumental com características autoritárias e ação 
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comunicativa monológica.  Entretanto, a gestão social pode ser orientada pela racionalidade 

comunicativa, com seus atores estabelecendo procedimentos voltados para o consenso. 

A ação social considera capaz todo aquele que responde por seus atos, e suas 

pretensões devem ser intersubjetivas, na busca do reconhecimento e concretização do 

entendimento.  

A gestão estratégica, nos moldes apresentados pela gestão organizacional do Poder 

Judiciário, não nos parece atender os princípios da gestão participativa, na qual o cidadão 

reconheça o Judiciário como o legitimador da democracia. 

Por meio de pesquisa nos sites do CNJ, STJ e no TRT-RJ, analisou-se no portal o 

acesso aos planos estratégicos escolhidos. Foi verificada a existência ou não de procedimentos 

que direcionassem para a ação comunicativa entre a estrutura sistêmica do Poder Judiciário e 

a sociedade civil, voltados para os valores institucionais estabelecidos pela gestão estratégica 

daquela administração pública. 

O plano estratégico do CNJ regulamentado pela Resolução n° 99/2009, possui os 

seguintes atributos de valor institucional: celeridade; modernidade; acessibilidade; 

transparência; responsabilidade social e ambiental; imparcialidade; ética; probidade. Já o 

plano estratégico do STJ de 2015-2020 segue basicamente os planos gerais anteriores, 

especificamente quanto aos valores institucionais que são “aprendizagem contínua – 

comprometimento – ética – sustentabilidade – transparência” (STJ, 2015, p. 16). Enquanto 

isso, o plano estratégico do TRT da 1ª região de 2010-2014 também segue o modelo do CNJ e 

STJ em relação aos valores institucionais: acessibilidade; compromisso e participação; 

credibilidade; eficácia e eficiência; ética; responsabilidade socioambiental; transparência. 

Durante o exame da gestão econômica e financeira do CNJ, STJ e TRT-RJ, 

verificou-se que os portais remetem ao acesso à informação e transparência do CNJ. Indaga-

se se as tabelas e gráficos disponibilizados, bem como os demonstrativos de fluxo de caixa, 

através de planilhas, podem ser entendidos como procedimentos que efetivem uma ação 

comunicativa e de fácil entendimento, como instituído nas legislações que regulamentam tal 

procedimento. 

Constatou-se efetivamente a inexistência de acesso a informações com visualização 

fácil e simplificada. Tanto o STJ como o TRT da 1ª região seguem a mesma disposição de 

dados, ao informar detalhes sobre a remuneração, seja dos servidores, seja dos ministros e 

desembargadores. Entretanto, observou-se que o TRT da 1ª região apresentou até 2012 uma 
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planilha com as remunerações de servidores, assessores, juiz titular, juiz substituto, técnico 

analista e demais funcionários.
6
 

A regulamentação da transparência e do acesso à informação ressalta 

especificamente que o procedimento do conhecimento e das informações aos cidadãos devem 

ser veiculados de forma mais didática possível, para proporcionar fácil compreensão, enfim 

simplificada. Não nos parece que esta adoção e cumprimento aos dispositivos normativos 

estejam sendo concretizados pelo Poder Judiciário, em conformidade com a imensa 

dificuldade de se navegar nos sites divulgados e obter as informações desejadas. 

Por sua vez, a avaliação efetuada pelo órgão da área técnica do STJ (Plano e análise 

de ambiente: 2010-2014), quanto aos pontos fortes e fracos da infraestrutura tiveram como 

resultado, o da qualificação da força de trabalho e a da tecnologia existente como sendo 

pontos fortes.  Não se avaliou a opinião dos jurisdicionados sobre a atuação do Judiciário em 

respeito às regulamentações da transparência, o que suscita a indagação de se aquele Poder 

tem real interesse na opinião da sociedade. 

Finalmente, em se tratando do chamado ambiente externo, a análise efetuada pelo 

Departamento Técnico do STJ definiu como ameaças as demais estruturas sociais externas ao 

sistema judicial, talvez porque estejam fora do âmbito e controle da organização institucional 

do Judiciário. A interpretação advinda do sistema do Judiciário é de que a instituição deve 

conhecer e monitorar as chamadas “ameaças”, como a elevada demanda de processos, que 

tornam as decisões mais morosas, como também a falta de diálogo com os poderes da 

República, que dificulta a efetivação das modificações necessárias. 

Tal situação desafia refletir se o Judiciário está em busca da democratização dos seus 

processos administrativos que acompanhe as transformações e complexidades de uma 

sociedade com grande diversidade política, social e econômica, indispensável para a 

                                                           
6
 1- Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, 

além de outras desta natureza. 2- V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens 

decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência. 3- Auxílio-alimentação, 

Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, 

além de outras desta natureza. 4- Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de 

férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, 

pagamentos retroativos, além de outras desta natureza. 5-Total dos rendimentos pagos no mês. 6- Contribuição 

Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). 

7-Imposto de Renda Retido na Fonte. 8-Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais 

descontos extraordinários de caráter não pessoal. 9-Valores retidos por excederem ao teto remuneratório 

constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ. 10-Total dos descontos efetuados no mês. 11-

Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. 12- Remuneração percebida no órgão de 

origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração. 13-Valor de 

diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.” 

Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (valores brutos em reais). 
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priorização da transparência. A regulamentação da transparência por meios normativos 

possibilita entender que o legislador desejou instituir procedimentos necessários na gestão 

pública para coibir desvios e ilegalidades, efetuando a dinâmica de procedimentos de 

informação, conhecimento e esclarecimento à sociedade, como medida de prevenção às 

anomalias observadas nas instituições públicas. 

Mas o que é a transparência para o Judiciário? Será o tema a ser abordado no 

próximo capítulo, quando procuraremos examinar como a transparência é entendida pelos 

atores daquela estrutura sistêmica, como se processa a transparência internamente; e se este 

poder terá a possibilidade de concretizar a  ação comunicativa, com procedimentos para a 

prática intersubjetiva. 
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3  A TRANSPARÊNCIA NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Investigar a regulamentação da transparência no nosso ordenamento jurídico, e sua 

observância pelas instituições públicas foi imprescindível para conhecer suas características e 

dimensões, como visto anteriormente. Mas o principio da transparência também se destaca no 

ordenamento jurídico internacional e, nestas circunstâncias, o presente capítulo busca 

aprofundar seu estudo, com enfoque em sua evolução e  regulamentação.  

No ano de 1998 a Assembleia Geral da ONU publicou a Declaração sobre o Direito e 

a Responsabilidade dos Indivíduos, grupos e órgãos da sociedade de promover e proteger os 

Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais, reconhecidos Universalmente os defensores 

da Declaração dos Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais Reconhecidos 

Universalmente os defensores da Declaração dos Direitos Humanos.  

O artigo 6 da Resolução n. 53/144 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de 

dezembro de 1998, dispõe especificamente sobre o acesso à informação sobre direitos 

humanos: 

Todos têm o direito, individualmente e em associação: 

(a) De saber, buscar, obter, receber e deter informações sobre todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o acesso à informação 

relativa ao modo como esses direitos e liberdades são efetivados nos 

sistemas legislativos, Judiciários e administrativos nacionais; 

(b) Conforme o disposto nos instrumentos sobre direitos humanos e outros 

instrumentos internacionais aplicáveis, de publicar, transmitir ou divulgar 

livremente informações e conhecimento sobre todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

 
 

O artigo estabelece que o direito ao acesso, de buscar, obter, receber, deter e de 

divulgar informações sobre direitos humanos é fundamental para sua efetiva promoção e 

proteção. Estas disposições visam a assegurar a transparência de dados e documentos em 

posse dos Estados em relação a direitos humanos, bem como o dever de divulgar as 

informações concernentes. Entretanto, indicam uma responsabilidade do Estado na garantia 

da pronta disponibilidade de informações sobre a violação dos direitos humanos. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu, em 1997, o direito à 

informação como direito fundamental, incluindo o direito de acesso à informação mantido 

pelos órgãos públicos. Em seu Relatório Anual de 1999 para a Comissão, declarou o seguinte: 

 

O direito de acesso à informação oficial é uma das pedras angulares da 

democracia representativa. Em um sistema representativo de governo, 

os representantes devem responder ao povo que lhes confiou sua 

representação e a autoridade para tomar decisões sobre assuntos 
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públicos. É ao indivíduo que delegou a administração dos assuntos 

públicos a seu representante que pertence o direito a informação. 

Informação esta que o Estado usa e produz com o dinheiro dos 

contribuintes (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 1997, p. 11). 

 

A mencionada Comissão aprovou, no ano 2000, a Declaração Interamericana de 

Princípios de Liberdade de Expressão, que é considerado o documento oficial mais completo 

sobre liberdade de expressão no sistema interamericano. Seu preâmbulo assim declara: 

“CONVENCIDO de que a garantia do direito de acesso à informação mantida pelo Estado 

assegurará maior transparência e prestação de contas das atividades do governo e o 

fortalecimento das instituições democráticas” (MENDEL, 2009). Os princípios reconhecem 

de forma inequívoca o direito à informação: 

3. Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si e seus 

bens com presteza e sem ônus, independentemente de estar contida em 

bancos de dados ou cadastros públicos ou privados e, se necessário, de 

atualizá-la, corrigi-la ou emendá-la. 

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. Esse princípio permite somente 

limitações excepcionais que precisam ser definidas previamente por 

lei na eventualidade de um perigo real e iminente que ameace a 

segurança nacional das sociedades democráticas (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009). 
 

A Assembleia Geral da OEA, seguindo estas diretrizes, também adota, desde 2003, 

resoluções sobre o acesso à informação pública durante todos os anos. Estas resoluções 

enfatizam a obrigação dos Estados-membros de “respeitar e promover o respeito ao acesso à 

informação pública de todos”, considerado “um requisito para o próprio exercício da 

democracia”. E acrescenta o seguinte: “As resoluções também conclamam os Estados a 

promover a adoção de quaisquer disposições legislativas ou outras necessárias para assegurar 

o reconhecimento e a afetiva aplicação deste direito” (MENDEL, 2009, p.8-9) 

As leis internacionais sobre o direito ao acesso à informação existem há mais de 200 

anos, mas no Brasil a regulamentação veio com a LC n° 101/2000 e as alterações trazidas 

com a LC n° 131/2000. Atualmente quase todos os países do mundo já Possuem 

regulamentação sobre o acesso à informação, sendo que a Suécia possui sua regulamentação 

desde 1766. Os EUA aprovaram uma lei de direito à informação em 1967, que foi seguida por 

legislação na Dinamarca (1970), Noruega (1970), França (1978), Países Baixos (1978), 

Austrália (1982), Canadá (1982) e Nova Zelândia (1982). Já no Brasil, a Carta Magna de 

1988 avançou na consolidação das garantias e direitos fundamentais, destacando os direitos 
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humanos, assegurando os valores e trazendo o princípio da transparência em seu inciso 

XXXIII do art.5º, e o caput do art. 37 da Constituição Federal. 

Diante deste cenário, saber se as instituições públicas do Brasil também se encontram 

comprometidas com a transparência faz parte do escopo da presente pesquisa focado na 

administração do 

Poder Judiciário e nas resoluções que regulamentam a transparência no âmbito 

interno de sua estrutura. 

A coleta de dados de instituições privadas e públicas possibilitou a análise de uma 

gama de paradoxos, tensões e confrontos. A resistência e a dificuldade de se realizar o acesso 

à informação dos tribunais, e propiciar a transparência foi verificada diante de dados 

fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em estudo realizado com parceria do 

departamento de transparência.    

Para a construção desta parte do trabalho, foram fundamentais a análise dos índices 

de confiança vistos pelos membros do sistema do Judiciário, como o Conselho Nacional de 

Justiça, e o censo realizado entre magistrados e servidores. A priori, se destaca o paradoxo 

existente sobre a confiança e a satisfação da sociedade  revelados pelos índices do ICJ/Brasil 

(Ìndice de Confiança na Justiça, elaborados pelo Departamento de Direito da FGV. 

 

3.1  CENSO DO CNJ E A SATISFAÇÃO DO CIDADÃO, SEGUNDO SERVIDORES E MAGISTRADOS 

 

O CNJ realizou um censo, consistindo na primeira pesquisa destinada a traçar o 

perfil dos magistrados e servidores de todos os tribunais e conselhos que compõem o 

Judiciário brasileiro. O censo foi realizado em 2013, quando todos os magistrados e 

servidores espalhados pelo Brasil tiveram a oportunidade de responder aos questionários 

eletrônicos, de modo independente e sigiloso, para que o CNJ pudesse retratar da melhor 

forma possível quem são e o que pensam os integrantes do Poder Judiciário. Para tanto foram 

disponibilizados três tipos de relatórios, conforme colacionados abaixo, que procuraram suprir 

a lacuna histórica da ausência de informações com dados detalhados acerca das características 

pessoais e profissionais de magistrados e servidores, no sentido de viabilizar a primeira 

oportunidade de transparência das opiniões e avaliações das políticas do Judiciário, 

principalmente em seus tribunais. Eis os Relatórios do Conselho Nacional de Justiça (2013) 

que consolidaram os dados levantados: 

1. vetores iniciais e dados estatísticos - o relatório apresenta dados estatísticos com 

as principais características pessoais, profissionais e com as opiniões presentes no 
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censo de magistrados e servidores. Não há análise dos dados, apenas os principais 

números que, sempre que possível, detalham os distintos ramos de Justiça; 

2. metodologia dos relatórios por Tribunal - os 138 relatórios por tribunal 

apresentam os principais dados estatísticos de cada um dos tribunais e conselhos 

que compõem o Poder Judiciário. Por serem mais detalhados, os relatórios por 

tribunal dos magistrados não foram apresentados para aqueles tribunais com 

poucos magistrados, como os tribunais superiores e os conselhos superiores. 

Como cada magistrado só poderia responder a pesquisa apenas uma vez, nos 

tribunais eleitorais os dados dos magistrados são apenas aqueles da classe dos 

juristas. Os juízes estaduais e federais que acumulam a função eleitoral 

responderam sempre por seus tribunais de origem. Em vista do reduzido número 

de juízes eleitorais da classe dos juristas, nestes relatórios apenas constarão as 

informações dos servidores; 

3. séries temáticas 1 percepções dos servidores sobre os desafios da gestão judiciária 

- as séries temáticas tratam dos assuntos mais relevantes para auxiliar as ações 

estratégicas e as políticas judiciárias. São textos com aprofundamentos e 

recomendações, úteis para todos os setores dos tribunais com interesse em utilizar 

as informações e conclusões possíveis com base nos dados da pesquisa.  

Inicialmente, foram verificados apenas os dados estatísticos realizados em 2013, em 

face dos vetores iniciais e dados estatísticos do censo do Judiciário, nos quais se verificam os 

resultados preliminares da pesquisa realizada com magistrados e servidores em relação à 

opinião quanto à adoção de metade de produtividades positivas para o Poder Judiciário. Foi 

levantado que 72,5% entendem que tais medidas foram positivas; e quanto à meta de 

produtividade positiva para o cidadão também 72,5% dos servidores e magistrados 

entenderam. 

Em relação à coleta de dados dos tribunais, com as devidas respostas verificadas nos 

relatórios do CNJ, efetuei algumas análises separando alguns tribunais, pois os índices de 

resposta não destoam em relação aos demais tribunais e aos servidores e magistrados. Foram 

escolhidos o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª região, 

o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região, e o STJ. Respectivamente, todos concordam 

sobre a adoção de medidas das metas dos tribunais, em face da celeridade desejada na 

atividade jurisdicional.  

Segue abaixo os quadros de opinião dos servidores e opinião dos magistrados: 

 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/256cf15c1b5e68b141bc9e606d2bbcbd.pdf
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  Tabela 1: Opinião dos servidores 

 

Servidores 

 

Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro 

 

Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região 

 

Tribunal Regional do 

Trabalho 1ª Região 

 

Superior Tribunal     

de Justiça 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal é positiva 

para o Judiciário 

 

70,1% 

 

81,5% 

 

78,4% 

 

86,7% 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal  é positiva 

para o cidadão 

 

69,4% 

 

83,0% 

 

79,6% 

 

85% 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal é positiva 

para o servidor 

 

46,5% 

 

62,3% 

 

57,4% 

 

68,7% 

  Fonte: Censo do Poder Judiciário -Relatórios de Satisfação dos Servidores e Magistrados 

 

  Tabela 2: Opinião dos magistrados 

 

Magistrados 

 

Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro 

 

Tribunal Regional Federal da 

2ª Região 

 

Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal  é positiva 

para o Judiciário 

 

75,5% 

 

 

78,5% 

 

 

60,4% 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal  é positiva 

para o cidadão 

 

73,1% 

 

76 % 

 

 

57,6% 

Concordam que a 

adoção de metas pelo 

Tribunal é positiva para 

o servidor 

 

64,9% 

 

 

59,2% 

 

 

52,1% 

  Fonte: Censo do Poder Judiciário -Relatórios de Satisfação dos Servidores e Magistrados 

 

 

Os resultados do projeto acima destacados refletem o autoconhecimento do 

Judiciário brasileiro. Procuramos utilizar a referida análise da visão da estrutura interna do 

sistema do Judiciário em relação, especificamente, à percepção da satisfação do cidadão em 

relação às metas para a efetivação de uma justiça célere e eficiente pesquisada pelo CNJ. Pela 

análise do senso disponibilizado pelo CNJ e os dados acima dispostos em ambos os quadros, 

constatamos que o entendimento do Judiciário a respeito da adoção de procedimentos internos 

sobre as metas de celeridade são favoráveis ao cidadão. 
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3.2. OS ÍNDICES DE CONFIANÇA E A JUSTIÇA BRASILEIRA - ICJ/BRASIL 

 

Para proceder a uma análise comparativa, efetuamos a coleta de dados sobre o Índice 

de Confiança na Justiça Brasileira (ICJ/Brasil, 2013, 2014, 2015, 2016) , que é o 

levantamento estatístico de natureza qualitativa realizado em sete estados brasileiros, com 

base em amostra representativa da população. Sob a coordenação da Professora Luciana 

Gross Cunha, o ICJ/Brasil é publicado trimestralmente pela Escola de Direito de São Paulo da 

FGV. 

 O objetivo foi acompanhar de forma sistemática o sentimento da população em 

relação ao Judiciário brasileiro, com enfoque na confiança do cidadão, para identificar se a 

sociedade acredita que a instituição pública cumpre sua função com qualidade.  

O que motivou a criação destes levantamentos estatísticos anuais foi a crise no 

sistema de Justiça. As pesquisas mostram que as questões são antigas e se referem à eficiência 

do Judiciário. Do ponto de vista do tempo para a resolução dos processos e da burocratização 

de seus serviços, a sua legitimidade vem sendo questionada desde o início da década de 1980.  

Atualmente, com a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2005, houve alguns 

avanços na produção e publicação de dados sobre o Judiciário brasileiro, cujo exemplo mais 

evidente é a “Justiça em Números”. Entretanto, nas suas mais diversas organizações e 

instâncias, pode-se perceber que os problemas que originaram a chamada reforma do 

Judiciário ainda perduram. As informações disponibilizadas pelos sites do Judiciário mostram 

dados objetivos que permitem avaliar como a instituição é confiável em termos de eficiência, 

imparcialidade e honestidade.  

Partindo da premissa de que essas informações compõem um discurso 

autolegitimatório do sistema jurídico, afetando de forma definitiva valores éticos e morais 

conectados com a democratização do aludido sistema, a pesquisa criada e aplicada pelo Índice 

de Confiança na Justiça no Brasil (ICJ/Brasil) serve para retratar sistematicamente a confiança 

da população no Poder Judiciário. 

Buscando me apropriar destas valiosas informações, procedi à coleta de dados 

considerando os anos supracitados apenas em relação à pesquisa formulada sobre a confiança 

do cidadão no Judiciário, no sentido de ter um panorama bastante fiel dos cenários relativos a 

estes anos. 

 no primeiro semestre do ano de 2016, o Índice de Confiança é de 29%, sendo que 

nesse período, foram entrevistadas 1.650 pessoas distribuídas pelo Distrito 

Federal e por sete estados: Amazonas (150), Bahia (200), Minas Gerais (300), 
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Pernambuco (150), Rio de Janeiro (200), Rio Grande do Sul (150), São Paulo 

(350) e Distrito Federal (150); 

 no segundo semestre do ano de 2015, o índice de confiança era de 32% , neste 

período, foram entrevistadas 3.300 pessoas distribuídas pelo Distrito Federal e por 

sete estados: Amazonas (301), Bahia (400), Minas Gerais (600), Pernambuco 

(300), Rio de Janeiro (400), Rio Grande do Sul (300), São Paulo (698) e Distrito 

Federal (301); 

 no primeiro e quarto trimestre do ano de 2014 o índice de confiança era de 30%, 

foram entrevistadas 6.623 pessoas distribuídas pelo Distrito Federal e por sete 

estados: Amazonas (602), Bahia (806), Minas Gerais (1.208), Pernambuco (600), 

Rio de Janeiro (799), Rio Grande do Sul (601), São Paulo (1.407) e Distrito 

Federal (600); 

 no segundo trimestre do ano 2013 ao primeiro trimestre de 2014 o índice de 

confiança era de 32%, foram entrevistadas 7.176 pessoas distribuídas pelo Distrito 

Federal e por sete estados: Amazonas (630), Bahia (885), Minas Gerais (1.305), 

Pernambuco (653), Rio de Janeiro (871), Rio Grande do Sul (631), São Paulo 

(1.550) e Distrito Federal (651);  

 no primeiro semestre do ano 2013 o índice de confiança era de 34%, foram 

entrevistadas 3.304 pessoas distribuídas por sete estados e o Distrito Federal: 

Amazonas (301), Bahia (403), Minas Gerais (598), Pernambuco (300), Rio de 

Janeiro (399), Rio Grande do Sul (304), São Paulo (700) e Distrito Federal (299).  

 no primeiro trimestre  do ano de 2012 o índice de confiança era de 42% , foram 

entrevistadas 1.550 pessoas distribuídas por seis estados e o Distrito Federal: São 

Paulo (559), Minas Gerais (270), Rio de Janeiro (217), Bahia (199), Rio Grande 

do Sul (154), Pernambuco (120) e Distrito Federal (31). 

O resultado da análise das questões fáticas acima destacadas e transcritas é reflexo 

das questões que ecoam do sistema judiciário. Neste sentido, torna-se necessário refletir se o 

sistema do Judiciário está realizando convenientemente a missão de consolidar a 

democratização da Justiça, implicando também sua transparência e o aprimoramento 

comunicacional com a participação da sociedade. 

Quando se indaga sobre a possibilidade de uma comunicação dialógica do sistema do 

Judiciário, deve-se levar em consideração qual a possibilidade ou não de circulações 

comunicacionais em sua estrutura. Nesta circunstância, destacamos a importância do sistema 
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jurídico, com suas características de seletividade, autonomia, autorreferência, e com sua 

legitimação legal (LUHMANN, 2004, p. 315). 

Ao explorar a relevância da teoria luhmanniana para nossa linha de abordagem, nos 

deparamos com a relação de comunicação na complexidade das sociedades e dos sistemas 

fechados e abertos do Judiciário. Luhmann (2004) formula a concepção de que os sistemas 

são fechados, pois possuem elementos próprios, como normas, procedimentos específicos e 

códigos. Pode ocorrer influência política na legislação, mas somente uma lei pode modificar 

outra lei. Sendo assim, dentro do direito positivo bem caracterizado, somente uma norma que 

decide quais fatos têm relevância ou não. Percebe-se o sistema legal através da consciência de 

sua contingência, pois exclui outras possibilidades, mas não as elimina do horizonte da 

experimentação jurídica. 

Por outro lado, é também um sistema aberto, pois se mostra sensível aos estímulos 

externos dos subsistemas políticos, econômico, educacional, moral, sendo este atrito 

indispensável para as informações que o sistema legal necessita na sua própria dinâmica. 

Logo, ele opera legalmente fechado e, portanto, suas relações internas são simétricas. Ao 

mesmo tempo é aberto, ao estabelecer comunicação externa com o mundo da vida ou esfera 

pública, mas assimetricamente em face da sua adaptação e mudança. Nesta conjuntura, 

indaga-se se o sistema do Poder Judiciário pode concretizar a democracia, com a 

implementação de valores e estabelecendo uma relação dialógica com a sociedade civil. 

Ao refletir sobre a “autonomia sistêmica do direito de Luhmann”, Habermas (2011, 

p. 228) argumenta que, mesmo desenvolvendo uma interpretação interessante de legitimação 

através do processo e da aceitação de seus destinatários, a autonomia sistêmica do direito está 

sujeita a críticas, pois o direito passa pela mediação da política. Da mesma forma, o sistema 

jurídico necessita de argumentações concretas, com seus elementos fáticos, não podendo 

tornar-se independente, como uma filosofia do direito, ou tematizar os paradoxos inevitáveis 

no sistema legal.  

Tudo indica que o conceito de autonomia sistêmica, apesar de sua referência 

empírica, nada tem a ver com a intuição normativa que ligamos á 

“autonomia do direito”. Consideramos que a prática de decisão judicial é 

independente, porém, somente na medida em que os programas jurídicos do 

legislador não ferem o núcleo moral do formalismo jurídico e, em segundo 

lugar, na medida em que as considerações políticas e morais, que se 

introduzem inevitavelmente na jurisdição, são fundamentadas, não se 

limitando a simples racionalizações de interesses juridicamente irrelevantes. 
(HABERMAS 2012, p. 230): 
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As demandas e tensões emanadas da sociedade brasileira demonstram que a chamada 

“crise moral da administração pública” está mais presente e latente que outrora. Talvez tenha 

sempre estado presente, mas com o diferencial do enfraquecimento da cultura do oculto. 

Neste aspecto a transparência vem sendo utilizada por vários segmentos da sociedade, seja 

nas instituições públicas, seja nas privadas, ou seja, ainda para propiciar o surgimento de 

resistências que até hoje ecoam da estrutura deste poder, gerando conflitos internos de séria 

dimensão. 

Cabe uma reflexão, que será melhor examinada do tópico seguinte, sobre a 

concretização do Judiciário em assumir os valores pretendidos em seu plano estratégico de 

gestão, com destaque na missão e nos valores éticos e morais, levando em conta como a 

transparência institucional é percebida no âmbito daquele Poder. 

 

3.3. COMO O JUDICIÁRIO ENTENDE A TRANSPARÊNCIA 

 

3.3.1. Análise e Reflexão Sobre a Coleta de Dados 

 

No ano de 2014 a Fundação Getúlio Vargas, em convênio com as Open Society 

Foundations (OSF), criou o projeto intitulado Programa de Transparência Pública (PTP) da 

FGV, sendo efetuadas as seguintes ações:  1) avaliação geral que visou a oito jurisdições 

diferentes; 2) avaliação do Judiciário, que se concentrou principalmente nos juízes do país. 

Ambas as pesquisas se encontram no relatório de 2014, intitulado “Estado brasileiro e 

transparência: avaliando a aplicação da Lei de Acesso à Informação”. 

 

3.3.1.1. A metodologia utilizada  

 

O projeto de avaliação geral do Judiciário consistiu em realizar 453 pedidos de 

liberdade de informação, baseados em 55 perguntas diferentes, visando a alcançar 133 

entidades públicas nas três esferas governamentais e em oito jurisdições. As jurisdições 

incluíam o governo federal, o Distrito Federal e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, bem como as respetivas capitais: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo 

(FGV, 2014, p. 12-14). 

O segundo projeto se concentrou na avaliação das respostas dos magistrados que se 

consistiu em sete pedidos de liberdade de informação separados, referentes a remuneração, 

promoção e carreiras de juízes, bem como a salvaguardas contra o nepotismo. Essas sete 

perguntas foram feitas a 40 tribunais diferentes, somando 264 pedidos no total. Participaram, 

http://www.transparencyaudit.net/pt-br/node/51
http://www.transparencyaudit.net/pt-br/node/51
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ao todo, três tribunais superiores (STF, STJ e TST), cinco tribunais regionais federais, cinco 

tribunais regionais do trabalho, os 26 tribunais de justiça dos estados, além do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e territórios. 

Os resultados demonstram que, de um total de 264 pedidos de liberdade de 

informação, 160 (61%) receberam resposta, dos quais somente 69 (26%) foram considerados 

precisos de acordo com a definição estabelecida na metodologia aplicada (IDEM, p. 65-66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Fundação Getúlio Vargas. EBAPE (Estado brasileiro..., p, 66) 

 

 

O aspecto mais relevante para a presente pesquisa é a análise empírica dos resultados 

das perguntas formuladas com base nos sete temas: 

1. Remuneração de magistrados para os anos de 2012 e 2013. 

2. Remuneração de magistrados para os anos de 2012 e 2013. 

3. Mecanismos de prevenção de nepotismo. 

4. Promoção de magistrados. 

5. Orçamento nos anos de 2012 e 2013. 

6. Número de ações ajuizadas na 1ª instância dos tribunais, nos anos de 2012 e 

2013. 

 

3.3.1.2  Objetivos da pesquisa 

 

Embora as perguntas tivessem objetivos diferenciados, estavam conectadas com a 

atividade de gestão financeira e econômica do Judiciário. 

STF, STJ e TST 

TRTs 

TRFs 

TJs 

Superiores 

Tribunais Regionais Federais 

Total 

Tribunais Regionais do Trabalho 

Tribunais de Justiça 

3 

40 

5* 

5** 

27*** 

Quadro 3: Quantidade de Tribunais Avaliados  

Tribunais Quantidade 

(*) TRT da 1ª Região, TRT da 2ª Região, TRT da 3ª Região, TRT da 10ª Região  
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De acordo com o especificado na pesquisa, as perguntas 1 e 2 tiveram como objetivo 

a obtenção de informações sobre a remuneração dos magistrados dos diversos tribunais. Isto 

porque existem questões nos sistemas do Judiciário que se referem ao teto remuneratório do 

Poder Judiciário, e o cotejo de várias regulamentações, seja no âmbito constitucional, como a 

Loman, seja através de leis ordinárias e resoluções do CNJ. 

Observa-se que as perguntas 1 e 2 tiveram as seguintes contribuições empíricas: 

pedido de tabela detalhada com a remuneração, vantagens pessoais, subsídios, indenizações e 

vantagens eventuais referente a cada magistrado. Ainda na pergunta 2 foi detalhado o pedido 

sobre as modalidades de indenizações que os servidores e magistrados dos tribunais podem 

receber. Também foi solicitado o montante de todas as vantagens pagas nominalmente a cada 

magistrado. 

Em relação à pergunta 3, foi abordado um aspecto de grande importância para a 

gestão pública – o nepotismo –  que foi objeto da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo 

Tribunal Federal, e da Resolução nº 7/2005 do CNJ. Nesta categoria foram solicitadas 

informações sobre quais os procedimentos adotados pelo tribunal para a prevenção de 

nepotismo. 

Quanto à pergunta de número 4, foram abordados os critérios para a promoção de 

magistrados, como as normas internas (por exemplo: portarias, resoluções etc.); todas as atas 

das reuniões dos órgãos competentes: órgãos especiais, presidências, conselhos, 

corregedorias. 

As perguntas de número 5 e 6 objetivaram a busca de informações já 

disponibilizadas no portal da transparência dos tribunais, mas sem oferecer a precisão 

desejada pela pesquisa, pois versaram sobre o orçamento do Judiciário. Quanto à pergunta 6, 

buscava-se saber sobre a quantidade total de ações que foram ajuizadas no tribunal nos anos 

de 2012 e 2013. 

 

3.4. JUDICIÁRIO E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA UMA TRANSPARÊNCIA ATIVA E 

PASSIVA 

 

Com relação à pergunta nº 1, se verificou que os desafios para a transparência 

pública é grande. Este estudo foi desenvolvido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos 

(Inesc, 2014), mas ainda não se tem a efetivação dos preceitos legais  que determinam a 
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publicação das informações em formato aberto. A melhor forma de se concretizar a 

transparência é através de formato aberto e legível. 

 O problema foi verificado na pesquisa efetuada no site dos tribunais, pois os 

procedimentos para a disponibilização de dados em formato PDF (portable document format) 

ou HTML seria o suficiente para cumprir com a responsabilidade da transparência ativa, isto 

é, com dados devidamente fornecidos e disponibilizados pelo poder público, e a divulgação de 

informações independentemente de requerimento.  

Ocorre que tais formatos dificultam a extração de dados e não são adequados para a 

disponibilização em planilhas, pois restringem o acesso e o procedimento por máquinas. Tal 

restrição aconteceu com a primeira pergunta, visando a conhecer a remuneração dos 

magistrados, com previsão legal do CNJ através da Resolução nº 151, que determinou a 

divulgação nominal da remuneração dos membros e servidores do Judiciário, através de dados 

da folha de pagamento. Foram enviados 39 pedidos para os tribunais acima mencionados, 

sendo respondidos 25 (64%). Todavia, das respostas obtidas apenas cinco (13%) foram 

consideradas precisas, vez que as planilhas com dados agregados não podiam ser importadas, 

em virtude dos filtros utilizados pelas fontes dos dados. 

A pergunta número 2 também objetivou informações sobre a remuneração dos 

magistrados, só que mais detalhes, tais como: além da remuneração básica, se buscaram as 

modalidades de indenizações, vantagens pessoais, vantagens eventuais e outra categoria de 

rendimentos ou verbas, como também o valor máximo pago mensalmente por magistrados. 

Foram enviados 38 pedidos, sendo que 26 foram respondidos (68%), mas das 26 respostas 

obtidas apenas seis (16%) foram avaliadas como precisas.  

Apenas duas instituições se destacaram pelo envio do conteúdo detalhado e 

substancial: o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-

RR). Foram oferecidos por estes dois tribunais superiores documentos em PDF, com valores 

mensais recebidos por magistrado em cada subcategoria de indenizações, vantagens pessoais 

e vantagens eventuais nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. O TJ-RR ainda forneceu, 

em formato PDF, a relação de indenizações pagas pelo tribunal, sua base legal, valor, 

percentual, base de cálculo e/ou critérios e condições para o recebimento; duas tabelas 

relativas a indenizações recebidas pelos magistrados mensalmente nos anos de 2012 e 2013, 

entre outros documentos. 

Na análise das perguntas, verificou-se um diferencial na pergunta número 3, com a 

qual se buscava conhecer os procedimentos utilizados pelo órgão para evitar práticas que 
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levassem ao nepotismo, nos termos da Resolução nº 7 do CNJ
7
. A respeito dessa pergunta 

foram enviados 37 pedidos, dos quais 25 (68%) foram respondidos. Das 25 respostas obtidas, 

23 (62%) foram avaliadas como precisas. Os números de respostas são ligeiramente 

superiores à média da avaliação geral (de 61%) e a taxa de precisão para esta pergunta é a 

mais elevada entre todas as outras. Contudo, apesar da alta taxa de precisão nas respostas, não 

se anexaram os documentos relacionados aos procedimentos, apenas mencionando as 

resoluções e normas adotadas pelos órgãos. 

Na pergunta número 4, foi solicitado o texto integral das normas internas de cada 

tribunal relacionadas à promoção de magistrados e das atas de reuniões que deliberaram sobre 

este assunto. Foram enviados 36 pedidos, dos quais 25 (69%) foram respondidos. Destas 

respostas apenas seis (17%) foram avaliadas como precisas. 

Já a pergunta número 5, que tratava do orçamento dos órgãos do Judiciário para os 

anos de 2012 e 2013, foram solicitados detalhes relativos aos montantes destinados à compra 

de bens, contratação de serviços e ao pagamento de custos com o efetivo de pessoal. Foram 

enviados 36 pedidos dos quais 22 foram respondidos (61%), e das 22 respostas obtidas, 

apenas 12 (33%) foram avaliadas como precisas. 

A pergunta número 6 buscava informações sobre a quantidade de novas ações 

ajuizadas na primeira instância do tribunal nos anos de 2012 e 2013. Para essa pergunta, 

foram enviados 38 pedidos, dos quais 23 (61%) foram respondidos, e das 23 obtidas, 15 

(39%) foram avaliadas como precisas. 

 

.3.4.1. Os Aspectos da Pesquisa Efetuada  

 

Observou-se que, em geral, os tribunais classificados, a partir dos índices de precisão 

das respostas dos pedidos formulados tiveram desempenho insatisfatório de acordo com a 

FGV (2014, p. 105). 

A exportação dos dados em formato processável é função nativa de quase 

toda ferramenta de banco de dados – especialmente bancos de dados 

colunares, ou seja, basta que os dados não sejam exportados do banco de 

dados para PDF, mas sim (diretamente) para .csv, .xls, .xml, etc. De 

qualquer modo, considerando a exigência da LAI sobre o fornecimento de 

                                                           
7
 CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.157, de 18 de novembro de 

2011); [...] 

VI – as remunerações, diárias, indenizações e quaisquer outras verbas pagas aos membros da magistratura e aos 

servidores a qualquer título, colaboradores e colaboradores eventuais ou deles descontadas, com identificação 

nominal do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta os seus serviços, na forma do Anexo VIII. 
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dados de transparência ativa em formato aberto e processável, se o software 

de consulta e edição do banco de dados usado pelo tribunal não tem a 

funcionalidade de exportação em formato processável dos dados de interesse 

público, há a necessidade de adequação do tribunal para atender aos 

objetivos da lei. 

 

Verifica-se, pelos dados transcritos, que o resultado da pesquisa não foi satisfatório 

pois, com relação às perguntas número 1 e 2, sobre remuneração e detalhamento dos 

adicionais e indenizações que se somam ao valor principal de natureza remuneratória, as 

respostas formuladas  não foram precisas, ou porque a maior parte dos sites não permitia a 

importação das planilhas, restringindo a consulta  mediante uso de filtros e impossibilitando 

saber o nome do magistrado e o detalhamento de seus proventos, ou porque havia necessidade 

de se abrir cada um dos dados referentes a toda composição do tribunal. 

 Oportuno destacar que muitos tribunais ainda não se encontram adequados à 

Resolução n° 102, alterada pela Resolução n° 151/2002 do CNJ, que tratam da  divulgação 

dos dados sobre a remuneração dos magistrados. Apenas dois tribunais se destacaram como 

tendo respostas precisas: o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de Roraima, 

pois enviaram a planilha nos termos solicitados, mediante arquivo que possibilitou obter os 

valores da remuneração consolidados e atualizados.  

Quanto à pergunta número 3, buscando a verificação de práticas no Judiciário que 

possam ser consideradas como nepotismo, nos termos da Resolução n° 7 do CNJ
8
, a pesquisa 

demonstrou que as respostas foram precisas. Apesar do alto índice de respostas precisas, a 

maior parte das respostas não trouxe anexados os documentos relacionados aos procedimentos 

quanto à declaração de parentesto, mas apenas mencionavam  as resoluções e normas 

adotadas pelo órgão. 

Com a pergunta número 4 se buscavam dados sobre normas internas de cada tribunal 

relacionadas à promoção de magistrados e das atas de reuniões, das quais houve deliberações 

sobre a gestão dos tribunais. Foi considerado que as respostas tiveram precisão inferior à 

esperada, haja vista estar a maior parte das respostas  incompletas, propiciando a interposição 

de recursos. 

 

                                                           
8
 CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no art. 103-B, § 4°, II, da Constituição Federal, compete ao 

Conselho zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de oficio ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou 

fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; CONSIDERANDO que 

a Administração Pública encontra-se submetida aos princípios da moralidade e da impessoalidade consagrados 

no art. 37, caput, da Constituição; 
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3.4.1.1  Os obstáculos gerados pelo sistema do Judiciário 

 

Um dos pontos mais interessantes da pesquisa foi a avaliação dos obstáculos ao 

acesso e à transparência.  Foram destacados os  principais obstáculos, partindo da observância 

da resistência da estrutura sistêmica do Judiciário. Na avaliação geral, a cultura da 

justificativa ou fundamentação jurídica, excessivamente legalista, embasou cada decisão 

denegatória de pedido de informações, além dos mecanismos burocráticos  que 

obstaculizaram os resultados precisos.  

Este é um fato frequentemente verificado no sistema e subsistemas do Judiciário, 

haja vista as dificuldades nos procedimentos, tanto no pedido de informações, quanto nos 

indeferimentos dos recursos, ou porque não se encontrava previsão no regimento do tribunal, 

ou pela ausência de funcionário para a realização do trabalho. 

Necessário que se reflita se este sistema operacional autônomo do Judiciário, com 

sua característica  autorreferente poderá  efetivar procedimentos de transparência, seja no 

âmbito interno, seja através de ações comunicativas com o cidadão. Conforme se constata, o 

sistema do Judiciário opera o tempo todo dentro de uma autonomia luhmanniana 

(LUHMANN, 2004, p. 331), a qual não permite que este se submeta a algum tipo de controle 

a não ser os já previstos, como as corregedorias e o Conselho Nacional de Justiça. 

Entre os principais obstáculos apontados, houve destaque para os burocráticos, como 

os relacionados aos procedimentos disponibilizados na transparência ativa da administração 

que dificultam a comunicação com o cidadão. Há também outro problema  técnico-jurídico 

que dificulta a comunicação, por estar adstrito apenas à liguagem legal, com uma 

interpretação que reflete ao sistema formal-legal, dificultando, assim, os pedidos de 

informações em face a seu indeferimento. 

A percepção da efetividade da pesquisa conclui, por um lado, que ela poderia ser 

considerada uma boa prática no sentido de capacitar o cidadão a ter maior domínio sobre os 

seus direitos e deveres, uma vez que, em algumas situações, se observou que a decisão 

apontou para um emaranhado jurídico de normas. Nesses casos, a serem explanados adiante, 

as decisões muitas vezes adquirem tamanha complexidade que inviabilizam a compreensão 

dos fundamentos decisórios. Trata-se, portanto, de um desafio para o Poder Judiciário buscar 

o equilíbrio entre responder com clareza e simplicidade para os cidadãos e manter a prática de 

justificar adequadamente as negativas aos pedidos de acesso à informação.  
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3.4.1.2  Os discursos legitimatórios  

 

Vários exemplos foram apresentados na pesquisa realizada pelo EBAPE e pela FGV, 

contudo não se pretende neste estudo realizar o levantamento de todos os dados analisados. 

Porém, como exemplo da resistência de algumas estruturas do Poder Judiciário, destacamos a 

resposta sobre a remuneração dos magistrados fornecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (Rio Grande do Sul), ao pretender justificar que o quadro limitado de funcionários não 

pode se encarregar de fazer o trabalho de pesquisas particulares: 

 

Por política desta Corte, não são disponibilizados servidores públicos para 

realizar pesquisas para particulares. O material humano deste órgão público, 

salvo para desempenho das atividades administrativas necessárias, é 

destacado para o auxílio da realização da atividade-fim de qualquer Tribunal, 

a entrega da prestação jurisdicional (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

2014, p. 101). 

 

Cabe ressaltar que os órgãos públicos têm a responsabilidade de atender às demandas 

de transparência passiva dos cidadãos e, nesse sentido, estas atividades devem, em alguma 

medida, ser incorporadas às rotinas administrativas dos servidores. Caso contrário, há risco de 

se anular o direito de acesso à informação trazido pela LAI. 

Também foi verificado na pesquisa realizada pela FGV, e que embora seja uma 

pesquisa com aspectos quantitativos, o que se objetivou foi o exame na qualidade dos 

procedimentos ao acesso à transparência pública, já que estes possuem  limitações que estão a 

quem das regulamentações advindas na própria Lei. São exceções
9
 como a de sigilo fiscal ou 

segredo de justiça; informações sensíveis à segurança nacional; informações pessoais que 

afetem a intimidade, vida privada, honra ou imagem dos envolvidos, que justificam a negativa 

do cumprimento aos informações solicitadas. Contudo a transparência é a regra e o sigilo é a 

exceção.  

Ademais, algumas hipóteses trazidas no Decreto nº 7724/2012 que veio a 

regulamentar a LAI, foram utilizados como justificativa ao sigilo de algumas informações e 

não foram esclarecidos na pesquisa formulada, entre os quais vale destacar: a) os pedidos não 

poderão ser genéricos;  b) desproporcionais ou desarrazoados; c) exijam trabalhos adicionais 

                                                           
9
 Art. 6

o
 O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: I - às hipóteses de sigilo previstas na 

legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial 

e segredo de justiça; e II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 

tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do §1° do art. 7° da Lei 

n° 12.527, de 2011. 
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de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou 

tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. 

A pesquisa da FGV demonstrou que os obstáculos surgidos na maioria das respostas 

dos tribunais foram justificados por dispositivos normativos, com indeferimento de vários 

pedidos, tendo por base interpretações extensivas. Fundamentalmente estes indeferimentos 

ocorreram com base em dispositivos legais, utilizados como mecanismos de resistência.  

Sabe-se das limitações legais que se impõem para haver triagem nas informações 

requeridas que objetivam coibir a política do sigilo. Mas a pesquisa demonstrou cabalmente a 

existência de muitas dificuldades ainda relacionadas à cultura do oculto, como peça de 

resistência na estrutura sistêmica do Judiciário.  

Outro exemplo da aludida pesquisa é sobre o TJ-SE, devido às dificuldades 

encontradas no site do tribunal e a inexistência de um acesso mais fácil para a navegação em 

sua página principal, além dos pedidos enviados para a Ouvidoria serem indeferidos 

geralmente com a seguinte justificativa: 

 

A Ouvidoria não é o setor competente para prestar esclarecimentos 

relacionados à Lei de Acesso à Informação no âmbito deste Tribunal de 

Justiça, nos termos dos arts. 3º e 5º da Portaria 32/2012 deste TJ/SE, em 

anexo, ficando tal atribuição a cargo da Divisão de Serviços ao Cidadão. 

Desta feita, favor efetuar sua solicitação no campo específico para esse fim, 

que pode ser localizado na página principal do Tribunal de Justiça de 

Sergipe acessando: Menu Principal>Transparência>Solicitação de 

Informação ou diretamente no sítio: http://www.tjse.jus.br/tjnet/solicita 

Informacao/solicitacao.wsp.(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2014, p. 101). 

 

Neste compasso específico sobre as ouvidorias, destaco a contribuição de Callegari 

(2014, p. 172), com o seguinte comentário: 

 

Por suposto, a democratização do acesso à informação é um direito sim, mas 

talvez se justifique certa restrição quando o acesso pretendido exorbite os 

limites do razoável e da necessidade real de informação. De toda forma, esta 

é uma questão recente entre nós. Por anos a fio, fomos subjugados pelos 

aparelhos do Estado detentores de informações de nosso interesse e tão 

opacos em seus procedimentos, quando não tirânicos. Por certo, o debate irá 

suscitar reflexões sobre o estabelecimento de um marco ético na conduta de 

requerentes e requeridos, principalmente porque a abertura que se ensaia 

vem expondo as entranhas da máquina do Estado onde se encontra de tudo: 

nepotismo, corrupção, traição, crimes de lesa-humanidade e as mais 

aviltantes formas de violação dos direitos humanos. 

 

Para relatar ainda mais um resultado significativo quanto à análise dos pedidos 

formulados, quando foi levantada a identidade de gênero - se feminina ou masculina - na 
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identificação do vínculo institucional, ligado à própria fundação pesquisadora, e outra sem 

perfil de identificação não institucional (pessoa física).  

Este resultado impressiona, pois as respostas foram muito diferenciadas quanto aos 

requerentes.  As entidades não profissionais receberam menos 10% de respostas, do que as 

entidades institucionais, além da diferença de tempo nas respostas que variaram para as 

instituições de 17 dias de espera, e para as pessoas físicas uma média na demora de 25,5 dias. 

Percebe-se também a significativa hipótese de haver discriminação no processamento 

dos pedidos com base no vínculo institucional do requerente. Evidente que isto dificulta o 

alcance do que dispõe o artigo 10 da Lei n° 12.527/2011, quanto ao direito isonômico da 

democracia.  

Entretanto, os mecanismos legais acima mencionados, também considerados 

limitadores do acesso à informação, vêm muitas vezes sendo utilizados, como justificativas, 

para dificultar a aplicação da transparência, seja de forma ativa como a divulgação de 

informações veiculada pela internet e os portais eletrônicos; seja de forma passiva como a 

divulgação de informações públicas em atendimento às solicitações da sociedade através do 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). 

Cabe ressaltar que os órgãos públicos têm a responsabilidade de atender às demandas 

de transparência passiva dos cidadãos e, nesse sentido, estas atividades devem, em alguma 

medida, ser incorporadas às rotinas administrativas dos servidores. Caso contrário, há o risco 

de se anular o direito de acesso à informação trazido pela LAI. 

Assim, no sistema jurídico operacional, os códigos de referências próprios são 

inerentes àquela estrutura fechada que permite um procedimento focado em um processo 

seletivo. Mas deve-se refletir se este modelo sistêmico positivo, ao criar obstáculos técnicos, 

resistências com os indeferimentos como os ocorridos na pesquisa acima, está cumprindo sua 

função e atendendo os precedentes da Constituição. Neste ponto Neves (2006, p. 107), ao 

escrever sobre a autonomia do direito fundada no procedimento racional, transcreve a 

concepção de Habermas (1987; 1992)  o positivismo na autonomia sistêmica:  

 

Um sistema jurídico adquire autonomia não apenas para si. Ele é autônomo 

apenas na medida em que os procedimentos institucionalizados para 

legislação e jurisdição garantem formação imparcial de julgamento e 

vontade, e, por este caminho, proporcionam a uma racionalidade ético-

procedimental ingresso igualmente no direito e na política. Não há direito 

autônomo sem democracia real.  
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Ao destacar as diferenças da teoria sistêmica e da Teoria da Ação Comunicativa, 

Neves (2006, p. 110) salienta que esta última entende que a dimensão sistêmica do Judiciário 

possui uma instrumentalização política do direito, e não simplesmente uma autonomia. Neste 

aspecto, Habermas (2012, p. 141) salienta a ligação do direito com a moral, pois, mesmo que 

o direito seja utilizado como instrumento de poder necessita de uma justificação moral, e 

neste caso, os direitos fundamentais além de fontes morais são considerados indisponíveis, 

não bastando apenas os discursos legitimatórios dos atores do sistema jurídico; exige-se uma 

responsabilidade nos procedimentos baseados nos direitos fundamentais. Isto também se 

verifica no accountability  e no controle social, sob uma ótica da  democracia  participativa, se 

refere à responsabilidade do operador e gestor da administração pública e, por conseguinte, 

está também conectado com os direitos fundamentais. A realização de procedimentos que se 

voltem para possibilitar a implementação de procedimentos que se alinhem com tais 

premissas são relevantes. 
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4  ANÁLISE DAS DIMENSÕES DA TRANSPARÊNCIA 

 

No capítulo anterior, o trabalho enfocou a percepção do Judiciário, ficando 

constatado que a visão deste  Pode se configura destorcida, em função do distanciamento 

advindo de sua atividade  administrativa, o que dificulta procedimentos voltados para o acesso 

à informação, na utilização da transparência passiva.  

Ao longo do presente capítulo serão apresentados os resultados alcançados mediante 

o estudo de quatro casos, nos quais ficam caracterizados os elementos que demonstram a 

existência das tensões relacionadas ao Judiciário nos aspectos referentes à sua transparência 

diante da sociedade brasileira.  

Nessa arena, tanto interna quanto externa, a finalidade desta pesquisa é observar 

como a transparência é entendida, se existem resistências e conflitos para sua efetivação, e se 

os discursos legitimatórios que ecoam desta estrutura de gestão e atividade administrativa 

refletem questões políticas, éticas, econômicas e sociais.  

Ao se estabelecer uma conexão deste capítulo com as dimensões da transparência 

abordadas no primeiro capítulo, adquire-se melhor compreensão sobre a aplicação de 

procedimentos a serem adotados no sentido de se obter acesso à informação no Judiciário. 

Neste sentido, torna-se imperioso destacar a visão de campo jurídico, tal como é engendrada 

objetivando entendimento da estrutura jurídica e de seus atores. Para Bourdieu (2014, p. 219): 
 

As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do 

funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente 

determinada: por um lado, pelas relações de força específicas que lhe 

conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, mais 

precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar e, por outro 

lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada momento 

o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções propriamente 

jurídicas 

 

Segundo este pensador, o Judiciário é uma estrutura de poder simbólico, aqui 

entendido como instrumento de conhecimento e comunicação, dos discursos internos que por 

sua própria força produzem efeitos legitimatórios. Por ser um sistema fechado, autônomo e 

autorreferencial, este modelo é o ideal de Kelsen como liberto, e independente de influências 

de pressões sociais. Internamente, a arena jurídica é marcada pelos discursos ideológicos de 

concorrência e poder, de dizer o direito, e de agentes investidos de competência reconhecida; 

mas também trazem em sua formação institucional a capacidade de interpretar, visão legítima  
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do mundo social e do corpo técnico, ou de um sistema perito, onde a busca da 

confiança se torna de relevo, como bem analisado por Giddens (1991, p. 29).  

 Para entender a existência de um campo político da justiça desempenhado pelo 

espaço social de posições, ações de grupos e instituições em confronto pela disputa do poder e 

controle, e de dizer o direito, possibilita indagar se a transparência permeia a estrutura interna 

destes espaços políticos. 

 
Para romper com a ideologia da independência do direito e do corpo judicial, 

sem se cair na visão oposta, é preciso levar em linha de conta aquilo que as 

duas visões antagonistas, internalista e externalista, ignoram uma e outra, 

quer dizer, a existência de um universo social relativamente independente 

em relação às pressões externas, no interior do qual se produz e se exerce a 

autoridade jurídica, forma por excelência da violência simbólica legítima 

cujo monopólio pertence ao Estado e que se pode combinar com o exercício 

da força física. As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto 

do funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente 

determinada: por um lado, pelas relações de força específicas que lhe 

conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, mais 

precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar e, por outro 

lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em cada momento 

o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das soluções propriamente 

jurídicas” (BOURDIEU, 2014, p. 219). 

 

4.1  PRIMEIRO CASO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ VERSUS GAZETA DO POVO 

Em fevereiro de 2016, foi efetuada uma série de reportagens pelo jornal Gazeta do 

Povo, de Curitiba (IMPRENSA NACIONAL...,2016), com informações sobre as 

remunerações individuais percebidas pelos magistrados e membros do Ministério Público do 

Paraná. Os dados utilizados foram coletados no “Portal da Transparência Ativa” do Tribunal 

de Justiça do Paraná e do Ministério Público, que foi criado para 

 
[,,,]  atender a Resolução nº 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça, foi 

reformulado para cumprir a Lei Estadual nº 16.595/2010, que implementou 

novas formas de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. 

O principal objetivo é aumentar a transparência da gestão pública e facilitar 

o acesso do cidadão às informações. Constitui forma de prestação de contas 

ao cidadão e de aumento do controle social da gestão pública. O Portal 

centraliza informações relativas à gestão do dinheiro público divulgadas em 

outros meios, como Portal da Gestão do Dinheiro Público do Estado do 

Paraná e Diário da Justiça Eletrônico do TJPR. As informações 

disponibilizadas estão em constante processo de atualização e 

aperfeiçoamento.(TRIBUNAL...) 
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Após a publicação no jornal, com o direito de resposta pela Associação dos 

Magistrados do Paraná (AMAPAR), inúmeros processos foram ajuizados, cerca de 35 ações 

individuais em face de três repórteres,  um analista de sistemas e o responsável pela 

programação visual dos artigos. Estes processos tramitam em juizados especiais de diferentes 

municípios, onde foram marcadas e realizadas audiências, fazendo com que os demandados 

tivessem de percorrer 6,3 mil quilômetros para comparecerem nas aludidas audiências em 

várias cidades. 

  As demandas propostas por vários juízes e alguns promotores implicam 

pedidos de indenização por danos morais que totalizam aproximadamente um milhão de reais. 

A reclamação principal dos magistrados e promotores é de se sentirem ridicularizados e 

expostos, por entenderem que houve ofensa da reportagem na divulgação das remunerações 

disponibilizadas pelo portal da transparência. 

A Gazeta do Povo esclareceu que seu objetivo era trazer ao conhecimento do público 

as remunerações e gratificações percebidas pelos magistrados, e se o valor total estaria dentro 

da previsão do teto constitucional (A GAZETA..., 2016) 

A Associação dos Magistrados do Paraná afirmou que a intenção das ações propostas 

não foi, de modo algum, a inviabilização do trabalho dos jornalistas, mas que, de acordo com 

as normas processuais vigentes, cabe à parte que se sentir lesada o direito de ajuizar a ação no 

local em que residir. Já a Associação Paranaense do Ministério Público alegou que o exercício 

do direito de ação é assegurado a todos os cidadãos do país e que as ações propostas não 

significam, em hipótese alguma, ferir o direito de informação, nem atacar a liberdade de 

imprensa. 

Em contrapartida, a Gazeta do Povo ajuizou reclamação junto ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), por entender que as movimentações de ações propostas em vários municípios 

demonstram tratar-se de procedimentos de intimidação e retaliação contra os jornalistas. Por 

sua vez, a Federação Nacional dos Jornalistas declarou que iria encaminhar à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) uma 

denúncia contra os órgãos do Poder Judiciário; além de pedir manifestações oficiais do 

Ministério de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, e do |Ministério Público Federal. 

A ministra Rosa Weber, relatora da Rcl 23899-Reclamação do STF., suspendeu 

liminarmente a tramitação das ações de indenizações até que seja julgado o mérito da 

reclamação ao Supremo com a seguinte decisão: 
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Em nada contribui para a dinâmica de uma sociedade democrática reduzir o 

papel social da imprensa a um asséptico aspecto informativo pretensamente 

neutro e imparcial, ceifando-lhe as notas essenciais da opinião e da crítica. 

Não se compatibiliza com o regime constitucional das liberdades, nessa 

ordem de ideias, a interdição do uso de expressões negativas ao autor de 

manifestação opinativa que pretenda, (SUPREMO..., 2016) 

 

4.2  SEGUNDO CASO: AS ELEIÇÕES DA ANAMAGES 

 

Como elemento de observação dos reflexos que ecoam direta ou indiretamente na 

arena jurídica, há o fato ocorrido nas eleições da Associação Nacional dos Magistrados 

Estaduais -ANAMAGES. Nos dias 18 e 19 de março de 2017, foi realizada uma nova eleição 

e para tanto se efetuou convocação direta através de edital no sitio da internet 

(ANAMAGES...,2017). Diante desta possibilidade, uma nova chapa de oposição procurou 

realizar os procedimentos para sua inscrição a fim de concorrer com a anterior. Entretanto, a 

nova chapa de oposição, denominada Nova Anamages, teve de percorrer o caminho do 

Judiciário, pois seu registro só foi possível depois que a justiça de Brasília
10

, através da 12ª 

Vara Cível, fixou em decisão o dia 18 de janeiro de 2017 como data final para o registro da 

chapa de oposição. Tal decisão desconsiderou a exigência assinada pelo atual presidente da 

Associação, prevendo prazo final para os dias 2 a 4 de janeiro e ainda durante o recesso da 

magistratura, para que os interessados em concorrer criassem uma chapa com 50 nomes, 

sendo pelo menos um nome de cada Unidade da Federação, fato que, além de ilegal, seria 

impossível durante o recesso em questão. 

Importante destacar que o embate possui como origem o fato de que a gestão antiga 

da ANAMAGES não informou, não disponibilizou, nem apresentou em sua página virtual, 

nem em sua sede administrativa financeira, os dados e documentos necessários para a 

realização dos procedimentos acima expostos. A chapa oposicionista, ao concorrer com a 

administração anterior e oficial, aponta para uma administração transparente, participativa e 

moderna. Percebe-se que a concorrência de uma nova chapa veio a atender a necessidade de 

mudanças éticas, pois o uso da instituição através de procedimentos sigilosos vai na 

contramão da democracia. Os fatos demonstram conflitos entre o grupo que se perpetua na 

gestão da Associação há um longo período, sem poupar o uso de procedimentos que primam 

pela cultura do sigilo e, portanto, questionáveis para sua permanência na administração, e um 

grupo bem diversificado, com diversas tendências associativas, voltado para a democratização 

interna. O resultado do conflito interno por ausência de transparência no processo de eleição e 

                                                           
10

 AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 0703331-21.2016.8.07.0000 - Assembleia 

javascript:void();
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da ética na conduta de procedimentos internos acarretou propositura de três ações solicitando 

a anulação do processo eleitoral que ocorreu de forma irregular e ilegal11. 

A análise deste incidente é relevante, pois se percebe que os obstáculos foram 

gerados na retenção e sigilo de informações e documentos necessários à concretização da 

inscrição, haja vista que inexistia na sede da Associação qualquer documentação de registro 

sobre os atos normativos da aludida eleição. O que existia era apenas o registro de uma única 

chapa, a oficial, mas os demais documentos não se encontravam na sede da Associação, 

criando-se dificuldades e entraves ao registro que qualquer outra chapa de oposição que 

porventura viesse a participar da eleição.  

O caso apresentado tem como objetivo a verificação de ausência de informações e 

transparência nos procedimentos  internos daquela Associação, evidenciando a falta de 

elementos concretizadores das dimensões da transparência, analisados no primeiro capítulo 

desta dissertação, como o accountability, controle social e a ética, a serem comentados 

adiante. 

 

4.3  TERCEIRO CASO: LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN) 

 

Desde a promulgação Constituição de 1988, fala-se muito sobre a necessidade de 

uma reforma do Poder Judiciário. 

 Conforme anota Maria Tereza Sadek (2010) 

 
Dentre os temas em discussão na reforma do Judiciário, poucos têm 

provocado tanta paixão e celeuma quanto a criação de um órgão de controle 

externo deste poder e, na eventualidade de sua aprovação, sua composição. 

Este mecanismo é visto e defendido por alguns como um remédio capaz de 

extinguir, de uma só vez, vários males, da morosidade da justiça até 

comportamentos pouco idôneos, passando por um uso mais racional de 

recursos e garantia da autonomia política da magistratura. Por outro lado, 

tem encontrado adversários ferrenhos, sendo considerado impróprio e até 

mesmo capaz de ferir um princípio constitucional básico: a independência 

entre os Poderes de Estado. A rigor, nos últimos anos, a concepção sobre o 

controle externo do Judiciário sofreu várias mudanças, tanto no que se refere 

às suas atribuições quanto no que diz respeito à sua composição. 

Simplificando, há quem sustente que, após tantas modificações, o organismo 

concebido com a finalidade de exercer controle externo sobre o Judiciário 

transformou-se, desfigurou-se, deixando, até mesmo, de ser um órgão 

externo e perdendo toda e qualquer condição de zelar pela magistratura. Vale 

                                                           
11

 Processos que tramitam perante a 12ª Vara Cível de Brasília e que tratam do fato apresentado: (Processos: 

2016.01.1.130273-2, 2017.01.1.011826-2 e 0701710-49.2017.8.07.0001), preventa a sexta Turma Cível 

(Agravos: 0703331-21.2016.8.07.000 e 0702852-91.2017.8.07.0000). 
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a pena, pois, recuperar os argumentos, externo sobre o Judiciário 

transformou-se, desfigurou-se, deixando, até mesmo, de ser um órgão 

externo e perdendo toda e qualquer condição de zelar pela magistratura. Vale 

a pena, pois, recuperar os argumentos, expondo as diferentes propostas, os 

principais pontos de acordo e desacordo, desde o projeto de relatoria do 

deputado federal Jairo Carneiro até o texto aprovado na Câmara dos 

Deputados em 2000. Na exposição dos projetos, dois aspectos serão 

contemplados: em primeiro lugar, as competências de uma instituição criada 

com o objetivo de controlar o Poder Judiciário, e, posteriormente, a 

composição deste órgão. Esses projetos, é claro, não resultaram da 

imaginação criativa de parlamentares e tampouco de conchavos entre 

deputados federais. As propostas de emenda à Constituição refletem 

discussões que adentraram o Parlamento, envolvendo representantes do povo 

no Legislativo, autoridades ligadas ao Executivo, juristas, lideranças da 

sociedade civil e integrantes das distintas instituições que compõem o 

sistema de justiça. 

 

 Neste sentido, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), instituída em 

1979, vem sendo objeto de acirrada discussão e questionamentos, ainda mais com a nova 

LOMAN proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski (QUER SABER...,2017), não só 

internamente, por aqueles que compõem a estrutura sistêmica do Judiciário, mas também 

externamente, através de muitas instituições da sociedade civil. ( PRIVILÉGIOS...,2016). 

Nesta conjuntura e com a necessidade de mudanças após a promulgação da 

Constituição de 1988, a proposta de um projeto de lei complementar para a instituição de uma 

nova LOMAN vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Muitas entidades 

corporativas de magistrados vêm atuando para a redemocratização e a adoção de propostas 

para mudanças internas e a atuação mais política da magistratura nacional. 

Neste sentido, a Associação de Juízes para a Democracia (AJD), criada desde 1991, 

apresentou propostas para uma mudança estrutural no Poder Judiciário. (ASSOCIAÇÃO 

JUIZES PARA DEMOCRACIA, 2015). Trata-se de uma das associações da magistratura 

nacional, cuja característica é de associativismo típico de uma nova geração de juristas 

influenciados pelo pensamento crítico ao positivismo jurídico e as necessárias mudanças 

internas. Muitas discussões e propostas vêm sendo destacadas por várias associações de 

magistratura e, entre as propostas da AJD, duas merecem análise, pois seus dados se conectam 

aos objetivos deste trabalho sobre a legitimação da democracia através das dimensões da 

transparência, analisadas e expostas no primeiro capítulo.  

Como salientado acima, duas propostas se destacam entre outras apresentadas para 

uma nova LOMAN. O retorno da ideia de se criar um controle externo ao Judiciário vem 

sendo discutido por associações, mas existe um eixo comum a todas as propostas: o Poder 

Judiciário adaptado à democracia conforme previsto na Carta Magna de 1988.  
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A primeira proposta que trata da transparência sobre o projeto de lei ainda em 

tramitação se refere aos concursos de ingresso na magistratura. Neste sentido, se evidencia a 

necessidade de trazer transparência nos procedimentos de prova oral e entrevistas reservadas 

.  

Uma magistratura democrática impõe mecanismos igualmente 

democráticos de ingresso na carreira. Daí que a AJD propõe que o 

concurso de provas e títulos de ingresso à magistratura observe quatro 

pressupostos minimamente democráticos, quais sejam: transparência, 

objetividade, pluralismo e observância aos Direitos Humanos. Bem 

advertia Norberto Bobbio que um dos critérios que diferenciam o 

Estado de Direito do Estado Absoluto é a prevalência da publicidade 

sobre o sigilo: sob uma realidade estatal controlada pelo ordenamento 

jurídico em vigor, a transparência é a regra, e o segredo, a exceção. 

Daí a defesa da realização de eventual exame oral público e a vedação 

de entrevistas reservadas. Evita-se, com isso, a seleção de candidatos 

baseada em critérios escusos e em perseguições ideológicas; evita-se, 

ainda, submeter candidatas e candidatos a questionamentos 

constrangedores a portas fechadas, inclusive, como era frequente em 

um passado não tão remoto, de cunho sexista. A ideia da 

fundamentação para excluir candidato em razão da vida pregressa ou 

de exame de sanidade também se centra na transparência, a qual 

possibilitará o exercício do direito à ampla defesa e ao acesso aos 

recursos a ela inerente (art. 5°, LV, da Constituição Federal). A 

fundamentação eventualmente constante em ato decisório que excluir 

candidato possibilitará ao Conselho Superior da Magistratura 

verificar, em sede recursal, a ocorrência ou não dos motivos 

determinantes para a decisão. (ASSOCIAÇÃO JUIZES PARA 

DEMOCRACIA, 2015, p.3). 

 

A preocupação com o critério de impessoalidade em relação ao princípio que rege a 

administração pública em seu art. 37, caput, é indispensável. 

A outra proposta da AJD que se encontra em conexão ao tema estudado é a da 

“Ouvidoria Externa do Controle Social”, que se aproxima e muito da questão deste estudo. As 

ouvidorias gerais, órgãos sem atribuições jurisdicionais, correcionais ou deliberativas, 

atuariam como controle externo, com o objetivo de dar voz à sociedade civil em relação à 

prestação de serviços jurisdicionais, em consonância com o art. 37, § 3º, inciso I da 

Constituição Federal, que dispõe sobre a regulamentação de procedimento de participação do 

cidadão na administração pública. 

 
O artigo 1°, parágrafo único, da Constituição Federal, ao estabelecer que 

todo poder emana do povo, define também as duas formas pelas quais deve 

ele ser exercido por seu único e legítimo titular: por meio de representantes 

eleitos (democracia representativa) ou diretamente (democracia 



76 
 

 
 

participativa). Para além, portanto, de criar um sistema em que se vejam bem 

representados os pontos de vista ideológicos e interesses de todos os 

segmentos sociais, as minorias incluídas, também se faz necessário o 

estabelecimento de mecanismos que permitam, à sociedade civil organizada, 

o exercício de uma cidadania ativa, apor meio da qual possa de fato 

fiscalizar a atuação dos integrantes da administração pública, em todas as 

suas esferas de poder, bem como influir em seus atos e suas decisões. 

(ASSOCIAÇÃO JUIZES PARA DEMOCRACIA, 2015, p.6) 

 

A proposta vai ao encontro das questões articuladas sobre o controle exercido no 

Poder Judiciário, haja vista existirem as corregedorias judiciais e o Conselho Nacional de 

Justiça, órgãos que já exercem esta atividade de controle interno. Contudo, a proposta da AJD 

é a necessidade de existência de um espaço dialógico, e não espaços meramente simbólicos 

entre o Judiciário e os cidadãos. Por isso, as ouvidorias devem ser compostas por cidadãos 

brasileiros que não estejam integrados ao Poder Judiciário. 

 

As Ouvidorias-Gerais são, pois, concebidas para serem verdadeiros 

aparelhos de defesa e garantia dos direitos dos jurisdicionados. A fim de 

garantir sua independência, devem ser compostas por cidadãos brasileiros 

não integrantes dos quadros do Poder Judiciário, egressos de organizações da 

sociedade civil com reconhecida atuação na defesa de direitos fundamentais, 

para mandatos por tempo determinado. Na esfera disciplinar, caberá às 

ouvidorias o encargo de recepcionar denúncias de violação à lei ou aos 

deveres funcionais por parte de magistrados e desembargadores, verificar, 

ainda que perfunctoriamente, a existência de fundamento na notícia e, sendo 

esse o caso, encaminhá-la para as esferas correcionais competentes, para 

apuração. (ASSOCIAÇÃO JUIZES PARA DEMOCRACIA, 2015, p.7). 

 

Compete ainda à ouvidoria encaminhar as denúncias oferecidas às instâncias 

correcionais competentes, sendo a função exercida pelo ouvidor não apenas a de mero 

encaminhamento da denúncia, mas assumir a responsabilidade de exercer poder postulatório e 

de pleitear as revisões das decisões de arquivamentos exaradas pela presidência do tribunal, 

pelas corregedorias ou pelo Conselho Nacional de Justiça, nos casos de procedimento 

administrativo, ou empenhar-se na aplicação de sanção mais severa, pois o objetivo é que as 

denúncias apresentadas pelos representantes da sociedade civil tenham a garantia de serem 

analisadas pelas esferas competentes. 

Por conseguinte, as mudanças propostas pela AJD são para serem efetuadas na esfera 

não disciplinar, em permanente análise da atuação do Judiciário em relação aos seus serviços, 

observando assim uma participação mais ativa da sociedade, à medida que possibilite uma 

participação mais direta do cidadão no sistema do Judiciário. 
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4.4   QUARTO CASO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Ao se acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ...), 

verifica-se logo na primeira página a janela denominada de Acesso à Informação - 

Transparência Institucional, que nos leva ao Plano Plurianual (PPA) do TJRJ. Trata-se do 

planejamento financeiro, estabelecido normativamente pela Constituição Federal em seu 

artigo 165, sendo instrumento de planejamento para se estabelecer as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública.  

Neste sentido, o PPA de 2016-2019 do TJRJ possui como primeira ação finalística o 

de “aprimoramento da gestão corporativa da tecnologia e da informação como a principal 

finalidade do TJRJ, visualizado em quadro informativo (ANEXO A). O quadro também 

estabelece em outro tópico um “programa finalístico,” com metas a serem alcançadas de 

aprimoramento e oportunidade daquele procedimento de informação, e neste sentido tem-se: 

deficiência na celeridade, na atuação do Poder Judiciário. Da análise dos dados, percebe-se 

que o link de acesso à informação não viabiliza a transparência regulamentada nos parâmetros 

constitucionais e infraconstitucionais expostos no ordenamento legal, pois os dados 

apresentados não são claros e de fácil acesso. 

 Também no acesso à janela “Licitações”, verifica-se que inexiste a possibilidade de 

acesso a informações de forma simplificada, clara e disponível ao cidadão que deseje 

conhecer sobre os contratos de licitações de compras, serviços e obras, entre outras 

modalidades.  A possibilidade de acesso aos contratos firmados ou em análise com o TJRJ só 

está disponível para a parte contratada, isto é, com cadastro de senha de acesso específica da 

pessoa jurídica. Quando o cidadão insere o número do seu CPF, a exigência é de ser pessoa 

jurídica e de apresentar o CNPJ (anexos B, C, D, E, ). As modalidades de licitação não estão 

disponíveis ao cidadão, requerendo senha de acesso para efetivar a informação e a 

transparência. 

Ao verificar o serviço informado pelo portal do TJRJ denominado Departamento de 

Auditoria e Gestão, aparecem três tipos de acesso, a saber: 1) Serviços de Análise da 

Execução Orçamentária; 2) Serviço de Auditoria Contábil e Financeira; 3) Serviço de 

Prestação e Tomada de Contas. A pesquisa se voltou para o Departamento de Auditoria de 

Gestão, com sua função de planejar o desenvolvimento das auditorias, documentar o 

planejamento geral e preparar os programas de trabalhos, elaborar o plano anual de auditorias, 

subscrever os relatórios e pareceres das unidades internas subordinadas. 
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Entre os serviços do Programa de Auditoria e Gestão (PAG), foi verificado o núcleo 

de auditoria interna, que possui como missão a assessoria ao presidente do Tribunal de Justiça 

na avaliação da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional. Tem 

como visão sua consolidação como suporte estratégico da administração e no aperfeiçoamento 

da gestão administrativa do tribunal. Também foi pesquisado o link denominado “núcleo de 

auditoria interna (ANEXO E) que, por sua vez, possui o Departamento de Análise de 

Prestação de Contas, onde se  observou que a última prestação de contas encaminhada ao 

TCE-RJ foi em 2015.  

Em se tratando de acesso à informação ao cidadão, o que se encontra disponível no 

portal de acesso do TJRJ são as prestações de contas referentes aos ordenadores de despesas, 

bens patrimoniais/almoxarifado, tesoureiros, adiantamento e convênio estão expostos até o 

ano de 2015. Inexiste uma informação mais objetiva e de fácil entendimento para que a 

sociedade civil possa acompanhar a análise das prestações de contas.  

Quando se acessa o TCERJ na janela de Transparência (ANEXO F), as informações 

sobre a prestação de contas têm o ano de 2013 como último exercício de verificação das 

contas e gestão da TJRJ, constatando-se a imprecisão das informações, tanto do TJRJ quanto 

do TCERJ. Inexiste fiscalização interna do TCERJ, haja vista, a autonomia do TJRJ sobre 

suas auditorias internas. 

Em que pese não ser objetivo deste estudo trazer minuciosamente todos os detalhes 

das atividades financeira e econômica do núcleo de auditoria interna do TJRJ, algumas 

análises foram efetuadas. Nas informações das prestações de contas, serviços de auditoria 

contábil e financeira e execução orçamentária; além do núcleo de auditoria interna, constata-

se que inexiste transparência instituída, nos moldes expostos no primeiro capítulo desta 

dissertação, em relação à regulamentação pelo art. 37 da CF, da Lei 12.527/2011, e arts. 48 e 

48-A da LC nº 101. As normas citadas regulamentam o acesso à informação e determinam 

que  toda a administração  pública tem o dever de concretizar a transparência. Neste sentido 

não se verificou a contratação de uma auditoria externa, pois a única auditoria que gerencia os 

dados e contas do TJRJ é interna.   

Neste ambiente, elementos comparativos podem ser citados já que foi noticiado no 

site UOL, Notícias e Política (BUSCA..., 2017)  que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

meio de suas decisões, estabelece blindagem para as instituições públicas daquele estado e, 

em contrapartida, o Executivo e Legislativo implementam os procedimentos normativos 
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necessários para a suplementação orçamentária de suas despesas ou para a aprovação de 

projetos de lei à assembleia legislativa.  

Cardoso (2017)  observou os dados sobre o acesso à informação, contudo, na gestão 

financeira e orçamentária do Poder Judiciário, como: receitas e despesas e teto remuneratório, 

entre os demais valores auferidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo e Magistratura do Estado de São Paulo. Na avaliação de sua 

pesquisa levou-se em consideração o acesso às remunerações e aos subsídios, além de outros 

valores pagos. 

Da mesma forma destacou que o Ministério Público, entre as três instituições 

públicas, foi o que melhor cumpriu e atendeu os dispositivos regulamentadores do acesso à 

informação, disponibilizando nota explicativa ou outra forma de elucidação acerca dos 

critérios utilizados na composição financeira e orçamentária, como por exemplo, a estrutura 

remuneratória dos valores pagos aos seus membros. 

A Defensoria Pública também disponibiliza os dados remuneratórios de seus 

membros, com a denominação de quadro de pessoas, mas as informações são insuficientes, 

pois os arquivos não são de fácil compreensão. 

No site do Tribunal de Justiça, a autora supracitada ainda ressaltou  que  não houve 

possibilidade de verificar as informações destacadas naquele portal, pois os dados 

disponibilizados dificultaram a pesquisa, vez que, apesar da possibilidade de download dos 

arquivos disponibilizados em PDF, o conteúdo só aparece em forma de imagem.  

Assim como não foi possível observar a estrutura remuneratória da 

magistratura paulista ou aferir os valores pagos aos seus membros, também 

não foi possível compreender quais os complementos remuneratórios 

percebidos por eles, nem tampouco conseguimos localizar no portal essa 

informação. Nesse contexto, trazemos à baila alguns dados que 

incidentalmente foram verificados durante o desenvolvimento da pesquisa e 

que, se não nos permitem chegar a conclusões definitivas, tornam difícil 

refutar a percepção de que os membros da carreira recebem valores 

remuneratórios complementares em elevados patamares, seguindo a 

tendência observada no Ministério Público. Vejamos. O resultado da 

pesquisa realizada a partir da base de dados da ALESP nos permitiu verificar 

que as três leis aprovadas no período analisado que dispuseram sobre 

orçamento trataram de questões afetas ao Poder Judiciário, sendo que a Lei 

nº 14.943/2013 estabeleceu que os recursos do Fundo Especial de Despesa. 

(CARDOSO, 2017). 

 

 A aludida pesquisa similarmente verificou os mesmos pontos questionados nos 

capítulos 2 e 3 deste estudo. 
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Constata-se, pois, que os fatos apresentados neste capítulo, além de refletirem a 

estrutura de luta no campo jurídico citado por Bourdieu (2014), abrangem o lugar de relações 

complexas e o campo da disputa de poder onde também se permite analisar, se e de que 

maneira a transparência pública está sendo concretizada. Se cotejarmos com as dimensões da 

transparência, nas quais o accountability possui atribuição de responsabilidade, isto é, quem é 

responsável, pela prestação de contas das instituições pública, percebe-se ausência de critérios 

em relação à responsabilidade e de parâmetros em relação à prestação de contas. 

Em relação à dimensão da transparência conectada ao controle social, pressupõe-se a 

participação do cidadão e neste sentido a regulamentação trazida na Lei de Acesso à 

Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal confirma sua 

validação. 

O controle é poder de fiscalizar, como o do Legislativo, Executivo E Judiciário, além 

das garantias dos direitos fundamentais, disposta no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição.  

Mas o controle está também vinculado à fiscalização efetuada pelo cidadão através do 

princípio da soberania popular voltada para a democracia republicana com fulcro no: 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:I - a soberania; 

[...]Parágrafo único:  Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.(BRASIL,1988)  

 

Durante a análise da dimensão da transparência praticada nas instituições 

investigadas, se constata grande resistência na concretização deste princípio, do qual o 

detalhamento será mais bem apresentado no próximo tópico. 

 

4.5 AS DIMENSÕES DA TRANSPARÊNCIA E OS EMBATES INTERNOS 

 

Os casos supramencionados apresentam um ponto comum, que é o enfoque da 

transparência e suas dimensões conforme expostas no primeiro capítulo desta dissertação. 

Evidentemente, se verifica que os fatos narrados estão inseridos na estrutura do Judiciário e, 

sendo assim, pensa-se na Teoria do Campo Jurídico de Bourdieu (2014), cujos princípios já 

foram expostos. A análise dos sistemas abstratos de confiança e perícia de Giddens (1991) 

também é oportuna para a melhor compreensão da relação da atividade administrativa do 

Judiciário com outras instituições da sociedade civil, conectada à ação comunicativa de 

Habermas, na perspectiva de uma democracia participativa, a ser explicitada adiante. 
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Neste tópico as análises e conexões se voltam para as dimensões da transparência e 

podemos cotejar inicialmente os casos acima destacados com a dinâmica normativa, haja vista 

o fato de aquela não se esgotar em mero acesso à informação.  Relevante que haja clareza e 

simplicidade para a maior percepção do cidadão e neste aspecto as instituições públicas do 

Estado Democrático de Direito devem ser transparentes, primando pela responsabilidade de 

efetivação da regulamentação trazida na Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011), 

que dispõe, em seu art. 8º, ser imprescindível uma linguagem de fácil compreensão e fácil 

acesso. 

Art. 8
o
  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 

acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. (...) 
§ 2

o
  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet) 

§ 3
o
  Os sítios de que trata o § 2

o
 deverão, na forma de regulamento, atender, 

entre outros, aos seguintes requisitos:  

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 eletrônicos, 

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 informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado 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 

n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9

o
 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 

n
o
 186, de 9 de julho de 2008.( BRASIL, 2011) 

 

 Portanto, tanto o primeiro, segundo e quarto casos são exemplos da utilização de 

mecanismos de entraves para dificultar a possibilidade da efetivação da transparência. Assim, 

a cultura do sigilo ainda é a utilizada por grande parte das instituições públicas. A ausência de 

informações claras e abertas dá margem à perpetuação da corrupção, improbidade 

administrativa e imoralidade pública, entre outras patologias percebidas, mas, quando se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
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utiliza o accountability horizontal, permite-se melhor participação da sociedade civil no seu 

controle e acompanhamento. 

Aqueles que se encontram de alguma forma investidos em cargos ou exercendo 

função pública devem pautar sua conduta em consonância com preceitos morais, como os 

previstos no caput do art. 37 da CF. Logo, a responsabilidade do administrador público 

pressupõe dever de agir, conforme os princípios constitucionais e o ordenamento jurídico que 

regulamentam a atividade e a gestão pública, requerendo clareza nas atribuições de 

responsabilidade em face do gasto do dinheiro público. 

Os casos 3 e 4 se ligam às dimensões de controle social e do accountability 

conectadas entre si expostas no primeiro capítulo, como a norma legal do art. 48 e 48-A da 

LC 101/2000, na qual estão previstos, entre os procedimentos para a efetivação de 

transparência na gestão fiscal, o acesso aos meios eletrônicos e a participação popular. 

Ademais, o controle social se encontra presente na Constituição Federal em seu art. 1º, como 

princípio fundamental da participação do cidadão, com o necessário conhecimento e acesso à 

informação da gestão financeira, orçamentária e econômica da administração pública. 

Nesta conjuntura, a participação social na fiscalização já vem sendo utilizada 

mediante procedimentos como a pesquisa pública e as audiências públicas, entre alguns 

mecanismos existentes que propiciam melhor visibilidade nas atuações das instituições 

públicas. A Teoria da Ação Comunicativa habermasiana possibilita um processo democrático 

deliberativo, consagrado no princípio da soberania popular.  

 

Uma soberania popular, mesmo que se tenha tornado anônima, só se abriga 

no processo democrático e na implementação jurídica de seus pressupostos 

comunicacionais, bastante exigentes por sinal, caso tenha por finalidade 

conferir validação a si mesma enquanto poder gerado por via comunicativa. 

Sendo mais exato, essa validação provém das interações entre a formação da 

vontade institucionalizada de maneira jurídico-estatal e as opiniões públicas 

culturalmente mobilizadas, que de sua parte encontram uma base nas 

associações de uma sociedade civil igualmente distante do Estado e da 

economia.(HABERMAS, 2002, p. 282) 
 

A reforma da LOMAN, proposta pela AJD parece seguir o caminho do controle 

social e accountability, todavia percebe-se ausência de transparência na relação dos atores do 

sistema interno do TJRJ, haja vista os embates em face à ausência de ação comunicativa entre 

o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (SindJustiça) e a 

administração do Tribunal Estadual do Rio de Janeiro, conforme este caso ilustrativo 

existente entre tantos outros. 
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Habermas (2002, p. 278) aponta para uma democracia participativa, com a teoria do 

discurso acolhendo procedimentos democráticos através do diálogo de autoentendimento.  

Nesta circunstância, salienta Tenório (2017), torna-se necessário haver uma ação 

comunicativa. Para isso contribui a teoria habermasiana, quando considera a importância de 

uma gestão participativa imprescindível, haja vista esta estrutura organizacional se basear em 

uma relação dialógica, voltada para o entendimento mútuo, diferentemente de uma gestão 

voltada unicamente para um monólogo, baseada em estrutura autoritária.  

Atualmente se pensa em organizações que, sem perderem de vista o progresso 

técnico-científico, implementam uma gestão participativa que se diferencia da estratégica, 

pois possui ética que impede a comunicação monológica e autoritária, que nada acrescenta, 

diante dos desafios que a sociedade impõe. Por conseguinte, a análise sobre o quarto caso 

acima apresentado pode ser cotejada com a dimensão da transparência em seu aspecto de 

controle social. Tal constatação demonstra que a gestão estratégica utilizada pela estrutura 

organizacional do Poder Judiciário necessita ser pensada na busca do gerenciamento 

dialógico, utilizando-se como procedimentos o agir comunicativo e o entendimento mútuo, 

viabilizando, assim, sua legitimação democrática. 

Ainda durante o estudo, verificou-se que todos os casos mencionados se conectam 

com a terceira dimensão da transparência, o princípio moral, e, por conseguinte, torna-se 

necessária uma reflexão sobre esta dimensão da transparência. Inicialmente, a moral vem 

regulamentada no caput do art. 37 da Constituição Federal, pois toda a administração pública 

deve pautar sua gestão organizacional não só no princípio da moralidade ligada ao dever, mas 

também na concepção kantiana que se liga à ideia de autonomia, quando o sujeito encontra 

em si mesmo o dever ser, e este dever interior impele o sujeito a agir e que propicia a 

distinção do elemento intrínseco, afeto ao ser, e o das leis jurídicas (LEITE, 2007, p. 85): 

 

Temos, ainda, que o termo moral adquire sentido amplo quando da distinção 

entre as leis da natureza e as da liberdade, sendo estas últimas denominadas 

leis morais. Kant explicita que tais leis (morais) quando afetas a ações 

meramente externas e à sua conformidade com a lei chamam-se jurídicas; 

porém, se exigem também que estas mesmas (leis) devam ser os 

fundamentos de determinação das ações, elas são éticas e diz-se, portanto: a 

coincidência com as primeiras é a legalidade; a coincidência com as 

segundas é a moralidade da ação.  
 

Habermas (2012, p. 48) analisa o pensamento de Kant na relação de facticidade e 

validade estabilizada na validade jurídica, com esta se apresentando como relação interna 
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entre coerção e liberdade. A pretensão de validade do direito é manifestada na pretensão do 

uso da força, da coação de um lado, e da liberdade de cada um, de outro. 

Neste segmento, sintetiza Leite (2007, p. 86) que Kant distingue em toda legislação 

uma representação objetiva da ação, na qual os “deveres” decorrentes da legislação jurídica 

não podem ser mais que deveres externos, pois não se exige que no campo das ideias, que é 

interno, seja suficientemente determinante o da vontade do agente. Para este pensador  a 

obrigação moral advém de um foro interno. Mesmo que a obrigação legal esteja em 

conformidade com minha consciência, ela é externa. 

Portanto, a administração pública tem o dever de seguir preceitos éticos, 

relacionados ao conjunto de valores e concepções de bem viver, como também a moral como 

princípio racional autorreferente, sendo orientadora das normas a partir de uma perspectiva 

universal (HANSEN, 2015, p. 51). 

Em suma, pode-se compreender que as práticas de condutas positivas, isto é, aquelas 

ações que podem propiciar mudanças às instituições do Judiciário devem estar alinhadas com 

uma ação que seja exemplo de modelo moral, conectada a condutas de lisura, 

responsabilidade e probidade. Por isso, a dimensão da transparência também possui conteúdo 

moral voltado para uma ação que se pretende universalizada, em consonância com princípios 

previstos no art. 1º da Constituição Federal, como a soberania popular e a cidadania. 
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5  A TRANSPARÊNCIA SOB UMA PESPECTIVA DISCURSIVA 

 

O presente capítulo possui como finalidade de perceber se as três dimensões da 

transparência trazidos no I capítulo alcança os procedimentos de gestão financeira e 

administrativa do Judiciário, e como isto se realiza. 

Mas para a percepção desta conexão se torna indispensável a análise da relação do 

judiciário com a sociedade, o que nos leva ao cotejo da teoria da ação comunicativa de 

Habermas, e o contributo das teorias de Giddens e Bourdieu.  

 

5.1   O PODER JUDICIÁRIO E A TRANSPARÊNCIA 

 

Os dados analisados em nossa pesquisa nos capítulos 2 e 3 possibilitaram 

compreender como o Poder Judiciário vem lidando com o princípio da transparência, seja em 

suas relações internas, seja em sua relação comunicacional com a sociedade civil. Entretanto, 

como aludido anteriormente, não se objetiva, neste trabalho, realizar uma investigação voltada 

para aquilatar até que ponto existe transparência na atividade jurisdicional do referido Poder, 

tema a ser aprofundado em futuro doutorado, dando, assim, continuidade a esta abordagem. 

Por enquanto já é possível perceber que a análise da efetivação da transparência na 

atividade gestora do Judiciário se entrelaça com a democracia participativa, razão pela qual 

adotamos, desde o início, o marco do referencial teórico seguindo a Teoria da Ação 

Comunicativa habermasiana. 

Inicialmente foram abordadas as transformações trazidas ao ordenamento 

constitucional e infraconstitucional após a promulgação da Constituição de 1988, no sentido 

da redemocratização, após o longo período dos chamados anos de chumbo, consistente no 

respeito aos direitos fundamentais, aos direitos individuais e à proteção social. Neste contexto, 

o Judiciário vem sendo instado frequentemente, seja em relação ao seu ativismo político e 

ideológico, seja na sua gestão financeira e orçamentária, em que precisa ter o reconhecimento 

com a confiabilidade manifestamente expressa pela sociedade civil. Os desafios são grandes e 

o Poder Judiciário vem enfrentando, talvez pela busca de sua democratização, embates 

internos e externos que implicam as resistências a estas mudanças. Além disso, paira sobre o 

Judiciário a necessidade de estabelecer alternativas em sua relação comunicacional com a 

sociedade, a fim de torná-la mais efetiva do que hoje. 
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É notório o fato de vivermos em uma sociedade que, por um lado, apresenta uma 

crescente complexidade trazida pela modernidade e, por outro, uma série de diversidades e 

resistências, que refletem um modelo de autoritarismo e patrimonialismo histórico a permear 

nossas instituições públicas.  

As pesquisas relatadas nos capítulos 1, 2 e 3 da presente dissertação examinam, por 

sua vez, o comportamento dos agentes e o alcance do campo jurídico do Poder Judiciário, no 

qual se identificam seus técnicos como atores do sistema perito descrito em Giddens (1991, p. 

30). Por sua vez, a arena jurídica também se caracteriza por disputas antagônicas em busca de 

domínio e poder, reflexo dos conflitos bem analisados por Bourdieu (2014, p. 239), assunto 

que abordaremos adiante. 

 

5.2  AS RESISTÊNCIAS QUE ECOAM DO PODER JUDICIÁRIO 

 

O percurso que nos trouxe até este ponto vem apresentando o questionamento sobre a 

possibilidade de haver adoção de transparência no PJ, considerando-se que suas dimensões 

são necessárias na atual conjuntura. Nesta perspectiva, duas notícias veiculadas mais 

recentemente pela mídia brasileira destacaram a transparência no atual contexto da sociedade 

em comparação com a ausência de informação e de transparência do PJ.  

A primeira delas foi veiculada no jornal O Globo, em 27 de agosto de 2017. A 

matéria em destaque exibe a atual discussão sobre o limite do teto da remuneração dos 

servidores públicos, cujo parâmetro sejam os vencimentos pagos aos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. Neste cenário, foram aprovadas pelo STF, em sessão administrativa, a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio e, com a Resolução nº 555, de 19 de junho de 2015, 

a conversão em indenização de férias não usufruídas (HERDY, 2017, p. 3). Não cabe neste 

estudo a análise do mérito da matéria, que atualmente vem sendo destacada e discutida pela 

sociedade civil, mas sim com sua conexão com as indagações trazidas neste estudo. 

Semelhantemente, em 28 de agosto de 2017, foi veiculado pela IstoÉ                           

(Carmen...2017) que a presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, concretizou 

procedimento para dar maior transparência ao Poder Judiciário, através de decisão 

administrativa analisada pelo plenário daquela corte em 18 de agosto de 2017, para 

possibilitar eficácia à Lei de Acesso à Informação, como também a validade da Resolução nº 

528, de junho de 2014(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014), que dispõe  sobre o 

acesso ao detalhamento de pagamentos, benefícios e indenizações dos ministros e servidores 
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do STF, entre outras rubricas. A ministra ressaltou a necessidade de “aprimoramento na 

exposição dos dados sobre pagamentos de servidores, especificando o subsídio e as demais 

parcelas, fixas ou variáveis”. O diretor geral do STF, Eduardo Toledo, informou que o 

detalhamento das vantagens pessoais, tais como licença-prêmio, indenizações de férias, 

serviços extraordinários e demais denominações terão suas origens registradas e sua 

fundamentação explicitada (ISTOÉ, 2017).  

As informações do STF confirmam que a Transparência Ativa do PJ não vinha sendo 

concretizada desde a publicação da LAI em 2011. Logo, há seis anos as instituições públicas 

resistem aos procedimentos da transparência. O que comprova a persistência deste Poder no 

distanciamento das dimensões da transparência, talvez em função de uma racionalidade 

voltada para perpetuar o controle e dominação em seu campo jurídico. 

Finalmente, ainda sobre os problemas relativos à gestão orçamentária e financeira do 

PJ, além do acesso às informações, deve-se destacar a entrevista da ex-corregedora geral do 

CNJ no período de 2010 a 2012 e ministra do STJ Eliana Calmon concedida ao 

Estadão(NADA MUDOU..., 2017).  A ex-ministra, atualmente advogada, disse que, quando 

foi instituída a lei da transparência, muitos desejaram a implementação e se propuseram à 

efetivação das regulamentações. Na época o ex-ministro Carlos Ayres Britto baixou portaria 

para que a Administração do Poder Judiciário dispusesse um sistema de dados com toda a 

remuneração e demais componentes que agregam o ganho total daquela administração 

pública.  

Das recentes informações acima destacadas que circulam na mídia, tornando-se 

assunto cotidianamente presente na sociedade civil, temos de refletir sobre a transparência 

regulamentada infraconstitucionalmente desde 2011, com várias leis, resoluções e portarias 

determinando que seja aplicada e cumprida pela gestão institucional dos poderes públicos. 

Entretanto, após seis anos de vigência das normas regulamentadoras da transparência, ainda 

ocorre nas instituições públicas toda uma série de resistências que confirmam a cultura do 

sigilo voltada para ocultar anomalias institucionais como a corrupção e a improbidade 

administrativa. Com a manifestação evidenciada desta tendência, a pergunta anterior volta a 

ser feita, só que com base nas atuais informações veiculadas pela mídia cotejando com as 

dimensões da transparência trazidas neste estudo. Estará o Poder Judiciário solidificando a 

transparência? 
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5.3  A RELAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE, NA PERSPECTIVA DE GIDDENS E BOURDIEU 

 

A estrutura do Judiciário como um sistema perito, conforme foi concebido por 

Giddens (1991, p.76), possibilita entender como se estabelecem as relações sociais na 

modernidade. O exemplo de como esta situação se consubstancia são os mecanismos 

apontados nos sistemas abstratos, entendidos como sistema perito. O estabelecimento de uma 

dependência dos mecanismos citados com a questão de se conquistar a confiança do cidadão 

nos sistemas abstratos é vislumbrado na análise da relação comunicacional do Judiciário, seja 

através do seu portal da transparência, seja no âmbito interno.   

Podemos afirmar, com base na teoria de Giddens (1991, p.32), que o Judiciário é um 

sistema perito, pois possui como referência um corpo técnico ou especialistas com 

competência profissional. Exemplo disto são os magistrados, advogados, e demais agentes e 

gestores do Judiciário. Mas este sistema perito necessita e depende da confiança, aqui 

percebida como a capacidade de se acreditar, de ter fé em alguém ou em algum princípio 

(grifo nosso).   

Em sua obra, o autor salienta que a confiança em sistemas abstratos (como o 

Judiciário) assume a forma de compromisso sem rosto, dos quais são solicitados indicadores 

da integridade de outros. Sabe-se que o exercício da atividade técnica muitas vezes requer 

ambientes especializados e concentração mental, por isso a estrutura ambiental não é pública, 

muito pelo contrário, existe grande distância comunicacional entre os sistemas peritos e o 

cidadão (GIDDENS, 1991, p. 80). Esta é a característica do sistema do Judiciário, sua 

estrutura é habitada pelo corpo técnico possuindo como ponto frágil, na visão sociológica, 

este distanciamento com a sociedade, propiciando muitas vezes os desvios de conduta de seus 

atores. 

Entretanto, segundo o mesmo pensador, em relação à confiança ou à sua ausência, 

tanto é possível haver uma relação comunicacional mais aberta e influente entre sistemas 

abstratos específicos e a sociedade, quanto é possível haver influências em pontos de acesso, 

considerados locais de tensão entre o ceticismo leigo, a perícia profissional, e os meios de 

comunicação como pontos de vulnerabilidade nos sistemas abstratos (GIDDENS, 1991, p. 83) 

( grifo nosso). 

Segundo os aspectos expostos por Giddens (1991), o encadeamento deste estudo 

sobre o acesso à informação e a transparência na Gestão Estratégica do Judiciário (GAJ) 

trouxe a reflexão de como este Poder entende e concretiza a transparência. Mesmo havendo 
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um distanciamento deste sistema perito, existem pontos de acessos imprescindíveis entre o 

sistema jurídico e a sociedade civil. Nesta perspectiva, verificou-se que os mecanismos 

reguladores de combate ao sigilo e ao oculto não estão sendo respeitados, nem cumprido pelo 

Poder Judiciário, seja por ausência de interesse, seja por ausência de responsabilidade, seja 

ainda por uma cultura apontada pelos aspectos históricos do surgimento deste Poder, mas que 

não é objetivo de exame nesta pesquisa, ficando como subsídio para abordagem futura. 

No mesmo sentido, a perspectiva da concretização da transparência ativa no portal de 

acesso à informação, está bem distante do cumprimento dos ditames e procedimentos para o 

acesso aos dados e informações da LAI.  Quanto à transparência passiva, muito embora 

constatarmos alguns órgãos do Judiciário focados no atendimento e cumprimento às 

solicitações e perguntas feitas pela sociedade civil, ainda temos um longo caminho a ser 

percorrido para alcançarmos a democracia participativa. 

Nesta conjuntura, em face aos aspectos dos sistemas peritos, pode-se perceber que a 

estrutura burocrática e fechada do Judiciário como sistema simbólico reflete um corpo de 

especialistas e um campo de reprodução e de circulação de autônomos; com especializações 

em ritos e discursos que cumprem a concorrência de monopólio de uma produção ideológica, 

legítima e estruturada. Neste segmento o campo jurídico é um lugar de “concorrência pelo 

monopólio do direito de dizer o direito onde se defrontam o corpo técnico investidos em 

competência e que resulta na ilusão da existência de uma autonomia absoluta em relação às 

pressões externas” (BOURDIEU, 2014, p. 9).  

Por outro lado, o espaço jurídico estabelece uma imposição de fronteira entre aqueles 

que estão preparados para entrar no jogo e os que neles se acham lançados, na relação entre os 

lados de quem vai se tornar um jurisdicionado; e da visão do corpo técnico como perito, juiz, 

advogado, serventuário etc. constituída de uma relação de poder. Desta forma, o monopólio e 

relação dos profissionais assim são concebidos.  

A respeito do espaço jurídico Bourdieu (2014, p. 235) explica que: 
 

A constituição do campo jurídico é inseparável da instauração do monopólio 

dos profissionais sobre a produção e a comercialização desta categoria 

particular de produtos que são os serviços jurídicos. A competência jurídica 

é um poder específico que permite que se controle o acesso ao campo 

jurídico, determinando os conflitos que merecem entrar nele e a forma 

específica de que se devem revestir para se constituírem em debates 

propriamente jurídicos: só ela pode fornecer os recursos necessários para 

fazer o trabalho de construção que, mediante uma seleção das propriedades 

pertinentes, permite reduzir a realidade à sua definição jurídica, essa ficção 

eficaz. O corpo dos profissionais define-se pelo monopólio dos instrumentos 

necessários à construção jurídica que é, por si, apropriação; a importância 
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dos ganhos que o monopólio do mercado dos serviços jurídicos assegura a 

cada um dos seus membros depende do grau em que ele pode controlar a 

produção dos produtores, quer dizer, a formação e, sobretudo, a consagração 

pela instituição escolar dos agentes juridicamente autorizados a vender 

serviços jurídicos e, deste modo, a oferta dos serviços jurídicos. 

 

Este pensador ainda analisa a força das formas, baseada em legitimidade legal e 

práticas jurídicas que muitas vezes não refletem aquilo que a sociedade anseia. A legitimidade 

conferida ao Poder Judiciário e a seus agentes não deve ser concebida como efeito de 

reconhecimento universalmente reconhecido pelos jurisdicionados, como deseja o corpo de 

juristas. Estes gostariam que a legitimidade fosse considerada a partir de enunciados de 

valores universais e eternos, transcendentes aos interesses particulares, muito menos ao 

contrário, por adesão a um estado de costumes, das relações de força e dos interesses dos 

dominantes (BOURDIEU, 2014, p. 252). 

As duas teorias trazidas tanto por Giddens (1991) quanto por Bourdieu (2014) 

possibilitam abordam a estrutura do Judiciário, mediante suas características e composição, 

justificando os dados trazidos no texto.  Logo, o entrelaçamento das teorias mencionadas 

permite entender que o Judiciário possui seu ponto fraco em relação aos procedimentos de 

comunicação participativa, em conformidade com o acima exposto, o que o torna insensível 

para a aplicação de procedimentos comunicacionais e para a efetivação da transparência 

passiva e ativa.  Isto se constata em sua relação com o mundo exterior, isto é, a sociedade, que 

não se encontra dentro de sua estrutura. 

 Os dados pesquisados revelam uma insatisfação interna corporis, tensão existente 

quando se denota a disputa pelo monopólio jurídico de força no qual os serventuários, 

técnicos judiciais e juízes vivenciam uma relação de ambiguidade, bastando verificar a 

atuação dos sindicatos na disputa dos direitos específicos e divergentes. (BOURDIEU, 2014, 

p. 221). 

 

5.4   A PERSPECTIVA DE UMA AÇÃO COMUNICATIVA BASEADA EM HABERMAS 

 

Como anteriormente referido, o marco teórico deste trabalho está fundamentado na 

teoria habermasiana, propondo uma ação comunicativa na qual a transparência é instrumento 

para a legitimação da democracia participativa. Tendo em vista tal formulação, a pesquisa 

também se volta para examinar se o portal da transparência do Judiciário está preparado para 

uma relação comunicacional a partir desta ótica.  
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O destaque na fundamentação teórica do presente trabalho, portanto, caminha para a 

teoria habermasiana da ação comunicativa, com o princípio de que a legitimidade do direito 

não pode ser explicada a partir de uma racionalidade autônoma, inserida unicamente na forma 

jurídica, mas deve também levar em consideração as exigências advindas de uma sociedade 

complexa, onde se realize a integração social através de entendimentos de sujeitos que agem 

comunicativamente (HABERMAS, 2012, p. 114).  

Na obra intitulada Na esteira da tecnocracia, Habermas (2014, p. 99) retoma a 

abordagem desenvolvida por ele em Facticidade e validade, baseada na teoria do discurso, 

atribuindo, ao próprio procedimento de formação democrática da opinião e da vontade, a 

força geradora da legitimidade: 

Pois este procedimento juridicamente institucionalizado fundamenta uma 

suposição falível sobre as decisões racionais, quando preenche 

aproximativamente duas condições: a inclusão simétrica de todos os 

concernidos ou de seus representantes e a religação da decisão democrática 

com a troca discursiva e sem coerções de temas e contribuições relevantes 

no caso (isto é, de informações, razões e tomadas de posição). A fonte 

normativa da legitimidade brota, segundo essa concepção, da combinação da 

inclusão de todos os concernidos e do caráter deliberativo de formação da 

sua opinião e da sua vontade. (HABERMAS, 2014, p. 99) 
 

Já em Direito e democracia, Habermas (2011, p. 20) demonstra que a razão 

comunicativa se diferencia da razão prática, pois seu meio de comunicação é a linguagem, 

não estando ligada ao sujeito coletivo sociopolítico, como partidos políticos e classes de 

profissionais entre outros, mas sim ao sujeito enquanto participante da sociedade.  No ato 

comunicacional, os participantes passam a adotar um enfoque performativo, perseguindo seus 

fins ilocucionários, nos quais o consenso se liga ao reconhecimento intersubjetivo de 

pretensões de validade criticável e que alcançam disposições de aceitações mútuas como 

consequência de uma interação perseguida. 

Esta racionalidade comunicativa não pode ser vista como capacidade subjetiva, capaz 

de dizer aos atores o que se deve fazer. A razão comunicativa não é alicerce, como se fosse 

uma fonte de normas de agir, mas possui um conteúdo normativo para os que agem 

comunicativamente, pois estes são obrigados a apoiar-se em pressupostos pragmáticos do tipo 

contrafactual. 

Segundo Habermas (2011, p. 155), o direito estabelece uma relação direta com o 

plano moral, não porque seja ético, mas porque existe uma complementaridade entre direito e 

moral; logo, o direito não é subordinado à moral, ambos vivem em sua esfera própria e 

possuem seus próprios procedimentos, apesar de estarem em constante diálogo. Para este 
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pensador, os mecanismos jurídicos continuam abertos aos discursos morais, pois os direitos 

humanos são fundamentados na autonomia moral dos indivíduos. A legitimação do direito 

ocorre por meio da democracia cuja base está no agir comunicativo.  

As dimensões da transparência focalizadas no primeiro capítulo desta dissertação se 

entrelaçam com a ação comunicativa habermasiana, à medida que considera os elementos da 

participação do cidadão imbricados com o direito da soberania popular e da cidadania, tanto 

em relação ao controle social, quanto se trata da participação da sociedade civil na atividade 

administrativa do Judiciário e da responsabilidade de seus gestores, na esfera do 

accountability horizontal. 

Por tal razão, torna-se necessário que o cidadão tenha acesso ao sistema do Judiciário 

através de procedimentos comunicacionais, a fim de se estabelecer uma participação 

dialógica, para se alcançar a legitimação do Estado Democrático de Direito. 
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6  CONCLUSÃO 

 

O enfoque desenvolvido na presente dissertação concentrou-se no estudo e na análise 

da transparência na gestão administrativa, financeira e econômica do sistema do Poder 

Judiciário, a partir da perspectiva da Teoria de Ação Comunicativa engendrada por Habermas 

(2011). 

 Com o objetivo de realizar esta proposição, delimitamos o estudo a partir da 

Constituição Brasileira de 1988, marco regulatório da transparência a ser adotado pelos 

serviços públicos do país. A análise sobre sua conceituação, tanto no campo administrativo 

quanto no constitucional, foi de relevo para posterior estudo de sua regulamentação no 

ordenamento jurídico. Partimos da problematização fulcrada na questão sobre se realmente 

existe a transparência na gestão do Judiciário, em conformidade com os regulamentos do 

Plano Estratégico Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Daí o fato de propormos a 

análise crítica para verificarmos a efetividade da regulamentação direcionada para a obtenção 

da transparência e seu vínculo com a participação do cidadão num contexto em que lhe fosse 

considerado propício.  

O estudo da transparência e sua regulamentação no Poder Judiciário nos conduziu a 

buscar o entendimento de seus aspectos e dimensões, propiciando sua conexão com o 

“accountability, controle social e o principio da moral”, este último disposto no caput do art. 

37 da Constituição Federal. 

Primeiramente, percebemos que o exame das dimensões da transparência está 

interligado com a perspectiva e possibilidade de responsabilidade na gestão pública, no 

princípio moral, e relação dialógica na gestão administrativa do Judiciário. Segundo, fomos 

investigar se existe a possibilidade de uma ação comunicativa interna e externa na estrutura 

sistêmica do Judiciário, procedimento legitimador da democracia. 

Por tais razões, no capítulo 2 da dissertação foi destacada e examinada a pesquisa de 

coleta de dados fornecida por instituições públicas e particulares, mediante a qual se analisou 

o índice de confiança e satisfação, tanto dos agentes e gestores do Judiciário quanto do 

cidadão. Diante dos dados pesquisados, constatou-se o resultado antagônico das respostas 

entre o entendimento e compreensão advindos da estrutura do Judiciário e aqueles obtidos 

junto à sociedade civil. 
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A disponibilidade dos dados dispostos no site da Fundação Getúlio Vargas, através 

do programa de Transparência Pública em parceria com a Fundação Open Society 

Foundations, também foi objeto de exame. Avaliaram-se os procedimentos de transparência 

em alguns tribunais brasileiros e a efetivação da transparência ativa e passiva no Poder 

Judiciário.  O resultado obtido, na maior parte dos casos, foi na constatação das dificuldades e 

obstáculos criados por aquele sistema, e na observação de que muitos tribunais no Brasil 

ainda não demonstram transparência em seu Portal de Acesso à Informação. 

Constatou-se haver mecanismos limitadores às perguntas direcionadas pela internet, 

em relação à informação da atividade financeira e orçamentária do Poder Judiciário, como, 

por exemplo, a discriminação detalhada de suas despesas, sendo este o maior obstáculo à 

transparência. A avaliação também constatou que a justificação legal trazida pela instituição 

da Lei n° 7.724/2012, que regula a abrangência tanto da transparência passiva quanto da 

transparência ativa é utilizada como barreira legal, justificadora para inviabilizar os 

procedimentos de transparência passiva, isto é, para a disponibilização dos dados solicitados e 

para a aceitação de protocolo dos recursos por parte da sociedade civil. 

O propósito de observação dos atores, suas relações, embates e disputas internas, e os 

reflexos externos, e como a transparência é entendida por aquela estrutura, se destacou o 

exame de quatro casos, cotejando com as três dimensões da transparência trazidas no primeiro 

capítulo, para se verificar a existência de transparência na conformidade deste estudo. Nesta 

etapa verificou-se ausência de transparência do Judiciário, seja internamente no próprio 

sistema jurisdicional, seja externamente, em relação à comunicação com a sociedade civil. 

 No âmbito do quarto capítulo, foram inicialmente relacionados os dados coletados e 

expostos, à semelhança do ocorrido no segundo e no terceiro capítulos, agora com relação aos 

agentes que compõem o campo jurídico, os conflitos e patologias existentes nesta relação. 

Tanto a teoria de Giddens (1991), na abordagem da questão do sistema perito, suas 

características e a necessidade de se estabelecer uma confiança com o cidadão, quanto a 

análise feita por Bourdieu (2014), na teoria de seu campo jurídico, símbolo de poder e 

dominação nas relações travadas por seus agentes, ambas forneceram subsídios valiosos para 

possibilitar o entendimento mais significativo do fenômeno estudado e para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Na reflexão suscitada pelos problemas principalmente durante o estudo dos quatro 

casos, constatamos como ponto negativo para a concretização da transparência no Judiciário o 

fato de este ser um sistema de técnicos e especialistas do direito. Com esta configuração o 
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sistema se fecha para qualquer outra possibilidade de comunicação, ainda mais quando se 

trata do elemento de controle, como o acesso à informação. Ocorre de maneira semelhante, ao 

se analisar o conceito de confiança trazido por Giddens (1991), que se alicerça na crença e na 

fé depositada como credibilidade de um sistema. Neste momento a relação comunicacional 

estabelecida entre o PJ e a sociedade é distorcida, pois a confiança traz uma legitimidade 

voltada para crença do positivismo, refletido nos “fundamentos legitimadores das instituições 

do poder” (HABERMAS, 1990, p. 224 – grifo nosso). 

Diferentemente deste entendimento, a legitimação habermasiana se estabelece no 

reconhecimento da relação comunicacional baseada na intersubjetividade, realizada através de 

procedimentos democráticos, por isto a conexão com os direitos fundamentais, como a 

soberania popular e a cidadania. Por conseguinte, a “confiança” dos sistemas abstratos não é a 

mesma trazida em Giddens (1991), na qual a validade se baseia unicamente na legalidade. Por 

isso a necessidade da inserção do princípio da transparência em uma dimensão 

comunicacional, entre a sociedade civil e o Poder Judiciário. 

Ainda nesta conjuntura, a arena onde se estabelecem as relações entre os atores do 

Judiciário se afigura em constante tensão e insatisfação, e neste ponto surge também a 

necessidade de uma ação comunicativa e transparente com base em procedimentos 

intersubjetivos voltados para o consenso. 

Finalmente, como se pretendeu analisar a existência da transparência na gestão 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a possibilidade de se adotarem 

procedimentos voltados para a ação participativa da sociedade, a teoria de Habermas (2011) é 

um dos marcos metodológicos desta pesquisa, pois foi com base nela que se analisaram os 

mecanismos discursivos das três dimensões da transparência: a accountability (ligada ao 

aspecto de responsabilidade na gestão), o controle social (conectado a participação da 

sociedade civil) e o princípio da moral (práticas de condutas positivas). 

Contudo, percebe-se que, pelo retraimento do Poder Judiciário, inviabiliza-se a 

implementação da transparência participativa. Primeiramente, porque, a transparência 

regulamentada no ordenamento jurídico não vem sendo implementada por suas instituições, 

bastando verificar as resistências que ecoam na estrutura do Judiciário, principalmente quanto 

se pretende estabelecer controle na atividade orçamentária e financeira deste poder. Segundo, 

porque, em que pese o comando das normas regulamentadoras voltado para a gestão 

participativa, destacando a responsabilidade da atividade pública, certifica-se que o Judiciário 

se encontra distante e fechado para a ação participativa habermasiana. 
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Em consequência, a legitimação da democracia, como rede de discursos formadores 

da opinião e da vontade juridicamente institucionalizada, não é alcançada. Entendemos que, 

se o Judiciário possui em sua missão institucional a busca da democratização, necessário que 

esteja concretizada por procedimentos legitimadores, destacados neste estudo pelas três 

dimensões da transparência. 
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ANEXO A  

  PLANO PLURIANUAL – PLANEJAMENTO FINANCEIRO. 
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ANEXO F 

NUCLEO DE AUDITORIA INTERNA -1 

 

 

 

 

 

 

  



115 
 

 
 

ANEXO G 
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ANEXO I 

NUCLEO DE AUDITORIA INTERNA - 4 

 

 

 

 

 

 

  



118 
 

 
 

ANEXO J 
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