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Mar português 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo, e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu.  

 

 

– Fernando Pessoa 
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RESUMO 

No presente trabalho, analisei o exercício do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), com enfoque nos seus potenciais atritos com a autodeterminação e auto-organização dos 

Tribunais de Justiça, sobretudo no que diz respeito aos impactos dessas normatizações na 

tomada de decisões na gestão administrativa dos presidentes desses tribunais. Para ilustrar a 

problemática, adotei o método de estudo de caso, elegendo com objeto de análise o caso da 

contratação da Microsoft pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi obstaculizada pelo CNJ 

em razão da violação à Resolução n. 185/2013 deste Conselho, que idealiza a uniformização do 

processo eletrônico em escala nacional pela adesão obrigatória ao Processo Judicial eletrônico 

(PJe). A partir dessa análise, identifiquei que conflitos como o descrito poderiam ser evitados 

por meio do aprimoramento do processo normativo do CNJ, especialmente mediante a 

incorporação de técnicas consagradas na Administração Pública contemporânea, em especial 

as incidentes no âmbito das agências reguladoras. 

PALAVRAS-CHAVE: Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário. Autodeterminação 

dos tribunais. Estudo de caso (processo judicial eletrônico). Processo normativo. Agências 

Reguladoras. 
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ABSTRACT 

In this paper, I sought to verify the limits of the normative power of the National Council of 

Justice in the face of self-determination and self-organization of the Courts, especially in 

relation to the impacts of these normatizations on decision-making in the administrative 

management of the presidents of the State Courts of Justice. To support this reflection, I 

performed a theoretical analysis of the institutional role of the CNJ in the Brazilian legal system. 

Next, I adopted the case study method to investigate the concrete contours that its performance 

assumes in the dynamics with the Brazilian courts. I elected, for this analysis, the case of the 

hiring of Microsoft by the TJSP, which was hindered by the Council in favor of the 

standardization of the electronic process nationwide. 

KEY WORDS: National Council of Justice. Judiciary. Self-determination of the State Courts 

of Justice. Case Study (electronic judicial process). Normative Process. Regulation Agencies.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nasceu para o ordenamento jurídico pátrio a 

partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, como um órgão de controle do Poder Judiciário 

no âmbito de sua administração, sem, contudo, invadir a competência judicante. 

Essa gênese derivou de um crescente anseio de criar mecanismos que permitissem 

controle e fiscalização dos órgãos integrantes do sistema de justiça, sendo este um dos grandes 

objetivos da reforma do Poder Judiciário operada pela Emenda Constitucional n. 45/2004. 

Assim, a criação do CNJ foi pautada pela ideia de que, apesar do fortalecimento do 

Poder Judiciário, este deve também ser controlado, sob pena de grave ameaça ao sistema da 

separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos. 

No entanto, uma vez criado, a sua legitimidade foi questionada e continua sendo pelos 

agentes do Poder Judiciário, sob o argumento de que o CNJ tolheria a autonomia organizacional 

dos Tribunais e imporia uma unificação de vontades por meio do que é determinado pelos 

integrantes do Conselho. Um grande exemplo desse conflito é a implementação do sistema 

processual eletrônico, objeto do estudo de caso realizado no presente trabalho. 

É notório que qualquer análise da autonomia do Poder Judiciário como um ponto 

sensível para a construção da democracia deve, necessariamente, partir de uma abordagem 

constitucional. Isso ocorre porque a Constituição Federal é a norma suprema da nação. Além 

de conter o catálogo de direitos do cidadão ou dos direitos fundamentais e suas garantias, 

também cria, organiza e regula as autoridades públicas e outros órgãos do Estado. 

A Justiça, para ser assim, requer o status de autônoma em suas ações, na gestão de 

seus recursos humanos e no orçamento. Se o Poder Judiciário não gerenciar o orçamento de 

forma independente, não poderá decidir questões administrativas adequadamente, tampouco 

operar livremente. 

Não há dúvidas de que a Constituição Federal consagrou a autonomia administrativa 

e financeira dos tribunais. Mas também não se pode desconsiderar a existência de um 

verdadeiro órgão regulador – o CNJ –, cujas normas devem orientar a administração dos 

tribunais, seguindo os parâmetros legais para tal. Ocorre que, na prática, os limites entre a 

competência normativa do CNJ e a autonomia administrativa dos tribunais nem sempre é claro, 
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o que abre margens para conflitos e sobreposições, dificultando a necessária coordenação entre 

esses entes. 

Essa afirmação fica clara a partir do estudo empírico do polêmico caso da contratação 

da Microsoft pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para criação da Plataforma Lex. No 

caso, a Resolução n. 185/2013, editada pelo CNJ no exercício de seu poder normativo, foi 

considerada um obstáculo para a referida contratação, o que gerou intensos debates entre a 

administração do TJSP e o Conselho.  

Identificada essa potencialidade conflituosa, buscarei verificar como ela pode ser 

atenuada por meio do aprimoramento do processo normativo do CNJ, que deve se alinhar às 

boas técnicas regulatórias que hoje se aplicam não apenas às agências reguladoras, mas à 

Administração Pública como um todo. É o caso das consultas públicas (hoje consagradas 

inclusive pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), bem como de 

instrumentos como a Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Análise de Resultado 

Regulatório (ARR). 

Na medida em que o CNJ exerce um poder normativo de cunho administrativo, ele 

deve incorporar esses mecanismos ao seu processo normativo, de modo a reforçar a 

legitimidade de seus atos normativos e, assim, reduzir potenciais conflitos perante os 

consumidores da sua regulação (os tribunais), em prol de uma melhor prestação jurisdicional 

aos usuários do serviço público (os jurisdicionados).  
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2 METODOLOGIA 

O ponto de partida do presente trabalho será uma breve análise histórica e legislativa 

da criação e das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, buscando explicar os motivos que 

conduziram à sua gênese nos moldes estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 45/2004, 

bem como traçar o seu perfil institucional e esclarecer seu papel no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Essa análise servirá para uma melhor compreensão do papel do CNJ no sistema 

jurídico, buscando-se demonstrar como esse ente, no exercício de sua missão constitucional, 

assumiu um papel de órgão regulador perante os tribunais. 

Para a análise dos aspectos concretos dessa atuação do CNJ, empreguei o método do 

estudo de caso. Assim, busquei, no polêmico caso da suspensão da contratação da Microsoft 

pelo TJSP para desenvolvimento da Plataforma Lex, elementos demonstrativos da dinâmica 

conflituosa pode se estabelecer entre o CNJ e a administração dos tribunais brasileiros em 

virtude da ausência de um procedimento normativo claro e participativo. 

Para o referido estudo de caso, recorri aos autos do Procedimento de Acompanhamento 

de Cumprimento de Decisão n. 0000681-09.2014.2.00.0000, instaurado pelo CNJ para garantir 

o cumprimento da Resolução CNJ n. 185/2013 pelos tribunais brasileiros. Selecionei, no bojo 

do referido procedimento, as ocorrências e discussões que trazem à tona o questionamento sobre 

o limite do poder normativo do CNJ, bem como as tentativas dos tribunais – em especial do 

TJSP – de preservar sua autonomia administrativa em face daquele Conselho. 

Para propor um possível caminho para evitar conflitos como o descrito, recorri à 

análise de legislação e da literatura administrativa, buscando subsídios para um aprimoramento 

procedimental do processo normativo do CNJ.  
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3 O PODER NORMATIVO DO CNJ EM FACE DA AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS: DISCUSSÕES TEÓRICAS 

3.1 Criação do CNJ pela EC n. 45/2004 

Antes de iniciar a análise dos potenciais conflitos entre o poder normativo do CNJ e a 

administração dos tribunais, é imprescindível definir o alcance e a razão de ser desse poder 

normativo, ou seja, precisar com exatidão qual é, efetivamente, o objeto da atividade regulatória 

exercida pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Desse modo, este capítulo será destinado à análise do CNJ enquanto instituição, bem 

como dos aspectos jurídicos da sua atividade. Buscarei, nessa linha, traçar o panorama geral do 

CNJ desde a sua criação, com enfoque na discussão quanto ao objeto e aos limites do seu poder 

normativo. Essa compreensão da missão constitucional e da posição institucional do CNJ é 

importante para corroborar a tese de que esse ente exerce poder regulatório em moldes muito 

semelhantes a entes da Administração Pública e, inclusive, às agências reguladoras, o que 

justifica a incorporação de instrumentos já consagrados no âmbito destas. 

O debate sobre as mudanças necessárias para melhorar o Poder Judiciário, tornando 

seu desempenho mais eficiente e célere, é antigo. Pode-se dizer que esse debate é ainda mais 

relevante na América Latina (Aequitas, 2011), uma vez que essa região historicamente não 

possui a mesma solidez institucional que pode ser observada nos países mais desenvolvidos, e 

o Poder Judiciário tem o papel de resgatar a esperança de melhores dias em uma sociedade que 

ainda tenta garantir direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna de 1988. 

O Brasil se enquadra nesse contexto: embora tenha feito avanços significativos nos 

últimos anos em seus indicadores sociais, ainda precisa avançar no processo de fortalecimento 

institucional. 

Ao longo dos anos 1990, foram implementadas diversas reformas legislativas com o 

objetivo de modificar o perfil do Estado, alargando sua atuação como promotor de direitos 

sociais e da competitividade. Acreditava-se que esse redesenho institucional demandava 

necessariamente de uma reforma no Poder Judiciário, que era (e não deixou de ser) “alvo de 

duras críticas que vão desde a sua morosidade e ineficiência ao seu corporativismo” (Rosilho, 

2011). 
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Segundo a professora Maria Tereza Sadek, autora que trouxe inestimáveis 

contribuições aos debates que circundaram essa reforma do Poder Judiciário, estava tornando-

se consenso, na época, a ideia de que as instituições incumbidas de distribuir justiça, “além de 

incapazes de responder à crescente demanda por justiça, tornaram-se anacrônicas e, pior ainda, 

refratárias a qualquer modificação” (Sadek, 2004). De fato, conforme pondera a autora, embora 

não fosse recente a insatisfação com o sistema de justiça, a crise que antecedeu a reforma de 

2004 trazia algumas peculiaridades, quais sejam: 

1) a justiça transformou-se em questão percebida como problemática por amplos 

setores da população, da classe política e dos operadores do Direito, passando a 

constar da agenda de reformas; 2) tem diminuído consideravelmente o grau de 

tolerância com a baixa eficiência do sistema judicial e, simultaneamente, aumentado 

a corrosão no prestígio do Judiciário. De fato, as instituições judiciais – mesmo que 

em grau menor do que o Executivo e o Legislativo – apesar de há longo tempo 

criticadas, saíram da penumbra (confortável?) e passaram para o centro das 

preocupações. E, por outro lado, acentuaram-se as críticas e a queda nos índices de 

credibilidade (Sadek, 2004). 

Uma das dimensões dessa reforma foi justamente a criação de mecanismos de controle 

e fiscalização dos órgãos integrantes do sistema de justiça. Com efeito, foi ganhando espaço a 

“ideia de que era preciso criar um órgão capaz de exercer o controle externo do judiciário, de 

lhe dar unidade administrativa e de torná-lo mais eficaz e menos capturado por interesses 

corporativistas” (Rosilho, 2011, p. 1). Esse objetivo se concretizou especialmente com a criação 

do CNJ, que emergiu como “um ente expressamente vocacionado para criar e dirigir uma 

política nacional do judiciário, atuando, de um lado, para organizá-lo, e do outro, para afirmá-

lo perante os demais poderes estatais” (Rosilho, 2011, p. 2). 

Até então, a organização do judiciário era totalmente descentralizada: “cada tribunal 

era uma ilha autônoma, dotado de realidades, procedimentos e padrões de organização próprios. 

Havia pouco diálogo entre as ilhas deste poder e entre elas e sua autoridade central, o STF” 

(Rosilho, 2011, p. 7). Assim, todos os assuntos relativos à conduta dos juízes e tribunais eram 

considerados interna corporis e, como tal, eram examinados apenas pelos juízes; tornou-se 

consenso que os juízes estavam sendo corporativos demais ao lidar com esses assuntos. 

Na analogia de Rosilho, imperava uma espécie de “feudalismo” judiciário, marcado 

pelo “enfraquecimento do poder da autoridade central – o STF – e pelo fortalecimento da 

autoridade local – os tribunais”. O fim desse período “feudal” do judiciário brasileiro se deve à 

criação do CNJ, haja vista que ele centralizou a organização deste poder, munido de 
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“instrumentos hábeis a transformá-lo em uma autoridade nacional de cunho administrativo-

organizacional” (Rosilho, 2011, p. 7). 

Assim, pode-se dizer que a criação do CNJ foi uma resposta à necessidade do Poder 

Judiciário de um órgão que direcionasse sua atuação, dando-lhe uma unidade em nível nacional 

e melhores condições para enfrentar a crise que o acometia há décadas (Soares, 2017, p. 22). 

Entre outras importantes funções, a entidade foi estabelecida com base na necessidade 

percebida de fortalecer dois pontos relevantes: i) alcançar um controle administrativo, 

financeiro e funcional genuíno do Judiciário, inspecionando com maior rigor quaisquer falhas 

observadas em suas atividades; e ii) desenvolver um plano para o Poder Judiciário, 

estabelecendo metas para este Poder, a fim de melhorar sua funcionalidade. 

Essa criação ocorreu – ao fim de mais de uma década de debates parlamentares, 

marcados por uma ampla participação dos diversos setores interessados e pela existência de 

interesses conflitantes1 – com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, que 

consubstanciou a aludida Reforma do Judiciário (Barroso, 2005). A emenda inseriu o CNJ no 

rol constitucional de órgãos judiciais logo abaixo do STF (art. 92, inciso I-A) (Talamini, 2014, 

p. 124). Seu detalhamento foi dado pelo art. 103-B, que o concebeu como órgão integrante da 

estrutura orgânica do Poder Judiciário, com a missão precípua de controlar a atuação 

administrativa e financeira deste Poder, bem como de fiscalizar o cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes (Soares, 2017, p. 22).  

[...] a ampliação de direitos e garantias fundamentais, o aumento do número de 

instrumentos jurídicos dirigidos à legitimação do Estado, a outorga de autonomia e 

independência ao Poder Judiciário, enfim a nova ordem introduzida pela Constituição 

de 1988 não deixou de revelar “cadentes frustrações do sistema”, como “a 

marginalização histórica das classes desfavorecidas no acesso à jurisdição e a 

morosidade atávica dos processos” (ADI 3367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal 

Pleno, j. 13/04/2005, DJ 17-03-2006). Fez-se, pois, imprescindível que uma reforma 

específica se mostrasse disposta a enfrentar a dissonância entre o proclamado na Lei 

Maior e atividade jurisdicional prestada; a redirecionar o Poder Judiciário rumo à 

eficiência, transparência e responsabilidade [...]. Foi nesse cenário que sobreveio a EC 

45/2004, que, além de criar o CNJ, estabeleceu medidas voltadas ao aperfeiçoamento 

dos serviços judiciários e à promoção de uma justiça célere e tempestiva. Entre essas 

medidas, a elevação imperativa da razoável duração do processo a garantia 

fundamental (art. 5º, LXXVIII). [...] O CNJ seria detentor do “dever jurídico de 

diagnosticar problemas, planejar políticas e formular projetos, com vistas ao 

aprimoramento da organização judiciária e da prestação jurisdicional, em todos os 

níveis, como exigência da própria feição difusa da estrutura do Poder nas teias do 

 
1 Conforme observam Ivan Candido da Silva de Franco e Luciana Gross Cunha, durante os doze anos em que 

tramitou a PEC n. 96, sua redação foi alvo de diversas alterações, demonstrando a existência de interesses distintos 

incidentes sobre a aprovação da emenda constitucional (Franco e Cunha, 2013, p. 516). 
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pacto federativo” (ADI 3367, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2005, 

DJ 17-03-2006).2 

O Conselho é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 103-B, § 

1º), e composto por quinze membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal (art. 103-B, § 2º), e investidos de 

mandato de dois anos, com apenas uma recondução admitida. Dentre os conselheiros, nove são 

magistrados – de diferentes níveis de jurisdição e indicados por tribunais –, enquanto os outros 

seis são externos à magistratura, sendo dois membros do Ministério Público, dois advogados e 

dois cidadãos (Barroso, 2005).  

No que diz respeito ao papel de Corregedor Nacional, tem-se que é exercido por um 

ministro eleito, tradicionalmente pelo critério da antiguidade, entre os ministros do STJ. Sua 

atuação é prevista pelo art. 103-B, § 5º, da CF/1988, que dispõe: 

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-

Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-

lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as 

seguintes: 

I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 

magistrados e aos serviços judiciários; 

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; 

III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar 

servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

No que diz respeito à competência do CNJ, sua definição foi dada pelo § 4º do referido 

art. 103-B, cujo conteúdo transcreve-se a seguir: 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, 

ou recomendar providências; 

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 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, sem prejuízo da competência 

do Tribunal de Contas da União; 

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores 

de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 

oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, 

podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a 

disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019) 

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração 

pública ou de abuso de autoridade; 

 
2 Voto do relator rel. Min. Cezar Peluso, na ADIn 3.367, Pleno, j. 13.04.2005, m.v., DJU, 22.09.2006. 
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V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e 

membros de tribunais julgados há menos de um ano;  

VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças 

prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;  

VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre 

a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve 

integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao 

Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 

O CNJ foi instalado em 2005 e, logo no início de suas atividades, tomou medidas de 

grande repercussão, assumindo iniciativas relevantes e com fortes impactos na sociedade em 

geral. De fato, pode-se, inclusive, afirmar que, desde a sua criação, o Conselho passou a, 

sistematicamente, reinterpretar “antigas estruturas do Poder Judiciário e questões que 

costumeiramente eram decididas interna corporis por cada um dos tribunais” (Rosilho, 2011). 

Conforme alerta a professora Luciana Gross Cunha, a crise que assola o Poder 

Judiciário não repousa em um problema processual nem em um déficit quantitativo de juízes 

ou de recursos, mas em um problema de gestão da justiça. Segundo a autora, enxergar a crise 

do Poder Judiciário sob a ótica da gestão implica vislumbrá-lo como um prestador de serviço 

público, sujeito a critérios de qualidade. É nesse viés que ganham destaque as metas definidas 

pelo CNJ, que são uma conquista considerável, muito embora não bastem por si só para o 

enfrentamento da crise (Scriboni, 2011). 

Com efeito, diversos atos normativos foram editados com o objetivo de regulamentar 

importantes aspectos do funcionamento do Judiciário, agregando à Justiça brasileira uma visão 

estratégica mais sistemática. Uma dessas medidas de grandes repercussões que inauguraram a 

atuação do CNJ foi a edição da Resolução n. 7/2005. Trata-se de ação moralizadora com o 

objetivo de combater a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. A partir de então, 

o CNJ tomou diversas outras medidas visando reforçar a credibilidade do sistema em face do 

jurisdicionado, tais como as relativas ao “controle estatístico do trabalho dos magistrados, a 

observância de mérito para a promoção dos juízes, o respeito ao teto salarial, a busca de 

unificação de procedimentos, a implantação de avanços tecnológicos”, entre outras (Cardoso, 

2011). 

Por outro lado, nem todas as medidas tomadas pelo Conselho foram bem recebidas 

pela magistratura e pelo público em geral. Desde a sua criação, o CNJ protagonizou importantes 

polêmicas (cite-se, por exemplo, as discussões travadas no âmbito da ADIn n. 3.367, da ADC 

n. 12, da ADIn n. 4.638 e, mais recentemente, da ACO n. 3.315 e da ADI n. 6.259, ambas 

analisadas na seção 4.6 do presente trabalho), atraindo críticas e suscitando questionamentos 
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sobre o seu papel no ordenamento pátrio e, mais especificamente, sobre os limites da sua 

atuação. 

No que diz respeito à função regulamentar do CNJ, cumpre destacar o papel da 

Corregedoria Nacional de Justiça, que é um dos seus órgãos integrantes, incumbida da 

orientação, coordenação e execução de políticas públicas direcionadas à atividade correcional 

e ao bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízos nacionais, tendo em mira 

uma maior efetividade na prestação jurisdicional. 

Dentre as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça, está justamente a de 

expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos 

normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder 

Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem 

como dos demais órgãos correcionais, sobre matéria relacionada com a competência 

da Corregedoria Nacional de Justiça.3 

É através dessa função regulamentar, fundamentada no poder normativo, que o CNJ 

exerce a sua “missão de executar a coordenação interna sobre os rumos administrativos do 

Judiciário de forma unitária, de maneira a conciliar sua autonomia e independência, com 

atuação administrativa condizente com os princípios previstos no artigo 37 da Constituição 

Federal” (Silva, Hoch e Righi, 2013). 

Esse poder normativo, conforme frisa a doutrina, é “imprescindível para a condução 

de uma política una e nacional sobre os aspectos da atividade administrativa do Poder Judiciário 

– e que representa grande significado institucional” (Silva, Hoch e Righi, 2013). Não obstante, 

suscitou importantes contestações e polêmicas, especialmente no que diz respeito às suas 

limitações. 

 

3.2 Discussões sobre o poder normativo do CNJ 

O CNJ, como anteriormente dito, é um órgão de cúpula administrativa e disciplinar do 

Poder Judiciário, cuja criação “reforçou a necessidade democrática de constante aprimoramento 

entre os poderes e instituições de Estado na prática da harmonia exigida textualmente pelo art. 

2º da CF/1988” (Moraes, 2015). Contudo, sendo um órgão de cúpula do Poder Judiciário, suas 

competências originárias devem ser previstas expressa e taxativamente pelo texto 

constitucional, de modo a preservar a independência e a harmonia entre os Poderes. Sendo 

 
3 Art. 8º, X, do Regimento Interno do CNJ. 
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assim, o respeito aos limites fixados pela Constituição Federal à sua competência é uma 

condição inafastável para a sua legitimidade constitucional (Moraes, 2015). 

E esses limites foram, de fato, expressamente delineados pelo constituinte derivado, 

que limitou as competências originárias do CNJ ao âmbito administrativo, 

tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos Tribunais, 

permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo STF e não as confundindo com 

o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem autorizando qualquer 

tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado 

(...) (Moraes, 2015). 

Em uma perspectiva comparada, Moraes (2020) salienta que, na contramão da crença 

comumente difundida, a anterior inexistência de um órgão central de controle do Poder 

Judiciário não implicava uma inferioridade, por si só, do sistema brasileiro. Conforme salienta 

o autor, não há, nos diversos países democráticos, órgãos dotados de tanto poder de ingerência 

na função jurisdicional como o CNJ brasileiro, inclusive com o potencial de afetar a 

independência e autonomia dos juízes. Por exemplo, países como a Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Suécia optaram por não 

adotar Conselhos Nacionais de Justiça. 

De outro lado, mesmo os países que contam com órgãos que exercem função 

semelhante, fizeram-no em circunstâncias muito diferentes da que marcava a realidade 

brasileira. Cite-se, por exemplo, os casos da França e de Portugal: ambos são parlamentaristas 

e semipresidencialistas, e criaram órgãos centrais de controle do Poder Judiciário com o 

objetivo de ampliar a autonomia dos magistrados em face das ingerências políticas do 

Parlamento e do Primeiro-Ministro. Considerando esse contexto, é inegável que a mesma lógica 

não se aplica a países com regime presidencialista, marcados pela igualdade de tratamento entre 

o Poder Judiciário em relação aos demais poderes (Moraes, 2020). 

A Constituição portuguesa contempla três Conselhos Superiores da Justiça, quais 

sejam, o Conselho Superior da Magistratura4, o Conselho Superior dos Tribunais 

 
4 Note-se que esses órgãos se aproximam do antigo Conselho Nacional da Magistratura, que era disciplinado pelos 

arts. 50 a 60 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979). Esse 

órgão, que não se confunde com o CNJ, foi criado pela EC n.7 em 1977, e tinha por atribuição conhecer 

reclamações contra membro dos tribunais, tendo sido criado com o objetivo de uniformizar o controle 

administrativo e moralizar a atuação dos tribunais. Porém, o órgão não tinha efetividade e não foi recepcionado 

pela Constituição de 1988A despeito da extinção do antigo Conselho Nacional da Magistratura, remanescem 

órgãos correlatos em nível estadual, como o Conselho Superior da Magistratura paulista, no Estado de São Paulo, 

que é previsto no art. 64 do Código Judiciário (Decreto-Lei Complementar nº 3/1969). Por outro lado, as 



19 

 

 
 

Administrativos e Fiscais e Conselho Superior do Ministério Público. Esses Conselhos são 

encarregados da gestão e da disciplina das respectivas magistraturas, tendo competência para 

controlar e fiscalizar a atividade judicial, respeitada a autonomia e independência dos juízes. O 

Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

e também tem composição mista, que abarca: a) Dois designados pelo Presidente da República; 

b) Sete eleitos pela Assembleia da República; c) Sete juízes eleitos pelos seus pares, de 

harmonia com o princípio da representação proporcional5. – 

Na França, o órgão central de controle do Poder Judiciário é o Conselho Superior da 

Magistratura (Conseil Superieur de la Magistrature), instituído pela Constituição de 4 de 

outubro de 1958. O órgão é presidido pelo Presidente da República e tem como vice-presidente 

o Ministro de Justiça6. Esse Conselho é dividido em duas turmas, sendo uma vocacionada a 

zelar pelos magistrados de carreira (magistrats du siège) e outra, pelos membros do Ministério 

Púbico (magistrats du parquet). A primeira Turma é presidida pelo primeiro presidente do 

Tribunal de Cassação (Cour de cassation), e inclui, como membros: cinco magistrados de 

carreira, um membro do Ministério Público, um membro do Conselho de Estado, um advogado 

e seis pessoas qualificadas que não pertençam ao Parlamento nem à magistratura ou à 

Administração7. Ou seja, sua composição é mista, abrangendo oito pessoas externas à 

Magistratura, além dos juízes de carreira e do Ministério Público. 

 
atribuições de exercer um controle administrativo e disciplinar sobre o Poder Judiciário em nível nacional foi 

posteriormente assumida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos moldes hodiernos. 
5 Art. 218, 1, da Constituição da República Portuguesa. 
6 Note-se que a gestão de tribunais e a adoção de medidas de inspeção e de correição, na França, estão diretamente 

ligadas ao Ministério da Justiça. Essa conexão, porém, tem sido alvo de discussões pelos franceses, conforme 

assinalado pelo então titular da Inspeção Geral de Serviços Judiciários da França, François Feltz, em encontro com 

o conselheiro Gilberto Valente, em 11 de dezembro de 2014. (Agência CNJ de Notícias, Conselho recebe inspetor-

geral do Judiciário francês. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/conselho-recebe-inspetor-geral-do-judiciario-

frances/ >. Acesso em: 07 jan. 2022. 
7 Nos termos da Constituição francesa, art. 65, § 2º: “La formation compétente à l’égard des magistrats du siège 

est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et 

un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités 

qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la 

République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités 

qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités 

qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul 

avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.” 
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A Turma do Conselho Superior da Magistratura francês responsável por zelar pelos 

magistrados de carreira, formada nos termos acima mencionados, age como Conselho 

disciplinar dos magistrados8.  

Como mencionado, essa instituição foi criada com o propósito de evitar interferências 

externas no Poder Judiciário. No Império de Napoleão Bonaparte, a magistratura foi organizada 

em carreira, hierarquizada e obediente à lei, sendo que era dominada pelo Executivo, que tinha 

o poder de nomear oficiais, funcionários e juízes (Freitas, 2010). A atual Constituição Francesa, 

ao instituir o Conselho Superior da Magistratura, passou a permitir que as promoções dos 

magistrados fossem feitas pelos próprios corpos judiciários, ou seja, por representantes eleitos 

pelos próprios magistrados. Buscava-se, assim tornar mais autônomo e independente o Poder 

Judiciário francês (Saraiva, 1987). 

Nessa linha, como bem observa o Min. Gilmar Ferreira Mendes, um dos pontos que 

distingue o CNJ brasileiro da experiência observada em outros países é, justamente, o fato de 

que nesses países os Conselhos surgiram para responder a anseios da magistratura por maior 

autonomia e independência, bem como para impedir a ingerência de outros Poderes no 

Judiciário, o que não foi o motivo determinante para o surgimento do CNJ brasileiro. Este, com 

efeito, foi concebido mais como “forma de integração e coordenação dos diversos órgãos 

jurisdicionais nacionais, por meio de uma Instituição central com atribuições de controle e 

fiscalização de caráter administrativo, financeiro e correcional” (Mendes, 2012).Essa 

perspectiva comparada deixa ainda mais evidente a necessidade de cautela na definição dos 

limites dos poderes conferidos ao CNJ, de modo a garantir que exerça seu papel constitucional, 

sem, contudo, violar um dos valores que nasceu para proteger: a autonomia do Poder Judiciário. 

Na prática, tais limites nem sempre se mostraram com clareza, o que abriu margem 

para diversos questionamentos sobre a legitimidade da atuação do Conselho. De fato, desde a 

sua criação, em 2004, o CNJ teve sua legitimidade questionada em diversas ocasiões. Como 

bem salienta Barroso (2005), “desde a primeira hora, a ideia da criação de um órgão de controle 

social do funcionamento da Justiça, integrado por pessoas externas à magistratura, enfrentou 

aguerrida resistência”. Segundo o autor, a superação da matéria se deu, no plano político, pela 

deliberação majoritária qualificada do Congresso Nacional, no papel de poder constituinte 

derivado, conduzindo à aprovação da EC n. 45/2004. Já no plano jurídico, a discussão girou em 

 
8 “La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme 

conseil de discipline des magistrats du siège. (...)” (art. 65, § 7º, da Constituição da República francesa). 
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torno da constitucionalidade ou não do CNJ, sobretudo em face dos princípios da separação de 

Poderes e da forma federativa de Estado (art. 60, § 4º, I e III, da CF/1988). 

Essa discussão resultou em diferentes ações de controle de constitucionalidade perante 

o STF. No que diz respeito à constitucionalidade do CNJ como instituição, sua confirmação se 

deu no julgamento da ADI n. 3.367 (Anjos e Oliveira, 2020, p. 193), proposta pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB). Nesse julgamento, por maioria de votos, a Suprema Corte 

reconheceu a constitucionalidade da instituição do CNJ pela EC n. 45/2004, salientando seu 

enquadramento como órgão de controle interno do Poder Judiciário, dotado de competência 

materialmente administrativa (ou seja, não jurisdicional).9 

Esse entendimento foi no sentido da orientação doutrinária dominante.10 Antes mesmo 

de julgada a ADIn, afirmava Barroso (2005), na mesma linha dos argumentos colacionados:  

[...] é importante notar que as competências de controle e fiscalização do Conselho 

envolvem exclusivamente a atuação administrativa dos órgãos do Judiciário. Vale 

dizer: atividades que não lhe são típicas nem privativas. Por assim ser, não há qualquer 

questão de especialização funcional em jogo. O Conselho não apenas não é externo 

 
9 Transcreve-se, a seguir, os principais pontos da ementa: “[...] 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. 

Emenda Constitucional n. 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. 

Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da 

magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e 

alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. 

Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e 

das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao 

caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São 

constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, 

instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 

3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e 

disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta 

de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como 

órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou 

disciplinar da respectiva Justiça. 4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza 

exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da 

magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo 

Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e 

decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra r, e § 4º, da CF. O 

Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, 

sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito. [...]” (STF – ADI: 3367 DF, 

Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 13/04/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 17-03-2006 

PP-00004 EMENT VOL-02225-01 PP-00182 REPUBLICAÇÃO: DJ 22-09-2006 PP-00029)”  
10 “O CNJ não exerce jurisdição, isto é, não julga litígios concretos entre partes, substituindo-se aos titulares dos 

interesses em conflito, para imparcialmente pacificá-los por meio da justa aplicação do direito, segundo o devido 

processo legal. Sua atuação incide sobre atividades como a celebração de contratos e convênios, a elaboração de 

orçamentos, o planejamento geral dos investimentos em infraestrutura e tecnologia, as licitações, a padronização 

necessária ao intercâmbio e ao compartilhamento de informações judiciárias, a produção de estatísticas para a 

avaliação do desempenho de juízos e tribunais, a uniformização de procedimentos administrativos, entre várias 

outras” (Badin, 2009 apud Talamini, 2014). 
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ao Judiciário como suas atribuições não se exercem sobre a função jurisdicional de 

juízes e tribunais. 

Ressalte-se que, embora tenha reconhecido a legitimidade constitucional do CNJ, a 

Suprema Corte esclareceu os limites de sua atuação, cujo respeito é essencial para preservar a 

separação de Poderes, a independência do Judiciário e as garantias constitucionais do processo 

(Talamini, 2014).  

Sucede que, apesar de o CNJ integrar a estrutura orgânica do Poder Judiciário, não se 

reveste de poder jurisdicional, já que suas atribuições são estritamente administrativas. É, nesse 

sentido, um órgão judicial com atribuições atípicas (Talamini, 2014). 

Na ADI n. 4.638, abordando os limites da atuação do CNJ, o STF frisou a sua natureza 

administrativa como instituição interna de controle do Poder Judiciário, o que se evidencia na 

própria a escolha pelo constituinte derivado do termo “Conselho” para designá-lo. 

A ausência de poder jurisdicional se infere do próprio art. 92, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 

Com efeito, ao inaugurar a figura do CNJ, a EC n. 45/2004 desdobrou o parágrafo único do 

referido art. 9211 em dois parágrafos, determinando, respectivamente: 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais 

Superiores têm sede na Capital Federal. 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 

território nacional. 

A menção ao CNJ no § 1º, seguida da sua ausência no § 2º, deixa evidente que, embora 

tenha competência em todo o território nacional, o constituinte derivado optou por não lhe 

conceder jurisdição (Talamini, 2014, p. 125). 

Da falta de poder jurisdicional do CNJ, e tendo em vista a garantia constitucional de 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) e do devido processo legal (art. 5º, LIV), deriva 

a sua inaptidão para revisar, invalidar, reformar ou suspender, a qualquer título, as decisões 

jurisdicionais, que só podem ser revistas por outras decisões jurisdicionais (Talamini, 2014, p. 

128). 

Esse foi, inclusive, um dos argumentos apresentados na referida ADI n. 3.367, em 

defesa da constitucionalidade do CNJ. Vale dizer, o Conselho não violaria a independência 

 
11 A redação original dizia: “Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na 

Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional”. 
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interna e externa do Poder Judiciário, uma vez que – e apenas na medida em que – não pode 

interferir no conteúdo das decisões jurisdicionais, ou seja, no desempenho da função típica do 

Poder Judiciário (Talamini, 2014, p. 128-129). 

Sendo esse um dos fundamentos da legitimidade constitucional do CNJ, sua atuação é 

considerada ultra vires quando intervém em processos de natureza jurisdicional, extrapolando 

suas atribuições estritamente administrativas. E, em diversas ocasiões, o STF buscou garantir a 

observância desse limite, reafirmando a incompetência do CNJ para interferir em matéria de 

conteúdo jurisdicional.12 

Essa limitação se revela não apenas na impossibilidade de interferência direta nas 

decisões jurisdicionais, mas também na impossibilidade de interferência indireta. Assim, 

também não se admite que, por eficácia indireta ou reflexa, um ato do CNJ invalide uma decisão 

jurisdicional, mesmo que não seja seu efeito principal, sob pena de ficar configurado desvio de 

finalidade (Talamini, 2014, p. 130).  

Nessa linha, o CNJ não tem qualquer competência recursal em relação a decisões 

jurisdicionais, mesmo que proferidas por órgãos judiciários hierarquicamente inferiores no rol 

do art. 92 da CF/1988. Igualmente, é desprovido de competência para prestar tutela jurisdicional 

em ações originárias (Talamini, 2014, p. 131). Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (2006, p. 302): 

O CNJ é órgão do Poder Judiciário (...), mas “sem jurisdição”, vale dizer, é órgão 

judicial mas não jurisdicional. Órgão administrativo de controle externo do Poder 

Judiciário e da atividade e da Magistratura (...). Ao CNJ não cabe controlar a “função 

jurisdicional” do Poder Judiciário e de seus membros, razão por que não pode rever 

nem modificar decisão judicial, isto é, não tem competência recursal (...). 

Aliás, a sistemática é justamente o contrário: são os agentes jurisdicionais que detêm 

o poder de controlar a atuação do CNJ. De fato, quando no seio de um processo jurisdicional 

emergir como tema relevante a existência, validade ou eficácia de um ato ou uma omissão do 

CNJ, caberá a sua apreciação – em caráter incidental – pelo juiz do feito, mesmo que este não 

tenha competência para examiná-la como questão principal (Talamini, 2014, p. 131-133).13 

 
12 Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados: MC no AgRg no MS 28.611, Pleno, j. 14.10.2010, v.u., rel. Min. 

Celso de Mello, DJe 08.02.2011; MC no AgRg no MS 28.611, Pleno, j. 14.10.2010, v.u., rel. Min. Celso de Mello, 

DJe 08.02.2011; MC no AgRg no MS 28.611, Pleno, j. 14.10.2010, v.u., rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.02.2011; 

MC no AgRg no MS 28.611, Pleno, j. 14.10.2010, v.u., rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.02.2011 (Talamini, 2014, 

p. 129-130). 
13 Ressalva o autor que o poder para controlar condutas do CNJ não se restringe ao STF, já que o art. 102, I, “r”, 

da CF/1988 teria alcance restrito, apenas abrangendo pretensões diretamente voltadas contra condutas do CNJ. Ou 
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Assim, tem-se que, de um lado, incumbe ao STF controlar a constitucionalidade dos atos 

normativos do CNJ e, aos demais órgãos jurisdicionais, controlar incider tantum a validade 

desses atos, quando relevantes no âmbito de um processo jurisdicional. 

Da incompetência do CNJ para interferir nos pronunciamentos jurisdicionais deriva, 

também, sua incompetência para examinar causas que já são objeto de processo jurisdicional, 

já que a eventual decisão do CNJ, nesse caso, não poderia prevalecer sobre a jurisdicional, 

ficando fadada à inutilidade (Talamini, 2014, p. 133).14 

Ainda como decorrência da natureza estritamente administrativa da atuação do CNJ, 

mencione-se que seus pronunciamentos, em hipótese alguma, fazem coisa julgada, ante a 

garantia insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/1988. De fato, muito embora nem todo ato 

jurisdicional tenha aptidão para fazer coisa julgada (por exemplo, as decisões interlocutórias 

não se revestem dessa característica), apenas atos jurisdicionais podem produzi-la, nunca um 

ato legislativo ou administrativo (Talamini, 2014, p. 134). 

Dessas limitações, extrai-se que os pronunciamentos do CNJ não apresentam qualquer 

efeito vinculante em face dos juízes e tribunais no exercício da atividade jurisdicional. Por outro 

lado, seus comandos devem ser observados pelos órgãos e agentes judiciais quando 

concernentes ao seu âmbito de competência, ou seja, quando adstritos às suas missões 

constitucionais (exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e 

do cumprimento de deveres funcionais pelos juízes) (Talamini, 2014, p. 135). 

No que diz respeito ao poder normativo do CNJ, o texto constitucional se limita a 

afirmar que pode o Conselho “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências” (art. 103-B, § 4º, I). Assim, embora preveja a função regulamentar 

do Conselho, o constituinte derivado não se desincumbiu de indicar explicitamente o seu âmbito 

de incidência, tampouco seus limites, que não encontram definição expressa em outra 

disposição constitucional, legal nem infralegal (Rosilho, 2011, p. 6). 

 
seja, a competência para julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça apenas é originária do STF nos 

casos de “ações de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus ou habeas data que se voltem 

contra condutas do CNJ ou de seus membros”. Nos demais casos, o CNJ não figura como “autoridade coatora” e, 

como não é dotado de personalidade jurídica, quem ocupa o polo passivo da ação é a própria União, aplicando-se 

as regras gerais de determinação da competência para ações contra ela ajuizadas. 
14 Conforme observa o autor, esse é inclusive o entendimento do STF, consolidado no AgRg no MS 28.174, Pleno, 

j. 14.10.2010, v.u., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2010. 
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Nesse aspecto, a jurisprudência do STF assumiu importante papel na definição dos 

contornos e limites das competências do CNJ, por meio da interpretação da Constituição por 

ocasião do julgamento dos casos submetidos a sua apreciação (Rosilho, 2011, p. 7). 

A doutrina sustenta que, ante a sua natureza estritamente administrativa, o CNJ não 

tem poder normativo autônomo, ou seja, que “não lhe é dado estabelecer comandos gerais e 

abstratos inovadores da ordem jurídica, no sentido de estabelecerem deveres que já não fossem 

extraíveis das normas legais e constitucionais vigentes” (Talamini, 2014, p. 136).  

Nesse sentido, muito embora os atos do CNJ possam ser gerais e abstratos, Talamini 

defende que têm destinação limitada a: “(1º) detalhar o exercício de suas competências, já 

extraíveis da ordem jurídica; e (2º) pôr em destaque condutas que devam ser adotadas – ou 

evitadas – pelos órgãos e agentes judiciais para que esses cumpram adequadamente seus 

deveres funcionais, já prescritos no ordenamento”. 

Assim, o poder regulamentar do CNJ é limitado tanto horizontalmente – na medida 

em que deve se ater ao seu âmbito de competência – quanto verticalmente – haja vista não poder 

inovar o ordenamento jurídico, com a criação de deveres e sanções não derivados da lei.15 

Para Streck, Sarlet e Clève (2016), as resoluções expedidas pelo CNJ – por não 

emanarem do Poder Legislativo, que é a essência da democracia representativa – não podem 

ocupar a mesma posição hierárquica das leis, e por isso não podem “criar direitos e obrigações 

e tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange a restrições) na esfera dos direitos e 

garantias individuais ou coletivas”. Daí afirmarem os autores que “qualquer resolução que 

signifique inovação será, pois, inconstitucional”. 

A discussão sobre tais limitações ao poder normativo do CNJ já havia sido tangenciada 

pela ADIn n. 3.367. Na ocasião, frisou o relator Min. Cesar Peluso que a competência do CNJ 

para expedir atos regulamentares destina-se, por definição, “a fixar diretrizes para execução dos 

seus próprios atos, praticados nos limites de seus poderes constitucionais, como consta, aliás, 

do art. 103-B, § 4º, I, onde se lê: ‘no âmbito de sua competência’”.16 

 
15 Lembrando que, segundo o art. 5º, II, da CF/1988, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. 
16 Voto do relator rel. Min. Cezar Peluso, na ADIn 3.367, Pleno, j. 13.04.2005, m.v., DJU 22.09.2006. 
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Já na ADC n. 12, o tema foi diretamente enfrentado, com o objetivo de aferir a 

constitucionalidade da Resolução CNJ n. 7/2005, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no 

âmbito dos tribunais. O STF reconheceu a constitucionalidade da referida resolução justamente 

por entender que não tinha conteúdo inovador, já que se limitava a explicitar comandos já 

vigentes no direito pátrio, notadamente os princípios da impessoalidade, da eficiência e da 

igualdade (art. 37 da CF/1988).17 

Segundo Anjos e Oliveira (2020, p. 193), a decisão do STF fundou-se no entendimento 

de que os atos normativos do CNJ têm natureza primária, por derivarem diretamente da 

Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, I). 

Os limites do poder regulamentar do CNJ foram reafirmados e esclarecidos em 

julgados posteriores do STF. Cite-se, por exemplo, o ADIn n. 4.638, no qual se afirmou que 

“não incumbe ao CNJ criar deveres, direitos e sanções administrativas, mediante resolução, ou 

substituir-se ao Congresso e alterar as regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura 

referentes ao processo disciplinar”.18 

Percebe-se que, nos moldes concebidos pelo constituinte derivado, o CNJ, no exercício 

da sua missão institucional de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário, assume um papel essencialmente administrativo. Isso porque, apesar de integrar a 

estrutura do Poder Judiciário, suas atribuições são estritamente administrativas, daí ser 

considerado um órgão judicial com atribuições atípicas. 

Dessa natureza, conforme se aprofundará no capítulo 5 do presente trabalho, decorre 

a evidente necessidade de adequação do procedimento normativo do CNJ aos parâmetros e 

técnicas já consagrados no âmbito da Administração Pública, especialmente os relacionados às 

agências reguladoras, que, assim como o CNJ, exercem poder regulamentar em busca do 

constante aperfeiçoamento do setor em que se inserem. 

Antes de adentrar nessa discussão, contudo, é preciso delinear a problemática que 

justifica essas mudanças procedimentais por parte do CNJ. Como mencionado, o núcleo dessa 

problemática reside na potencial colisão entre a atividade regulatória exercida pelo CNJ e a 

 
17 ADC 12, Pleno, j. 20.08.2008, v.u. [quanto ao mérito], rel. Min. Ayres Britto, DJe 17.12.2009. 
18 Min Marco Aurélio, Decisão monocrática de 19.19.2011 – parcialmente referendada pelo Plenário do STF (j. 

09.02.2012, m.v.). 
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autonomia constitucionalmente consagrada aos tribunais. Passa-se, então, a discorrer sobre essa 

autonomia. 

3.3 A autonomia administrativa dos tribunais 

No modelo concebido na Constituição Federal de 1988, confere-se aos Poderes 

independência no exercício das suas funções típicas, daí sua elevada autonomia orgânica, 

administrativa e financeira. Nessa linha, os órgãos judiciários locais se constituem como entes 

autônomos institucionalizados, na medida em que dotados de um núcleo de autogoverno. 

Essa autonomia deve ser ordinariamente preservada, de forma que eventuais 

interferências nesses entes devem ser sempre extraordinárias. 

Sendo assim, a atuação do Conselho Nacional de Justiça encontra limites na 

autodeterminação das organizações do Poder Judiciário. Aliás, uma das missões constitucionais 

do Conselho é justamente “zelar pela autonomia do Poder Judiciário” (art. 103-B, § 4º, inciso 

I, da CF/1988). Na prática, contudo, não há uma clara definição desse limite. 

A Constituição Federal atribui, inclusive, poder normativo aos tribunais, 

estabelecendo, em seu art. 96, inciso I, alínea “a”, que a eles compete privativamente “eleger 

seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de 

processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”. 

Assim, a autonomia orgânico-administrativa dos tribunais é uma garantia institucional 

do Poder Judiciário, estabelecida no art. 96 da Constituição Federal, e engloba a independência 

na estruturação e no funcionamento de seus órgãos, assim como a garantia de autonomia 

financeira (Afonso da Silva, 2012, p. 524). Sendo assim, eventuais interferências devem ser 

sempre excepcionais, motivadas por circunstâncias extraordinárias. 

Como decorrência dessa autonomia administrativa, o constituinte se preocupou em 

garantir aos tribunais a liberdade de eleger seus órgãos de direção e seus dirigentes, de modo 

que ingerências externas (sejam do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do próprio Poder 

Judiciário) nessa eleição configuram afronta à própria autonomia mencionada. Essas 

ingerências são inadmissíveis não apenas na sua eleição, mas no próprio exercício de suas 

competências administrativas constitucionalmente previstas. 
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Ressalva-se, embora o CNJ seja considerado um órgão de controle interno do Poder 

Judiciário, pode-se considerar que suas eventuais interferências em assuntos que não integram 

seu âmbito de competência podem ser consideradas externas. Em outras palavras, o CNJ age 

como órgão de controle interno à medida que exerce suas competências constitucionais de 

controlar e fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário em geral, mas 

eventuais interferências em assuntos de competência exclusiva dos próprios tribunais, não 

sujeitas às apreciação do CNJ (como a eleição da diretoria do Tribunal), nada mais são que 

interferências indevidas de uma entidade externa em relação aos tribunais individualmente 

considerados. 

Não obstante, é sabido que o CNJ foi criado tendo como uma de suas missões 

institucionais justamente controlar a legalidade dos atos administrativos do Poder Judiciário. 

De fato, o § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, ao dispor sobre o papel do CNJ no 

ordenamento jurídico brasileiro, inclui o controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário. Esse controle tem como objetivo “aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário 

brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e 

processual” (Andrighi, 2018). 

Sendo assim, torna-se necessário precisar até que ponto esse controle pode ser exercido 

como decorrência do mandamento constitucional e a partir de que ponto ele se torna indevido, 

configurando ingerência externa na administração dos tribunais e violação à sua autonomia 

gerencial, também constitucionalmente garantida. 

Para identificar esse limite, importa, em primeiro lugar, traçar a distinção entre as duas 

principais competências do CNJ em relação aos órgãos do Poder Judiciário: o controle ético-

disciplinar e o controle da atuação administrativa e financeira. 

No primeiro tipo de controle, que envolve a função correicional e disciplinar dos 

membros, órgãos e serviços do Poder Judiciário, a atuação do CNJ se dá como órgão 

administrativo hierarquicamente superior, revestido de competência disciplinar originária e 

concorrente. Nesse caso, seu controle é mais amplo, envolvendo não apenas a análise de 

legalidade propriamente dita como também do mérito de eventuais falhas funcionais (Moraes, 

2020). 
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Já no que diz respeito ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário, a atuação do CNJ assume uma compleição mais restrita, por ser balizada pelos 

princípios constitucionais que determinam a autonomia administrativa dos tribunais. Desse 

balizamento decorre que o CNJ, embora tenha poderes como os de desconstituir e revisar atos 

administrativos dos membros ou órgãos do Poder Judiciário, só pode analisar tais atos sob o 

prisma da legalidade, não podendo se imiscuir no mérito administrativo (Moraes, 2020). 

Nesse ponto cabe uma segunda distinção fundamental para a compreensão dos limites 

do controle do CNJ: a que se estabelece entre atos administrativos vinculados e discricionários. 

Ao praticar atos vinculados, o agente se limita a reproduzir os elementos previamente 

estabelecidos pela lei, que não deixa margem para valoração ou apreciação da conduta, 

tampouco para subjetivismo. A análise da legalidade desses atos, por consequência lógica, 

implica averiguar sua conformidade estrita com a lei (Moraes, 2020). 

Já nos atos discricionários, a própria lei concede ao agente uma margem para avaliação 

de conduta, sempre tendo em vista a finalidade do ato. Essa avaliação abrange considerações 

sobre o motivo e o objeto do ato. Sendo assim, conclui-se que o objeto do ato administrativo 

discricionário “resulta essencialmente da liberdade de escolha entre alternativas igualmente 

justas, traduzindo, portanto, um certo grau de subjetivismo” (Moraes, 2020).  

A discricionariedade administrativa engloba três elementos, quais sejam: i) uma norma 

de previsão aberta, cuja aplicação demanda complemento; ii) margem de liberdade de decisão, 

envolvendo um juízo de conveniência e oportunidade administrativa; e iii) ponderação 

valorativa de interesses concorrentes, resultando na opção pelo que melhor atinge o fim da 

norma (Carvalho Filho, 2019). 

Seguindo essa definição, tem-se que, nos atos discricionários, o legislador defere ao 

agente o “poder de valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a 

conveniência e a oportunidade da conduta”, que são questões atinentes ao mérito administrativo 

(Carvalho Filho, 2019). 

Evidente que esse poder discricionário não é absoluto, pois, nesse caso, entrar-se-ia no 

terreno das arbitrariedades (Afonso da Silva, 2016, p. 430). Como decorrência da vinculação 

das autoridades ao Direito, inerente ao Estado de Direito, ainda que se trate de um ato 

discricionário, deve o administrador respeitar determinados parâmetros dados pela lei, quais 
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sejam: seus elementos de competência, forma e finalidade, além do motivo (veracidade dos 

pressupostos fáticos para a sua edição) (Moraes, 2020).  

Trata-se, portanto, de um controle mínimo, pautado pelos elementos do ato 

administrativo: não basta a competência do agente, devendo também se verificar se os “motivos 

correspondem aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato, e o fim perseguido seja legal” 

(Moraes, 2020). 

Assim, o ato discricionário não é imune à apreciação judicial. Cabe à Justiça apreciar 

a legalidade desses atos, inclusive quanto aos limites de opção do agente administrativo. 

Portanto, cabe ao juiz declarar nulidades e coibir abusos por parte da Administração, mas não 

pode o juiz substituir o “discricionarismo” do administrador (Meirelles, 1998, p. 105). 

Essa lógica também se aplica aos atos administrativos praticados pelos membros ou 

órgãos judiciários: estes podem tanto ser vinculados quanto discricionários, cabendo à lei 

determinar maior ou menor liberdade aos seus membros e órgãos para avaliarem a conveniência 

e oportunidade para a edição do ato. E, tratando-se de ato discricionário, os referidos 

administradores poderão escolher, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, a que 

considerem melhor atender o interesse público (Moraes, 2020). 

Como anteriormente se afirmou, no controle administrativo e financeiro exercido pelo 

CNJ sobre os tribunais, não há uma relação de hierarquia propriamente dita entre a gerência do 

tribunal e o CNJ, mas sim um controle de legalidade dos atos praticados naquele âmbito.19 Em 

consonância com os conceitos explanados, esse controle de legalidade, quando se trata de atos 

administrativos vinculados, é pleno, já que o ato praticado deve reproduzir fielmente os 

comandos legais, cabendo ao CNJ fiscalizar essa correlação. 

É justamente em relação aos atos administrativos discricionários dos tribunais que os 

limites do controle do CNJ ficam mais turvos. Assim como, em relação aos atos discricionários 

da Administração Pública, o juiz deve se limitar a apreciar a “exatidão do exercício de 

oportunidade perante a legalidade”, a mesma conclusão se estende ao controle dos atos 

administrativos dos tribunais pelo CNJ (Moraes, 2020). 

 
19 Lembrando que o art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal elenca entre as atribuições do CNJ: “I – zelar pela 

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências”. 
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Logo, não cabe ao CNJ apreciar o mérito do ato administrativo discricionário praticado 

pelos membros e órgãos do Poder Judiciário. Contudo, ele tem o poder de rever e anular atos 

em virtude de sua nulidade ou até mesmo por desvio de finalidade, desde que devidamente 

provado tal desvio (Moraes, 2020). 

Assim, cabe ao CNJ apreciar se a opção conveniente e oportuna do membro ou órgão 

do tribunal foi feita dentro da legalidade e da moralidade, ou seja, conforme o ordenamento 

jurídico. Mas não lhe cabe “invadir a legítima escolha feita pelos órgãos administrativos dos 

Tribunais, entre as opções legalmente reservadas para a edição do ato discricionário, de maneira 

a, simplesmente, alterar a opção licitamente realizada, sob pena de atentar contra a 

independência dos Tribunais” (Moraes, 2020). 

Em conclusão, a existência de discricionariedade para a prática de determinados atos 

pela gestão dos tribunais não significa que tais atos fiquem à margem de qualquer controle de 

legalidade. Esse controle, contudo, não pode implicar uma supressão da margem de 

discricionariedade prevista em lei. Da mesma forma que não cabe ao juiz substituir o agente 

administrativo em sua avaliação de oportunidade e conveniência, não cabe ao CNJ substituir o 

núcleo gerencial dos tribunais na sua respectiva discricionariedade administrativa. 

Se assim fosse, as decisões administrativas dos tribunais ficariam dependentes de 

confirmação pelo CNJ, o que tornaria o ideal de “autogoverno” uma falácia. O CNJ acabaria 

por subtrair a autonomia gerencial e administrativa do tribunal (Sampaio, 2007). E, por mais 

que o CNJ se integre na estrutura do Poder Judiciário, a sua interferência nos tribunais não deixa 

de ser uma ingerência externa. 

Criar-se-ia um cenário em que boa parte das decisões estratégicas e internas dos 

tribunais ficariam sujeitas não apenas aos ditames legais e constitucionais – que sempre irão 

balizar a atuação dos agentes públicos –, mas também à confirmação de um órgão estranho à 

administração do tribunal (e muitas vezes distante de suas peculiaridades locais). Com isso, as 

circunstâncias locais e específicas dos tribunais ficariam em segundo plano, em prol de uma 

uniformização impositiva.Outro fator que deve ser considerado nessa análise é o fator tempo. 

Ocorre que as decisões do CNJ, sobretudo as liminares, podem atravancar por longo período a 

tomada de decisões administrativas no âmbito do tribunal, tendo, inclusive, o potencial de 

inviabilizar o plano estratégico de uma determinada gestão. 
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Nesse ponto, importa ressaltar que a Constituição Federal prevê, como um dos 

alicerces da independência do Poder Judiciário, a prerrogativa de eleição, pelos membros dos 

próprios tribunais, de seus órgãos diretivos (art. 96, I) (Moraes, 2020), tema disciplinado no art. 

102 da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura).20 

É justamente por considerar os órgãos judiciários locais como entes autônomos 

institucionalizados e dotados de um núcleo de autogoverno que a Constituição Federal lhes 

atribui competência privativa para elegerem seus órgãos diretivos. 

O CNJ, ao se colocar como agente promotor de mudanças no Poder Judiciário, não 

pode se valer desse papel para substituir a própria administração dos tribunais na tomada de 

decisões relacionadas ao funcionamento do próprio tribunal. Os ideais de eficiência, a 

efetividade da justiça, a padronização de procedimentos etc., muito embora sejam essenciais 

para otimizar a atuação do Poder Judiciário como um todo, não podem suplantar as regras de 

organização dos poderes determinadas pela Constituição Federal, que estabelece a tripartição 

dos poderes, adotando como um dos seus pilares, justamente, a autonomia administrativa do 

Poder Judiciário. 

  

 
20 “Art. 102. Os Tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos, por votação secreta, elegerão dentre seus 

Juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares destes, com mandato por 

dois anos, proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de 

Presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade. É 

obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Parágrafo único. O disposto 

neste artigo não se aplica ao Juiz eleito, para completar período de mandato inferior a um ano”. 
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4 ESTUDO DE CASO: A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO 

ELETRÔNICO (PJE) PELO CNJ E A CONTRATAÇÃO DA MICROSOFT PELO 

TJSP 

4.1 A gênese do Processo Judicial Eletrônico nos tribunais brasileiros 

A inovação é uma parte essencial da transformação e, quando se trata de resolução de 

disputas, a tecnologia deve desempenhar um papel de liderança na revolução da cultura litigiosa 

do Brasil. A quarta revolução industrial está promovendo importantes mudanças 

organizacionais na vida das pessoas, tanto no nível pessoal quanto no profissional. 

A quarta revolução industrial é marcada por uma “crescente harmonização e 

integração de muitas descobertas e disciplinas diferentes” (Schwab, 2016 apud Nalini, 2019, p. 

76), bem como pela ascensão da chamada Inteligência Artificial e das infinitas possibilidades 

decorrentes do desenvolvimento da tecnologia. Contudo, esse cenário repleto de profundas 

transformações traz também grandes incertezas, exigindo adaptações e reinvenções nos mais 

diversos setores da sociedade (Nalini, 2019, p. 76).  

Para Nalini (2019, p. 80-81), um dos setores que deveria estar se reinventando para 

acompanhar as transformações decorrentes da 4ª Revolução Industrial é, justamente, o Poder 

Judiciário. Segundo o autor, para isso, mostra-se necessária uma profunda reforma estrutural 

no ensino jurídico, acompanhada pela superação do atual modelo de recrutamento utilizado 

para selecionar futuros magistrados. Afinal, o atual concurso de provas e títulos para ingresso 

na magistratura (e em carreiras jurídicas no geral) “replica as deficiências da educação jurídica”, 

priorizando a capacidade mnemônica em detrimento de qualidades mais importantes na 

contemporaneidade, como competências socioemocionais e empatia.  

Ocorre que nunca houve uma 4ª Revolução Industrial tão ameaçadora. Não se 

enfrentou uma inteligência artificial capaz de competir e de vencer a inteligência 

humana. A profissionalização da sistemática de recrutamento dos novos juízes, e isso 

serve para promotores, defensores, procuradores, delegados de polícia e delegatários 

dos serviços notariais e de registro, como já foi dito, é providência que poderá prover 

tais funções de pessoas destinadas a um saudável enfrentamento do inesperado. [...] 

A Justiça precisa mudar para se ajustar aos tempos. A rigidez só a tornará mais frágil 

e candidata a merecer desapreço, menosprezo e não improvável descarte, substituída 

pela tecnocracia sem ética (Nalini, 2019, p. 82-83). 

Ainda no que diz respeito à interface entre o direito e a tecnologia, tem-se que, no 

mercado jurídico brasileiro, duas tendências merecem destaque: i) o objetivo do judiciário 

brasileiro de digitalizar e democratizar os mecanismos de redução de litígios; e ii) o aumento 
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do nível de investimento em advogados por grandes empresas que buscam soluções alternativas 

para o número expressivo de processos judiciais no Brasil. 

Atualmente, é inegável que o processo eletrônico é uma realidade irreversível. De 

acordo com o relatório Justiça em Números 2020, do CNJ, a tendência de virtualização da 

Justiça brasileira não só confirmou como acelerou em 2019, sendo que, a cada dez ações 

judiciais, nove foram iniciadas em um computador, celular ou tablet.21 Ainda de acordo com o 

referido relatório: 

Volume recorde de 23 milhões de processos novos eletrônicos, apresentados entre 

janeiro e dezembro do ano passado. No ano anterior, o índice de ingresso de ações via 

eletrônica foi 5,4 pontos percentuais menor (84,6). O resultado é que, considerado 

todo o acervo atual de processos judiciais que tramitam na Justiça, apenas 27% são de 

papel. Em 2009, a proporção de processos virtuais que ingressavam na Justiça era de 

apenas 11,2%. Desde 2009, em que a série histórica foi iniciada pelo CNJ, o 

percentual sempre cresce, ano a ano. O acumulado de ações virtuais desde 2009 

alcançou em 2019 a marca de 131 milhões de casos. 

A migração do processo físico para o meio eletrônico foi norteada pelo objetivo de 

promover celeridade processual,22 racionalizar processos, ampliar o acesso à justiça e 

possibilidade economia de recursos, em prol da eficiência e da qualidade e efetividade da 

prestação jurisdicional. 

Embora o processo eletrônico tenha representado um importante passo na 

modernização do Poder Judiciário, a informatização dos órgãos do Poder Judiciário seguiu um 

processo heterogêneo e descentralizado por anos, e as dificuldades decorrentes dessas 

inconsistências evidenciaram a necessidade de certa uniformização em nível nacional. Foi 

 
21 CNJ. Justiça em Números 2020 – Sumário Executivo. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/08/WEB_V2_SUMARIO_EXECUTIVO_CNJ_JN2020.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2020. 
22 De acordo com Porto (2019, p. 160-161), o processo eletrônico reduz o tempo para se chegar à decisão na 

proporção que reduz o tempo consumido em atividades acessórias ao processo judicial. Essa redução, segundo o 

autor, opera de diversas formas, dentre as quais destaca-se: “a) Extinguindo atividades, antes existentes, 

desnecessárias em um cenário de processo eletrônico, tais como juntadas de petições, baixa de agravos de 

instrumento, juntadas de decisões proferidas por Cortes especiais ou pelo Supremo Tribunal Federal; b) 

Suprimindo a própria necessidade de formação de autos de agravo em razão da disponibilidade inerente do 

processo eletrônico; c) Eliminando a necessidade de contagens e prestação de informações gerenciais para órgãos 

de controle, tais como as Corregedorias e o CNJ; d) Atribuindo ao computador tarefas repetitivas antes executadas 

por pessoas – e, portanto, propensas a erros –, tais como a contagem de prazos processuais e prescricionais; e) 

Otimizando o próprio trabalho nos processos judiciais, acrescentando funcionalidades antes inexistentes, capazes 

de agilizar a apreciação de pedidos e peças processuais; f ) Deslocando a força de trabalho dedicada às atividades 

suprimidas para as remanescentes, aumentando a força de trabalho na área fim; g) Automatizando passos que antes 

precisavam de uma intervenção humana; h) Permitindo a execução de tarefas de forma paralela ou simultânea por 

várias pessoas; i) Eliminando a burocracia que predomina no sistema tradicional; j) Expurgando de modo definitivo 

o “tempo vazio do processo”, exteriorizado por rotinas cartorárias. Exemplos: juntadas de petição, juntadas de 

mandados, A.R., etc.”. 
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justamente com o objetivo de fornecer parâmetros nacionais para a organização do processo 

eletrônico que o legislador editou a Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico).  

E foi a Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial, a responsável por definir as vertentes desse novo 

paradigma de prestação jurisdicional, com prática de atos processuais em ambiente 

totalmente eletrônico; racionalização de rotinas; permissão de acesso e transmissão de 

dados por meio da rede mundial de computadores; preocupação com a segurança e a 

preservação/integridade dos dados, assim como com a advertência de que “os sistemas 

a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, 

preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por 

meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização” (art. 14).23 

Assim, a Lei n. 11.419/2006 pode ser identificada como marco da automatização do 

processo no Brasil. A partir de então, passaram a surgir diversas possibilidades, como a prática 

de atos automáticos, as penhoras online, citações e intimações por portais, meios virtuais de 

integração com os demais órgãos, sem a necessidade de ofício, entre outras (Valieris, 2020). 

Após o advento da Lei n. 11.419/2006, diversos tribunais brasileiros passaram a 

desenvolver seus próprios sistemas para tratamento de processos judiciais por meio eletrônico. 

Esse desenvolvimento foi majoritariamente caracterizado por “ações conduzidas de forma local 

e individual, de maneira isolada entre os diversos órgãos, sem critérios de padronização, sem a 

prática de governança centralizada e sem a visão da Justiça Brasileira como um sistema 

integrado, interconectado e interdependente”. 24 

Ou seja, a despeito da tentativa do legislador em garantir uma certa uniformidade ao 

processo judicial nos tribunais brasileiros, perdurou um quadro heterogêneo, o que, no 

entendimento do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ, trazia uma série de 

prejuízos à prestação jurisdicional: “o Poder Judiciário se tornou uma imensa ‘colcha de 

retalhos’, composta por inúmeras ilhas de solução e por silos individuais de informação 

estanques e não padronizados, caracterizados por ações redundantes, sobrepostas e duplicadas.” 

Nesse sentido, chegou a afirmar o referido Departamento que a multiplicidade das iniciativas 

em sistemas eletrônicos acabou por gerar redundância de custos, duplicação de projetos e de 

 
23 CNJ, Procedimento de Competência de Comissão 0002582-36.2019.2.00.0000, acórdão do relator Conselheiro 

Márcio Schiefler Fontes, j. 27/06/2019. 
24 CNJ, Procedimento de Competência de Comissão 0002582-36.2019.2.00.0000, acórdão do relator Conselheiro 

Márcio Schiefler Fontes, j. 27/06/2019. 
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ações, ineficiência na aplicação de recursos humanos e materiais, além de prejuízos à prestação 

jurisdicional.25 

4.2 Origens do PJe: iniciativas anteriores e proposta de minuta de Resolução do CNJ 

visando sua regulamentação 

A Constituição Federal atribuiu ao CNJ o papel de órgão responsável por formular e 

supervisionar políticas de âmbito nacional, incluídas as relacionadas à definição e ao 

aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da informação do Poder Judiciário. 

Nessa linha, o legislador ordinário também se preocupou em outorgar ao CNJ a função de 

disciplinar “a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse 

fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais” (art. 196 do CPC). 

Como verificado, dentre as atribuições conferidas pela EC n. 45/2004 ao CNJ, destaca-

se a de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Dessa 

competência deriva sua missão institucional de coordenar o planejamento e a gestão estratégica 

desse Poder. 

No exercício desse mister, o Conselho editou, em 18 de março de 2009, a Resolução 

n. 70, definindo o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, consolidado no Plano 

Estratégico Nacional. Na definição de Soares (2017, p. 22):  

O Planejamento Estratégico é um instrumento gerencial, originário do setor privado, 

que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, capaz de demonstrar 

o seu cenário interno e externo por meio de um processo de interação com o ambiente 

organizacional, analisando o passado e o presente, e estabelecendo perspectivas para 

o futuro. Para implantar esse Planejamento, foi necessário atribuir ao Poder Judiciário 

uma missão, visão, temas estratégicos, objetivos estratégicos, bem como indicadores 

que direcionariam o Judiciário nacional. 

Um dos objetivos fixados no referido planejamento estratégico foi justamente o de 

implantar o processo eletrônico, inclusive nas execuções penais e fiscais, com a finalidade de 

aprimorar a eficiência operacional do Poder Judiciário, garantindo a agilidade na tramitação 

dos processos judiciais e administrativos e, assim, assegurando a razoável duração do processo. 

Essa meta se alinha à inteligência da Lei n. 11.419/2006, que, ao dispor sobre o 

processo eletrônico, autorizou a sua regulamentação pelo Poder Judiciário (art. 18).  

 
25 CNJ, Procedimento de Competência de Comissão 0002582-36.2019.2.00.0000, acórdão do relator Conselheiro 

Márcio Schiefler Fontes, j. 27/06/2019. 
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Não obstante, é possível verificar que, antes mesmo do advento da Lei do Processo 

Eletrônico de 2006, o CNJ já havia protagonizado ações buscando uma padronização no 

processo eletrônico. Uma dessas primeiras ações foi a criação do Banco de Soluções do Poder 

Judiciário (Resolução CNJ n. 12/2006), cujo objetivo era reunir, classificar e divulgar os 

sistemas de informação implantados ou em desenvolvimento (art. 1º), assim como definir os 

padrões de interoperabilidade a serem utilizados no Judiciário (art. 4º). 

Outro marco nesse sentido foi a criação, por meio da Resolução CNJ n. 46/2007, das 

Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, “objetivando a padronização e 

uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentações processuais 

[...] a serem empregadas em sistemas processuais” (art. 1º). 

De toda forma, foi diante da autorização legal dada pela Lei n. 11.419/2006 que o CNJ 

passou a desenvolver, desde 2009, o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), com o objetivo 

de criar sistema de tramitação processual de feitos em meio eletrônico que pudesse ser utilizado 

por qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer de suas especializações e competências.26 

Na definição do próprio Conselho, o PJe é “uma plataforma digital desenvolvida pelo 

CNJ em parceria com diversos Tribunais e conta com a participação consultiva do Conselho 

Nacional do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Advocacia Pública e 

Defensorias Públicas”.27 Essa plataforma foi projetada para permitir a plena substituição do 

processo tradicional em papel. 

Conforme discurso do então presidente do CNJ, o Ministro Cezar Peluso, não se 

tratava “de mera informatização do processo, mas da formalização de processo judicial 

realmente eletrônico”, de um sistema que permitiu ao Judiciário ter pleno controle sobre algo 

que estava se tornando “cada vez mais estratégico para seu funcionamento, ou seja, a autonomia 

que lhe vem do conhecimento dos seus próprios sistemas, construído com base a experiência 

com processos eletrônicos de diversos tribunais brasileiros”.28 

 
26 É o que afirmou o Conselheiro Wellington Cabral Saraiva, em sua proposta de resolução para regulamentar o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em âmbito nacional, levada à apreciação do Conselho de 6 de agosto 

de 2013. 
27 Informações obtidas em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/processo-judicial-eletronico-pje/>. Acesso 

em: 24 set. 2020. 
28 129ª Sessão Ordinária – 21-6-2011 – Disponível em: <http://cnj.jus.br/images/programas/processo-judiciail-

eletronico/lancamentopje.discursoministropeluso.pdf>. 
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Assim, segundo a visão do próprio CNJ, a criação do PJe foi motivada pela ideia de se 

conceber uma: 

solução única, gratuita para os próprios tribunais e atenta para requisitos importantes 

de segurança e de interoperabilidade, racionalizando gastos com elaboração e 

aquisição de softwares e permitindo o emprego desses valores financeiros e de pessoal 

em atividades mais dirigidas à finalidade do Judiciário: resolver os conflitos.29 

Em 2011, o Comitê Gestor Nacional do PJe30 elaborou proposta de minuta de 

resolução, visando regulamentar o sistema. Embora a minuta não tenha sido submetida, à época, 

ao Plenário do CNJ, ela serviu de base para a edição, pelo Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, da Resolução n. 94, de 23 de março de 2012, a qual disciplinou o sistema PJe no 

âmbito dessa Justiça Especializada (passando a ser denominado Sistema Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT).31 Embasou, também, a edição da Resolução n. 

23.393/2013 do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou a utilização desse sistema no 

âmbito da Justiça Eleitoral.32 

Em setembro de 2012, o CNJ e o CJF celebraram o Acordo de Cooperação Técnica n. 

029/2012, dispondo sobre o aperfeiçoamento e a evolução do PJe e sua utilização em todos os 

procedimentos judiciais na Justiça Federal. Dando seguimento a esse intento, o CNJ editou, em 

29 de agosto de 2012, a Resolução n. 202, que “dispõe sobre a implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 

graus”. 

Ainda no segundo semestre de 2012, o Comitê Gestor Nacional do PJe elaborou uma 

nova proposta de minuta de resolução. Tal proposta foi posta em consulta pública, por 

deliberação da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ, 

entre 17 e 31 de outubro de 2012, a fim de que os interessados pudessem apresentar sugestões 

ou pedidos de esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Buscou-se, com isso, tornar mais 

 
29 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-/processo-judicial-eletronico-pje>. 
30 Integram o Comitê Gestor representantes de todos os ramos do Poder Judiciário que aderiram ao Sistema PJe, 

assim como do Conselho Federal da OAB, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Advocacia-Geral da 

União e da Defensoria Pública da União, sendo que os representantes dos últimos órgãos ingressaram no comitê 

no final de abril de 2013. 
31 No que diz respeito à experiencia da Justiça do Trabalho com o PJe-JT, em ofício redigido pelos Diretores das 

Varas de Trabalho de Curitiba, em 9 de dezembro de 2013, severas críticas foram tecidas em relação ao sistema. 

Afirmou-se, no documento: “Muito já se falou a respeito do PJe-JT e da interface precária que ele oferece aos 

advogados. Cumpre-nos aqui registrar que esse mesmo tipo de problema e uma série de outras questões ainda mais 

graves afetam sobremaneira a atividade de magistrados e servidores. Parece-nos que o investimento milionário 

feito no PJe-JT não satisfez os anseios dos profissionais que atuam na Justiça do Trabalho do Paraná, o que explica 

o descontentamento geral de magistrados, advogados e servidores quando se menciona o PJe-JT [...]”. 
32 Na Sessão Administrativa de 10 de setembro de 2013. 
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democrático o processo de discussão e maturação da norma, abrindo-se ao público (tribunais, 

advogados, órgãos públicos, servidores e cidadãos em geral) a oportunidade de manifestação.33 

Conforme se verá mais adiante, embora a realização de consultas públicas se alinhe às 

propostas, do presente trabalho, de melhoria procedimental da produção normativa do CNJ, no 

caso em comento a consulta realizada não foi suficiente para garantir participação efetiva dos 

atores envolvidos. Isso porque o ponto objeto de maior controvérsia – que é a obrigatoriedade 

da adoção do PJe pelos tribunais – não constava na minuta submetida à consulta, de forma que 

não se abriu espaço para o debate sobre o tema antes da edição definitiva da norma. 

De acordo com os “considerandos” constantes da minuta, a norma teria os seguintes 

objetivos: 

• diretrizes da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial, e a necessidade de regulamentar, de modo 

uniforme, a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) nos órgãos 

do Poder Judiciário; 

• benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo 

meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação 

jurisdicional; 

• necessidade de racionalização da utilização dos recursos orçamentários pelos 

órgãos do Poder Judiciário; 

• recomendação do Tribunal de Contas da União ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (Acórdão TCU n. 1.094), com cópia ao CNJ, para que fiscalize 

as medidas a serem adotadas pelos órgãos integrantes da Justiça do Trabalho, de modo 

a evitar o desperdício de recursos no desenvolvimento de soluções a serem 

descartadas quando da implantação dos projetos nacionais, orientando acerca da 

estrita observância dos termos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE 9/2008, 

especialmente em seus arts. 9º e 11, zelando pela compatibilidade das soluções de TI 

adotadas no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como se abstendo da prática de 

 
33 Segundo o Conselheiro Wellington Cabral Saraiva, em sua proposta de resolução para regulamentar o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) em âmbito nacional, levada à apreciação do Conselho em 6 de agosto de 2013, 

durante a consulta pública, foram encaminhadas ao CNJ 108 manifestações sobre o conteúdo da minuta, sendo 

que todas as sugestões foram analisadas e respondidas e várias resultaram em alterações e aperfeiçoamentos da 

minuta. 
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contratações cujo objeto venha a ser rapidamente descartado, podendo resultar em 

atos de gestão antieconômicos e ineficientes;  

• edição de atos disciplinando a implantação e/ou a utilização do PJe na Justiça do 

Trabalho, Justiça Federal e Justiça Eleitoral, respectivamente, pelos Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, Conselho da Justiça Federal e Tribunal Superior 

Eleitoral; e 

• adesão, por meio de Acordo de Cooperação Técnica, de grande número de 

Tribunais de Justiça ao sistema PJe. 

A criação da minuta de resolução foi orientada, ainda, pelos seguintes vetores 

políticos:34 

• participação efetiva da sociedade, dos tribunais e dos demais atores do sistema de 

justiça, mediante consulta pública e a própria composição do Comitê Gestor do 

PJe; 

• equilíbrio entre os valores da segurança da informação (pela utilização de 

certificado digital para assinatura de documentos) e do acesso ao Poder Judiciário 

(com previsão do uso de login e senha em situações específicas e da possibilidade 

de peticionamento em papel em situações excepcionais);  

• busca de soluções que, com observância da legislação processual, confiram 

celeridade e possível automação de tarefas repetitivas e sem cunho decisório, de 

modo a reduzir a necessidade da intervenção de servidores e a acelerar o deslinde 

das ações judiciais; 

• otimização de recursos humanos e orçamentários a partir de um sistema de 

processo judicial eletrônico comum, construído e aperfeiçoado colaborativamente 

pelos diversos órgãos do Poder Judiciário. 

Ressalte-se que a abordagem digital do CNJ indica uma mudança de mentalidade no 

Judiciário brasileiro à medida que novas tecnologias são adotadas. Afinal, a reforma do 

Judiciário deve resultar em reduções de custos e ganhos de eficiência. Abandonar ações 

judiciais em papel, por exemplo, deve liberar espaço físicos nas grandes corporações, tornando 

 
34 Nas palavras do Conselheiro Wellington Cabral Saraiva. 



41 

 

 
 

desnecessárias estruturas enormes, assim como incentivar métodos alternativos de resolução de 

disputas (ADR), reduzindo a proliferação de novos litígios. 

De acordo com o min. Aloysio Corrêa da Veiga, no julgamento do Recurso 

Administrativo em Pedido de Providências 0000292-53.2016.2.00.0000:35 

O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), instituído pelo Conselho Nacional de 

Justiça, é parte integrante do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, e integra 

política judiciária destinada à racionalização dos recursos orçamentários, à 

interoperabilidade e uniformização de sistemas, à disseminação de metodologia de 

segurança da informação, ao nivelamento tecnológico do Poder Judiciário e, 

principalmente, à eficiência e celeridade na tramitação dos processos. Implica, 

portanto, a eliminação da multiplicidade de sistemas de informática instalados nas 

unidades jurisdicionais do País, em prol da sua homogeneidade e interoperabilidade. 

4.3 A impugnação do art. 44 da minuta de resolução: primeiras resistências ao intuito 

unificador 

Enquanto ainda não determinada a transformação da minuta em resolução, o TJSP 

impugnou o art. 44 da referida minuta, sugerindo a sua supressão ou alteração. O citado 

dispositivo determinava: 

Art. 44. A partir da vigência desta resolução, são vedadas a criação, a contratação, a 

instalação de novas soluções de informática para o processo judicial eletrônico, ainda 

não em uso em cada tribunal, bem como a realização de investimentos nos sistemas 

existentes. 

Parágrafo único. A vedação do caput não se aplica às manutenções necessárias ao 

funcionamento dos sistemas já implantados. 

Frisou o então Presidente do Tribunal bandeirante, o desembargador Ivan Ricardo 

Garisio Sartori, que o dispositivo impugnado não constava na minuta original submetida a 

consulta pública.36 Aliás, a própria agência de notícias do CNJ havia noticiado, no dia 30 de 

agosto de 2013, que o texto da minuta de resolução estaria pronto, afirmando expressamente 

que “pela proposta em estudo, o uso do Pje continuará facultativo, cabendo a cada tribunal 

decidir se adere ou não ao sistema”. 

 
35 267ª Sessão Ordinária – j. 06/03/2018. 
36 Esse fato também foi salientado pela – Federação das Empresas de Informática (Fenainfo), em requerimento 

submetido ao CNJ, no qual afirmou: “A minuta de proposta de resolução para instituir o PJe tornada pública para 

consulta não continha nenhuma restrição de que os tribunais pudessem livremente contratar empresas com vistas 

à criação, contratação e instalação de novas soluções de informática para o processo judicial eletrônico, ainda não 

em uso pelos órgãos do Poder Judiciário, bem como a realização de investimentos nos sistemas existentes, ou seja, 

a mencionada resolução não estabelecia uma relação de polaridade conflitante entre o Estado (aqui representado 

pelo CNJ), de um lado, e o administrado, de outro [...]”. 
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De fato, a vedação à criação, contratação e instalação de novas soluções de informática 

para o processo judicial eletrônico, bem como a realização de investimentos nos sistemas 

existentes, não constava na versão originalmente anunciada da minuta, mas adveio de alterações 

supervenientes e não submetidas a consulta pública.37 

O TJSP alegou, ainda, que tal migração seria um processo “caro, demorado e 

traumático, além de contraditório com outros esforços do próprio CNJ”. Afinal, além dos 

vultuosos investimentos já realizados para desenvolver o sistema de processo digital do TJSP 

desde a sua implantação em 2006, a migração para o novo sistema interromperia o processo já 

em curso de implantação de expansão do sistema para as varas faltantes, com a sua consumação 

como sistema único informatizado. 

Na referida impugnação, o tribunal paulista ainda abordou o fato de que, em virtude 

das diferenças na organização judiciária de cada estado (art. 125, caput e § 1º, da CF/1988), 

cada tribunal exige o desenvolvimento de funcionalidades específicas para atender às suas 

peculiares necessidades, nem sempre compartilhadas pelos demais estados. Embora o CNJ 

permitisse esse desenvolvimento de novas funcionalidades adequadas às necessidades locais 

por tribunal, exigia, para isso, que o tribunal firmasse termo de adesão e cooperação com o 

CNJ, submetendo-as à sua apreciação e aprovação, além de contratar equipe própria de 

desenvolvimento e/ou fábrica de software, não se admitindo a incorporação imediata das 

funcionalidades desenvolvidas ao sistema nem a geração de versões autônomas. Contudo, 

conforme apontado pelo tribunal paulista, as funcionalidades assim aprovadas e 

disponibilizadas aos demais tribunais sequer trariam proveito a estes, justamente por serem 

forjadas para as necessidades de um estado específico. Afirmou-se, assim: “Não se entende por 

que razão um Tribunal de Justiça, para ter funcionalidades que só a ele interessam, haveria de 

submeter o desenvolvimento destas à apreciação superior, para eventual incorporação a uma 

versão nacional, sem proveito direto a outros Tribunais”.38 

No que diz respeito à alegada contradição entre a imposição compulsória do PJe e a 

anterior posição do CNJ, destacou-se o fato de que a normatização do próprio CNJ já caminhava 

 
37 Argumentou a entidade, a respeito: “Mas o fato é que os excelentes resultados obtidos até o momento pelas 

Cortes de Justiça de todo o país, são fruto de um longo processo de criação e desenvolvimento de soluções de 

forma compartilhada, o qual vem sendo desenvolvido há muitos anos, por tribunais, empresas e universidades com 

elevado conhecimento técnico, competência, experiência e especialização. São essas empresas e entidades que 

sofrerão grave prejuízo com a anunciada vedação de que tribunais que ainda não disponham desses sistemas optem 

por alternativa diversa do PJ-e”. 
38 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 7. 
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no sentido de admitir a coexistência de diferentes sistemas, com enfoque não na sua substituição 

por um único sistema, mas na garantia de interoperabilidade, por meio da padronização dos 

aspectos necessários.39 Nessa linha, o CNJ havia, anteriormente, regulamentado o modelo 

nacional de interoperabilidade (MNI), “visando propiciar plenamente a interoperabilidade entre 

os sistemas do Poder Judiciário, do Ministério Público e das demais instituições e órgãos 

componentes do Sistema de Justiça” (art. 1º da Res. Conjunta CNJ/CNPM n. 3, de 16 de abril 

de 2013). 

Outro exemplo é o da Resolução n. 90, que exigia a observância, pelos “sistemas de 

automação”, dos padrões recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Poder Judiciário, salientando novamente a necessidade de 

interoperabilidade das novas aplicações de sistemas de automação de procedimentos judiciais. 

Ora, essa preocupação com a interoperabilidade dos sistemas pressupõe, logicamente, a 

admissão da multiplicidade de sistemas.40 

Além disso, obrigar a adoção do PJe como única solução de processo eletrônico, 

segundo o TJSP, violaria normas constitucionais e legais. Primeiro, porque o art. 96, inciso I, 

alínea “b”, da CF/1988 atribui aos tribunais a competência privativa de organizar suas 

secretarias e serviços auxiliares e os juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício 

da atividade correcional respectiva. Para o TJSP, o sistema de informática seria “parte 

indissociável da organização das secretarias e serviços auxiliares, e, pois, ferramenta 

fundamental para que se materializem os ideais de celeridade, modernidade, transparência e 

probidade do serviço público”.41 

Nessa linha, sustentou o TJSP que obrigar a adoção do PJe, impedindo que o TJSP 

continuasse investindo no sistema existente, seria uma interferência indevida na competência 

privativa outorgada pelo citado dispositivo constitucional.42 

Em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 11.419/2006, respeitando a competência 

atribuída pela Constituição Federal aos órgãos do Poder Judiciário, assegurou-lhes a 

 
39 Tais como a numeração de processos (Resolução n. 65) e as tabelas de classes, assuntos e movimentações 

(Resolução n. 46). 
40 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 8. 
41 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p 9.  
42 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 9. 
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prerrogativa legal de terem seus próprios sistemas eletrônicos, dispondo em seus arts. 8º, caput, 

e 18: 

Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos 

de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, 

utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 

redes internas e externas. [...] 

Art. 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, 

no âmbito de suas respectivas competências. (grifo nosso) 

Com base nessa argumentação, o TJSP sustentou que seria mais eficiente investir na 

continuidade das implantações digitais faltantes no sistema então vigente do que adotar o PJe, 

até pela imaturidade desse sistema. Para implantar o PJe, como não era possível desligar 

subitamente o sistema existente, seria preciso operar ambos os sistemas simultaneamente, o que 

se mostraria contraproducente, exigindo o dobro de gastos e sobrecarregando o pessoal do 

tribunal, além de contraditório com os esforços em curso no sentido de alcançar uma unificação 

em nível estadual.43 

Diante disso, o TJSP postulou a supressão do art. 44 constante da minuta, ou, 

alternativamente, sua alteração para permitir não apenas as manutenções necessárias ao 

funcionamento dos sistema já implantados, mas também a realização de investimentos nos 

sistemas existentes, de modo a afastar a exclusividade do PJe criada pela redação do dispositivo. 

4.4 A elaboração do texto final da Resolução n. 185 e sua aprovação pelo Plenário do 

CNJ 

O texto final da minuta foi apresentado ao Plenário do CNJ por meio do Ato Normativo 

0004441-97.2013.2.00.0000. Neste, foram abordadas as impugnações feitas à minuta, com 

especial enfoque às já mencionadas questões da implantação gradual e obrigatória do sistema 

PJe nos órgãos do Poder Judiciário (art. 34 da minuta) e da impossibilidade de investimento em 

outros sistemas de processo eletrônico, salvo manutenções corretivas e evolutivas dos sistemas 

existentes (art. 44 da minuta).  

No que diz respeito ao primeiro aspecto, argumentou o Conselho Nacional de Justiça 

que a padronização dos sistemas de processo eletrônico encontraria fundamento na própria Lei 

 
43 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 10-11. 
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n. 11.419/2006, que enaltece, no final do seu art. 14, a padronização desses sistemas.44 Além 

disso, afirma que tal padronização seria do interesse não apenas do próprio Judiciário, mas 

também da advocacia brasileira e dos demais atores do sistema de justiça, ante as dificuldades 

resultantes da multiplicidade de sistemas de processo eletrônico e da falta de interoperabilidade 

entre eles e em relação às demais instituições.45 

Por outro lado, o CNJ reconheceu que, para alcançar os resultados almejados, essa 

implementação precisava ser planejada e executada de modo gradual, contínuo e 

permanentemente monitorado. Nessa linha, admitiu a necessidade de se respeitar e aproveitar 

as iniciativas bem-sucedidas de processo eletrônico de diversos tribunais, privilegiando-se o 

compartilhamento e a incorporação das experiências existentes. Buscar-se-ia, dessa forma, 

“compatibilizar o investimento material, humano e orçamentário feito nas soluções já existentes 

com a necessária unificação dos sistemas de processo virtual”. 

Com esse intuito, a proposta de resolução estabeleceu, como regra geral, a implantação 

gradativa e obrigatória do PJe no prazo de três a cinco anos, conforme o porte do tribunal.46  

Já no que se refere ao também impugnado art. 44 da minuta, sustentou o CNJ que a 

implementação de um sistema único e nacional de processo eletrônico teria como fundamento 

a racionalização dos recursos orçamentários. A busca por essa racionalização estaria inserida 

nos objetivos do CNJ, na medida em que uma de suas missões constitucionalmente atribuídas 

é, justamente, velar pelo uso adequado dos recursos públicos pelos tribunais brasileiros.47 

 
44 “Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, 

programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, 

priorizando-se a sua padronização”. 
45 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 8. 
46 Determinava o art. 34 da referida proposta, nesse sentido: “Art. 34. As Presidências dos Tribunais devem 

constituir Comitê Gestor e adotar as providências necessárias à implantação do PJe, conforme plano e cronograma 

a serem previamente aprovados pela Presidência do CNJ, ouvido o Comitê Gestor Nacional. § 1º Os Tribunais 

encaminharão à Presidência do CNJ e, quando houver, à do Conselho de seu segmento do Poder Judiciário, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, cópias do ato constitutivo do Comitê Gestor, do plano e do cronograma de 

implantação do PJe. § 2º O plano deve descrever as ações e contemplar informações sobre os requisitos necessários 

à implantação, como infraestrutura de tecnologia da informação e capacitação de usuários, observado modelo a 

ser disponibilizado pelo CNJ. § 3º O cronograma deve relacionar os órgãos julgadores de 1º e 2º Graus em que o 

PJe será gradualmente implantado, a contar do ano de 2014, de modo a atingir 100% (cem por cento) nos anos de 

2016, 2017 ou 2018, a depender do porte do tribunal no relatório Justiça em Números (pequeno, médio ou grande 

porte, respectivamente). § 4º No ano de 2014, o PJe deve ser implantado em, no mínimo, 10% (dez por cento) dos 

órgãos julgadores de 1º e 2º Graus”. 
47 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 12. 
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Nessa linha, ao impedir investimentos em outras soluções de processo eletrônico, o 

objetivo do CNJ seria evitar o desperdício de recursos públicos com sistemas que seriam 

descartados com a posterior implementação do sistema nacional (atos antieconômicos).48 

O Conselho argumenta, ainda, que o dispositivo já encontrava paralelo no art. 46 da 

Resolução CSJT n. 94, de 23 de março de 2012, no art. 11 da Resolução CJF n. 202, de 29 de 

agosto de 2012, bem como no art. 45 da Resolução TSE n. 23393, de 10 de setembro de 2013. 

Partindo dessas considerações, foi dada a seguinte redação ao referido art. 44 (mantida 

na redação final da resolução):  

Art. 44. A partir da vigência desta Resolução é vedada a criação, desenvolvimento, 

contratação ou implantação de sistema ou módulo de processo judicial eletrônico 

diverso do PJe, ressalvadas a hipótese do artigo 45 e as manutenções corretivas e 

evolutivas necessárias ao funcionamento dos sistemas já implantados ou ao 

cumprimento de determinações do CNJ.  

Parágrafo único. A possibilidade de contratação das manutenções corretivas e 

evolutivas referidas no caput deste artigo não prejudica o integral cumprimento do 

disposto no artigo 34 desta Resolução. 

Assim, o dispositivo manteve a proibição – já anteriormente constante da minuta – de 

investimento em outros sistemas de processo judicial eletrônico, ressalvando apenas 

manutenções corretivas e evolutivas dos sistemas existentes. 

Em que pese as regras mencionadas, o art. 45 da proposta de resolução passou a prever 

a possibilidade de relativização dos arts. 33 e 44, de modo a adaptar as novas diretrizes às 

peculiaridades das situações concretas. Foi dada a seguinte redação ao dispositivo: “O Plenário 

do CNJ pode, a requerimento do tribunal, relativizar as regras previstas nos artigos 34 e 44 

desta Resolução quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais”. 

 
48 Nessa linha, destaca-se o trecho do discurso proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no VII Encontro Nacional 

do Poder Judiciário: “O CNJ, na sua missão precípua de coordenação e planejamento estratégico do Judiciário, há 

anos incentiva o processo eletrônico. De outro lado, como órgão de controle financeiro, também há anos preocupa-

se com a aquisição – a um custo excessivamente elevado – de sistemas de processo eletrônico provenientes de 

empresas privadas. Mais. Preocupa-se com o grau de dependência que tais tribunais passam a ter da iniciativa 

privada, muitas vezes amarrados por contratos de adesão. O CNJ preocupa-se, igualmente, com informações 

internas e de jurisdicionados que, por meio desses sistemas, tornam-se acessíveis a pessoas externas ao Judiciário. 

A segurança da informação que circula no Judiciário é – e precisa ser – uma preocupação permanente. Por essas e 

outras razões o CNJ conclama a todos os Presidentes e Corregedores de Tribunais a investir no Processo Judicial 

Eletrônico – PJe. Trata-se de sistema próprio – o código fonte é da União –, moderno, eficiente e capaz de fazer 

frente à demanda processual de toda a Justiça”. 
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Assim, embora admita exceções à regra da obrigatoriedade do sistema unificado, foi 

prevista a necessidade de requerimento formal e justificado por parte dos tribunais interessados, 

cabendo ao Plenário do CNJ avaliar sua pertinência. 

Essa solução buscou tornar mais flexível o gradual processo de implantação do sistema 

PJe em nível nacional, sem, contudo, renunciar-se à política judiciária tendente à uniformização 

do processo judicial eletrônico.49 

Feitas essas considerações – dentre outras suscitadas –, foi apresentada ao Plenário do 

Conselho a proposta de resolução para instituir e regulamentar o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) em âmbito nacional. 

Ao apreciar o processo em comento, o Plenário do CNJ, por unanimidade, aprovou a 

resolução, nos termos apresentados pelo relator, ficando assim instituída a Resolução n. 185, 

de 18 de dezembro de 2013. 

A partir de então, foi instaurado o procedimento de Acompanhamento de 

Cumprimento de Decisão n. 0000681-09.2014.2.00.0000, com o objetivo de apurar o 

cumprimento da Resolução n. 185. 

Desde a publicação do texto final da resolução, passaram a ser gradativas as adesões 

dos tribunais ao PJe, que, segundo o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI/CNJ), 

atualmente opera em cerca de setenta tribunais, abrangendo todos os segmentos de justiça em 

todos os graus de jurisdição. 

Não obstante, conforme reconheceu o TCU no TC-024.704/2014-8, a meta perseguida 

pelo CNJ, de unificação e universalização de procedimentos e rotinas, ainda “esbarra em óbices 

de ordens diversas, a exemplo da resistência de alguns tribunais em adotarem a solução única, 

quer por já estarem desenvolvendo sistemas próprios, quer por não disporem de parque 

tecnológico ou de pessoal adequado ao mister”. 

4.5 A flexibilização da obrigatoriedade do PJe: tribunais que invocaram a regra do art. 

45 em prol das especificidades locais 

 
49 Ofício SPr 1 – n. 227/2013, p. 15. 
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Como visto, embora a Resolução n. 185 tenha definido o PJe como pilar da Política 

Nacional de TI do CNJ, seu art. 45 surgiu como mecanismo de flexibilização da obrigatoriedade 

do PJe, com o fim de assegurar a plena manutenção de sistemas de processos eletrônicos que 

atendessem aos seguintes requisitos: i) já estivessem consolidados; ii) estivessem em estágio de 

desenvolvimento idêntico ou mais avançado do que o PJe; e iii) tivessem sido desenvolvidos 

em conformidade com as principais diretrizes estabelecidas pelo CNJ em relação ao PJe 

(sistemas baseados em softwares livres e implementados pelo próprio Tribunal, não de forma 

terceirizada). 

Nas palavras do Conselheiro Rubens Curado, em seu voto a respeito da regra do 

parágrafo único do referido art. 45: “impõe-se resguardar as eventuais situações em que a 

aplicação dessa regra geral, em razão de circunstâncias ou particularidades locais, possa não 

ensejar os benefícios desejados”, bem como “respeitar e aproveitar as iniciativas bem-sucedidas 

de processo eletrônico de diversos tribunais, algumas com maturação sistêmica até superior à 

do PJe”. 

Uma vez aprovada a Resolução n. 185, os tribunais que já tinham seus próprios 

sistemas eletrônicos em avançado estágio de maturação passaram a pleitear, perante o CNJ, a 

aplicação da referida regra de relativização. 

Uma primeira tentativa nesse sentido foi realizada pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (TRF/4), que requereu a manutenção do sistema eProc.50 

Em 2 de abril de 2004, a Justiça Federal da 2ª Região também invocou as 

especificidades locais para pleitear a aplicação do art. 45 e a consequente relativização da 

implantação compulsória do PJe nos prazos assinalados na resolução. Em ofício dirigido ao 

presidente do CNJ, o então presidente do referido tribunal argumentou que este já contava com 

um sistema de acompanhamento e movimentação de processo judicial eletrônico em plena 

operação (APOLO), implantado naquele tribunal e nas seções judiciárias do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo. Alegou, na ocasião, que a implantação do PJe, em curto espaço de tempo, 

seria altamente dispendiosa e contraproducente. Tendo em vista as razões explicitadas no 

 
50 O requerimento foi assinado pelo Desembargador Federal Tadaaqui Hirose. 
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requerimento, a presidência do referido tribunal pediu diferimento, pelo prazo de quatro anos, 

do termo inicial estipulado para implantação do PJe no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região.51 

Também o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em um primeiro momento, 

apresentou pedido de flexibilização das obrigações e do cronograma de implementação do PJe 

(com fulcro no art. 45 da Resolução n. 185), objetivando o adiamento da substituição dos 

sistemas então operantes (o SAJ e o PROJUDI) pelo novo sistema unificado. A presidência do 

referido tribunal, na ocasião, alegou que a Resolução n. 185, além de implicar limitações aos 

poderes do tribunal para fazer novas contratações ou realizar projetos próprios para evolução 

dos sistemas existentes, trazia obrigações que poderiam gerar sérios impactos em relação aos 

investimentos realizados e a realizar, à perda de funcionalidades e de dados e às dificuldades 

de migração. Afirmou, ainda, não haver, no TJAL, na época, força de trabalho e orçamento 

suficientes para adquirir ferramentas, homologar, treinar e oferecer suporte técnico necessários 

para a efetiva implantação do PJe.52  

Além dos tribunais citados, também obtiveram autorização do Plenário do CNJ para a 

“relativização” da Resolução CNJ n. 185/2013 (art. 45), com consequente manutenção de 

sistema já em uso, o TJSE, o TJSC, o TJMS, o TJTO, o STJ e o TRF-5. No caso do TJ do 

Espírito Santo, foi concedida prorrogação do prazo para implantação do PJe.53 

O próprio Estado de São Paulo requereu a referida flexibilização, nos autos do 

Comprdec 0003686-39.2014.2.00.0000, ocasião em que argumentou: 

• que havia investido aproximadamente R$ 300 milhões para adequação de sua 

infraestrutura, migração de dados, capacitação, treinamento e implantação 

assistida no PUMa – Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento de 1º e 2º 

graus de jurisdição; 

• impor ao TJSP a operacionalização de dois sistemas (o atual, em estágio avançado, 

e o PJe, ainda em fase inicial) causaria desordem, com repercussão em um terço 

da movimentação processual do país, além de prejudicar servidores e magistrados; 

 
51 Ofício n. TRF2-OFI-2014/06188. 
52 O requerimento foi assinado pelo então presidente do TJAL, o Desembargador José Carlos Malta Marques, e 

submetido à apreciação do CNJ em 22 de abril de 2014. Observe-se, contudo, que o referido tribunal, em junho 

do mesmo ano, apresentou a desistência do pedido de flexibilização, em razão da mudança de perspectiva 

propiciada pelo 1º Encontro Nacional do PJe, promovido pelo CNJ, em que foram esclarecidos os problemas 

encontrados no sistema e os esforços que seriam despendidos pelo CNJ para aprimorá-lo. 
53 CNJ, Procedimento de Competência de Comissão 0002582-36.2019.2.00.0000, acórdão do relator Conselheiro 

Márcio Schiefler Fontes, j. 27/06/2019. 
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• a implantação do PJe, tal como previsto na Resolução CNJ n. 185/2013, atentaria 

contra os princípios da continuidade do serviço público e eficiência da 

Administração, bem como da confiança e da boa-fé. 

O Plenário do CNJ, diante dessas alegações, considerou que, embora o PJe fosse o 

veículo eleito para uniformizar o processo eletrônico em âmbito nacional, as especificidades 

locais justificavam a manutenção de sistemas existentes quando estes estão em estágio 

avançado de desenvolvimento e adaptados à rotina forense. Ainda, afirmou-se que 

a finalidade precípua da implantação do processo eletrônico nos Tribunais não se 

resume à adoção do PJe” e, “havendo alternativa que se apresente mais viável em 

determinada localidade, as regras da Resolução CNJ 185/2013 devem ser 

relativizadas. Contudo, o Tribunal não pode ser alijado da política judiciária delineada 

por este Conselho.54 

Assim, o Plenário do CNJ julgou parcialmente procedente o pedido e acolheu o pleito 

de relativização, permitindo que o tribunal paulista postergasse a implementação do PJe até 

posterior reavaliação do cenário de evolução dos sistemas, sob a condição de adesão ao Modelo 

Nacional de Interoperabilidade e de integração do módulo Escritório Digital ao seu sistema de 

processo eletrônico. 

4.6 O caso Microsoft: conflito entre o intento uniformizador do CNJ e a autonomia 

administrativa do TJSP 

No dia 20 de fevereiro de 2019, o TJSP noticiou, em sua própria página oficial, a 

“contratação direta” da transnacional de tecnologia Microsoft, “para o desenvolvimento de 

nova plataforma de processo eletrônico e infraestrutura de tecnologia”. Segundo a notícia, o 

valor total do contrato era de R$ 1,32 bilhão, e o escopo, a “criação de uma estratégia de longo 

prazo para a completa transformação digital das atividades do Tribunal e inclui o 

desenvolvimento de novo sistema de tramitação processual. O projeto prevê o uso de nuvem e 

a adoção de novos softwares”. 

O contrato assinado, em linhas gerais, tinha por objeto a “prestação de serviços de 

desenvolvimento, customização, implementação e suporte da Plataforma de Justiça Digital”, 

em substituição ao sistema vigente, o e-SAJ, fornecido pela empresa brasileira Softplan. 

Observe-se que, antes da assinatura do contrato, o tribunal consultou a Fundação Arcadas, 

 
54 CNJ, Procedimento de Competência de Comissão 0002582-36.2019.2.00.0000, acórdão do relator Conselheiro 

Márcio Schiefler Fontes, j. 27/06/2019. 
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constituída por professores da Faculdade de Direito da USP, para opinar sobre a viabilidade 

jurídica da aquisição no modelo idealizado (por encomenda tecnológica e inexigibilidade de 

licitação), obtendo parecer favorável, o que contribuiu para a decisão relativa à contratação 

(Foss et al., 2021, p. 23-24). 

Um dia após a notícia da contratação da Microsoft pelo TJSP, em 21 de fevereiro de 

2019, o então Conselheiro Márcio Schiefler Fontes, em decisão monocrática de caráter liminar, 

determinou que o TJSP se abstivesse de praticar qualquer ato tendente a concretizar a 

contratação noticiada antes de assim autorizado pelo CNJ. 

O Conselheiro relator Márcio Schiefler Fontes embasou sua decisão, no que tange aos 

aspectos formais, no art. 103-B, II, da CF/1988, bem como no art. 25 do Regimento Interno do 

CNJ, que dispõe: 

Art. 25. São atribuições do Relator : [...] XI – deferir medidas urgentes e 

acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano 

irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em 

pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário. 

Ainda, reforçou essa possibilidade invocando a decisão do STF no MS 27.704,55 

segundo a qual não há dúvida de que 

o Conselho Nacional de Justiça pode, a fim de garantir a efetividade do processo 

administrativo, conceder medida cautelar para suspender atos administrativos de 

órgãos do Poder Judiciário. Poder que, se não fosse explicitado nos arts. 97 e 99 do 

RI/CNJ, combinados com o art. 45 da Lei n. 9.784/99, estaria implícito. 

No que diz respeito ao mérito da liminar, a fundamentação dada pelo relator girou em 

torno de duas alegações: 

• o descumprimento da previsão normativa contida no art. 34 da Resolução n. 

185/2013, que apenas poderia ser relativizada pelo próprio Conselho e depois 

de requerimento instruído pelo tribunal interessado;56 e 

• potenciais riscos à segurança e aos interesses nacionais, em virtude da 

contratação “direta” (sem licitação), por altíssimo valor (cerca de R$ 1,5 

 
55 Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, Acórdão Eletrônico DJe-196. 
56 Citou-se, quando a essa posição, os seguintes precedentes: Procedimento de Competência de Comissão – 

0004349-51.2015.2.00.0000 – Rel. Conselheiro Luciano Frota – 50ª Sessão Extraordinária – j. 11/09/2018; e 

Acompanhamento de Cumprimento de Decisão – 0004867-75.2014.2.00.0000 – Rel. Carlos Eduardo Dias – 1ª 

Sessão Extraordinária Virtual – j. 14/12/2015. 
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bilhão), de empresa estrangeira, em solo estrangeiro, que manteria guarda e 

acesso a dados judiciais do Brasil, sendo que a intensa judicialização reúne, 

nos bancos de dados dos tribunais, uma infinidade de informações sobre a vida, 

a economia e a sociedade brasileira. 

Diante dessas preocupações, o relator determinou, ad referendum do Plenário, a 

abstenção, pela Administração do TJSP, de quaisquer atos tendentes a concretizar o referido 

contrato, além de determinar a prestação das informações pertinentes. 

As informações solicitadas pelo CNJ foram fornecidas pelo TJSP por meio do Ofício 

n. 49/2019, subscrito pelo então Presidente do Tribunal e grande idealizador da contratação 

impugnada, o Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, em 28 de fevereiro de 2019. 

No referido ofício, argumentou-se não ter havido descumprimento da Resolução CNJ n. 

185/2013, tampouco risco à segurança e aos interesses nacionais em virtude da contratação. 

Nessa linha, afirmou-se:  

(i) a contratação direta de encomenda tecnológica encontra-se expressamente 

admitida em nosso ordenamento jurídico (no art. 2º, IV, 20, caput e §4º da Lei n. 

10.973/04 e art. 24, XXXI, Lei n. 8.666/93); (ii) a nova Plataforma de Justiça Digital 

do TJSP está plenamente aderente à legislação brasileira e técnica no tocante à 

proteção da privacidade e segurança de dados na internet e em nuvem; e (iii) o novel 

sistema observa o requisito da interoperabilidade estabelecido por esse E. CNJ, no 

Acompanhamento de Cumprimento de Decisão n. 0003686-39.2014.2.00.0000, 

encontrando-se em consonância com a política nacional veiculada na Resolução n. 

185/2013 e com o princípio da duração razoável do processo (insculpido no art. 5º, 

LXXVIII da Constituição Federal). Trata-se, pois, de solução que, por seu caráter 

inovador e técnico, imprimirá sensível melhoria na qualidade da prestação 

jurisdicional, celeridade e racionalização dos recursos orçamentários. 

A contratação alvo do pedido de informações foi o Contrato n. 61/2019, celebrado com 

a Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Videogames Ltda., em razão de 

decisão proferida no CPA TJSP n. 2018/147144. Sustentaram-se, no ofício apresentado, a 

legalidade e a validade da referida contratação, que foi motivada pela constatação do 

esgotamento tecnológico do sistema de tramitação de processos judiciais então utilizado (o 

SAJ-JUD). 

Com efeito, a versão então utilizada do sistema SAJ-JUD não era compatível com a 

plataforma de nuvem nos modelos IaaS, PaaS e SaaS, exigindo, portanto, vultuosos 

investimentos em Data Center e respectiva redundância (backup), além de não poder ser 

utilizado adequadamente em dispositivos móveis. 
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Essa necessidade de modernização do sistema ante sua patente obsolescência havia 

sido constatada pela própria empresa proprietária do SAJ-JUD, a Softplan, que apresentou 

proposta de evolução do sistema em reunião do dia 28 de setembro de 2018. Na ocasião, 

contudo, a empresa não esclareceu o modelo de negócio a ser adotado para cada tipo de 

tecnologia proposta, nem a forma de contratação dessa evolução e dos respectivos módulos, de 

modo que não era possível estimar o custo de eventual opção por outro caminho. 

Outros problemas verificados no sistema SAJ-5 diziam respeito à sua falta de 

estabilidade. O sistema era alvo de constantes travamentos e indisponibilidades, além de erros 

decorrentes de baixas de versões, que prejudicavam a qualidade do serviço ofertado pelo TJSP 

aos jurisdicionados. 

No que diz respeito à proposta de mudanças da Softplan, contudo, o TJSP entendeu 

que não atendia às necessidades de incorporação de novas tecnologias, apresentando diversos 

aspectos negativos, dentre os quais citam-se:  

• o SAJ-6 não é totalmente nativo de nuvem, tornando necessária a manutenção, 

pelo TJSP, da sua estrutura de armazenamento em Data Center, notoriamente 

mais cara; 

• a ausência de comprometimento quanto a prazos e entregas; 

• a necessidade de prosseguimento de investimentos pelo TJSP em seu Data 

Center/redundância (backup), estimados em cerca de R$ 975 milhões; 

• a linguagem do SAJ-6 ainda mantém Deplhi; 

• a solução mais custosa: o custo total anual para manutenção do atual sistema 

judicial do TJSP é de cerca de R$ 243 milhões, enquanto a solução apresentada 

pela Microsoft, ao término do contrato, custaria o valor total anual de R$ 148 

milhões, correspondentes ao custo do licenciamento (visto que o TJSP seria 

proprietário do código-fonte da Plataforma) – ou seja, seria 40% menos 

custosa; 

• a ausência de apresentação de proposta para solução de problemas de baixas 

de correção no ambiente do SAJ-6; 

• os pilotos com 1º módulo do SAJ-6 não haviam sido conduzidos em nuvem; 
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• o TJSP não deteria o código-fonte do prometido SAJ-6, persistindo a 

necessidade de contratação da Softplan para evolução, desenvolvimento e 

sustentação do SAJ. 

Diante dessas constatações, o TJSP optou pelo desenvolvimento de nova solução, o 

que conduziu à instauração do CPA TJSP n. 2018/147144. Neste, o TJSP definiu o escopo de 

contratação (desenvolvimento de produto inovador, a saber, a Plataforma de Justiça Digital). 

Optou-se pela construção de nova Plataforma de Justiça Digital em nuvem com o objetivo de 

“permitir constante e regular incorporação de novas tecnologias, sem custo adicional, 

mantendo-se atualizado ao longo dos anos, mitigando, assim, o risco de obsolescência e de 

necessidade de dispêndio de vultuosas quantias para sua atualização”. 

Além disso, a opção pelo sistema nativo de nuvem foi motivada pela possibilidade de 

incorporação, na plataforma, de diversos serviços capazes de “revolucionar não apenas a 

qualidade da tramitação do processo judicial em si como, sobretudo, a forma de interação do 

Poder Judiciário com os jurisdicionados”, como, por exemplo, o emprego de inteligência 

artificial. A busca por esses diferenciais demandou a opção por um novo sistema, na medida 

em que inexistia outro sistema de tramitação de processos judiciais com essas características. 

O referido processo foi estruturado em três etapas:  

• a primeira etapa envolveu a consulta de empresas quanto ao interesse na 

execução do objeto: foram consultadas empresas de referência no mercado 

global de tecnologia em nuvem (AWS, Google e Microsoft), questionando o 

eventual interesse em desenvolver a nova plataforma; 

• a segunda, para levantamento de requisitos mediante a assinatura de Acordo de 

Cooperação (sem qualquer remuneração por parte do TJSP); 

• a terceira, se comprovada viabilidade técnica e financeira da solução, para a 

contratação. 

A opção pela plataforma que comportasse IAAS/SAAS/PAAS, segundo o TJSP, foi 

pautada pelo interesse de assegurar a constante evolução tecnológica do sistema, haja vista que 

as empresas globais de tecnologia estão constantemente perseguindo esse objetivo, fazendo 

vultuosos e frequentes investimentos em inovação e segurança. 
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Dentre as empresas consultadas, todas manifestaram interesse inicialmente. Contudo, 

após a confirmação de que seria proibida a subcontratação e que a fase de levantamento de 

requisitos não seria remunerada, apenas a Microsoft assinou Acordo de Cooperação. Daí se 

concluir que havia apenas uma empresa interessada e com condições para desenvolver o projeto 

concebido pelo TJSP, fato que, somado à singularidade do objeto da contratação, autorizaria a 

contratação direta, com base na Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), conforme argumentou o 

tribunal. 

Ainda assim, segundo o ofício apresentado, o fundamento da contratação direta foi o 

fato de que o objeto envolvia encomenda tecnológica, “de modo que o legislador, diante do 

risco tecnológico, expressamente autorizou a contratação direta de empresa, a critério do órgão 

público contratante, nos termos da Lei n. 10.973/2004”. 

Assim, a segunda etapa do processo foi concluída com a apresentação de relatório e 

da respectiva proposta comercial, indicando a viabilidade tecnológica e financeira. Após 

análises quanto ao estudo realizado, opinou-se pela contratação, tendo-se iniciado a terceira 

etapa, com a contratação da Microsoft. 

A solução que havia sido contratada em face da empresa abrangia o desenvolvimento 

da Plataforma de Justiça Digital, nativa de nuvem, em cima da qual seriam construídos os 

módulos que iriam compor o novo sistema de tramitação de processos judiciais do TJSP. Seriam 

contratados serviços de desenvolvimento, além do licenciamento de softwares. A previsão era 

de que a plataforma seria desenvolvida no prazo de cinco anos, sendo que, nos primeiros três 

anos, seriam desenvolvidas as funcionalidades básicas da plataforma, enquanto os dois anos 

últimos seriam destinados ao desenvolvimento de funcionalidades com maior inovação. 

Para otimizar os recursos públicos envolvidos, o TJSP havia determinado a 

impossibilidade de evolução do sistema então utilizado (salvo casos excepcionais, por mudança 

legislativa ou regulamentar), bem como a redução em 25% do objeto dos contratos firmados 

com a empresa proprietária do SAJ-JUD. 

Segundo o TJSP, as condições financeiras negociadas com a Microsoft foram 

“excelentes”, e os estudos conduzidos no CPA n. 2018/147144 demonstraram a viabilidade 

técnica da proposta concebida pelo TJSP para construção da Plataforma de Justiça Digital, além 
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da viabilidade econômica. Dentre os argumentos invocados pelo tribunal, destacam-se os 

seguintes. 

• Economia com custos de manutenção: o custo total de manutenção do SAJ-JUD, 

à época, era de cerca de R$ 243 milhões/ano, o que totalizaria cerca de R$ 1,215 

bilhão nos cinco anos seguintes; por outro lado, encerrados os cinco anos de 

contratação da Microsoft, o custo fixo anual da Plataforma Digital seria de cerca 

de R$ 148 milhões (referente às licenças). Dessa forma, após esse quinquênio 

inicial, o TJSP teria uma economia de cerca de 40% com o custo de manutenção 

de seu sistema de tramitação de processos judiciais, sendo proprietário de produto 

inovador. Ainda que se considere o custo de manutenção do sistema SAJ, durante 

o período de necessária coexistência dos dois sistemas, estima-se que, ao final de 

dez anos, o TJSP economizaria cerca de R$ 155 milhões apenas com manutenção. 

• Economia com data center: a contratação da nova plataforma permitiria uma 

redução drástica do objeto da renovação do parque computacional do TJSP – 

sendo que tal renovação seria necessária no ano de 2021, e seu valor estimado 

seria de cerca de R$ 475 milhões, somado ao valor da contratação de nova 

redundância/backup, que também atingiria a ordem de R$ 475 milhões. Estima-

se que a referida redução proporcionaria uma economia de, no mínimo, R$ 712,5 

milhões, podendo chegar a R$ 900 milhões. 

Diante desses cálculos, previu-se que a adoção do novo sistema poderia implicar, em 

dez anos, uma economia de até R$ 1 bilhão ao TJSP. 

Em termos estratégicos, os estudos conduzidos também apontaram vantagens no 

desenvolvimento da nova plataforma pelo TJSP, que seria “coproprietário de produto inovador, 

extremamente automatizado e dinâmico, com um potencial concreto de revolucionar a forma 

como o Poder Judiciário interage com partes e usuários externos”.  

Como mencionado, a preocupação do TJSP em aprimorar seu sistema de tramitação 

de processos judiciais foi motivada pelo esgotamento tecnológico do sistema então utilizado, o 

que representava um gargalo na capacidade do tribunal de reduzir o tempo de tramitação de 

seus processos e, também, de aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional e de até mesmo 

revolucionar a forma como o Poder Judiciário interage com seus jurisdicionados. Esse 

esgotamento, somado à inexistência, à época, de solução já pronta apta a substituir o sistema 
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SAJ em sua integralidade, de forma satisfatória, tornou necessário o desenvolvimento de um 

novo sistema. 

Além das vantagens econômicas já citadas, o tribunal salientou diversos impactos 

positivos do sistema projetado na prestação jurisdicional, como, por exemplo: 

• as novas tecnologias de nuvem permitiriam uma melhor orientação dos 

jurisdicionados, tornando o acesso à informação mais intuitivo e 

democratizando o acesso à plataforma pela população; 

• a possibilidade de agendamento de consulta de processos ou de sustentação 

oral em julgamentos representaria adequado gerenciamento do atendimento da 

população; 

• a maior automatização de serviços repetitivos das unidades judiciais 

asseguraria maior padronização da atuação do Poder Judiciário, permitindo que 

os servidores pudessem se dedicar com mais vagar e qualidade às atividades 

mais complexas, necessárias para a adequada prestação de serviços 

jurisdicionais; 

• as inovações implementadas poderiam ser posteriormente aproveitadas para o 

aprimoramento do processo eletrônico em nível nacional, trazendo 

possibilidades de reprodução e de parcerias, inclusive com o próprio CNJ, para 

o compartilhamento de experiências e de know-how. 

No que diz respeito à possibilidade de contratação direta, conforme anteriormente 

aludido, o TJSP sustentou que tal possibilidade se apoiaria no fato de que o objeto não apenas 

representava o desenvolvimento de produto inovador, mas também envolvia grande risco 

tecnológico (por exemplo, riscos relacionados a erros, incapacidade de solução de alguns 

problemas relativos a prestação dos serviços pelo TJSP, prolongamento de projeto e incremento 

de gastos, falta de aderência do produto final às expectativas e propostas estabelecidas pelo 

TJSP, entre outros) , tratando-se de uma verdadeira “encomenda tecnológica”. 

De fato, o legislador criou um regime jurídico específico para esse tipo de contratação, 

considerando os altos riscos e custos envolvidos no desenvolvimento de inovação e as 

incertezas a ela inerentes. Esse regime foi tipificado na Lei n. 10.973/2003 (“Lei da Inovação”), 

que prevê a contratação de encomenda de desenvolvimento de produto tecnológico inovador, 

com grande risco tecnológico, nos seguintes termos: 
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Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) 

IV – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 

social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo 

já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho; (Redação pela Lei n. 13.243, de 2016) 

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse 

público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins 

lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades de 

pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, 

para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou 

processo inovador. (Redação pela Lei n. 13.243, de 2016) (...) 

§ 4º O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante 

das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do 

caput poderá ser contratado mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio 

desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento específico. 

(Incluído pela Lei n. 13.243, de 2016) 

Dessa forma, o legislador, para contratos e encomendas tecnológicas, permitiu que 

órgãos públicos contratassem diretamente empresa específica, escolhida a seu único e exclusivo 

critério. Ao permitir a contratação de uma única empresa para a “empreitada total”, o legislador 

buscar afastar, de um lado, “os riscos inerentes à necessidade de gerenciamento da execução de 

inúmeros contratos com possíveis subcontratados ou outros fornecedores” e, de outro, “o risco 

inerente ao processo licitatório, que encarece e torna mais demorado o processo de contratação, 

impondo-lhe um tempo incompatível com a inovação”. 

Essa exceção do regime licitatório se apoia na constatação de que, no desenvolvimento 

desse tipo de produto inovador, ambas as partes “partilham em muito os riscos e incertezas 

inerentes, justificando, assim, modalidade especial de contratação, sob pena de se, ao insistir 

no modelo tradicional da Lei n. 8.666/93, inviabilizar a possibilidade de qualquer inovação”. 

De fato, tem-se que a “encomenda tecnológica representa uma exceção ao dever de 

licitar, na medida em que gera dispensa de realização de licitação e permite a contratação do 

esforço de PD&I para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço 

ou processo inovador”.57 

 
57 Os referidos autores, a partir da análise de recentes contratações celebradas por órgãos da administração pública 

paulista – inclusive o contrato entre o TJSP e a Microsoft ora em comento – concluem que, tratando-se de 

encomenda tecnológica, “é fundamental que os gestores públicos a utilizem de forma adequada, respeitando-se os 

princípios da administração pública”. Os autores recomendam, ainda, que se leve em conta: “i. a publicidade do 

processo de contratação (guardadas as devidas exceções em que a divulgação de informações possa comprometer 

aa contratação ou a atuação do órgão ou entidade); ii. A legalidade e atendimento às previsões legais que regem a 

encomenda tecnológica e iii. a impessoalidade, garantindo-se participação ampla de interessados em prestar a 

atividade de PD&I objeto de contratação e decisões justificadas com base em critérios técnicos” (Foss et al., 2021, 

p. 36). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
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Em parecer elaborado pelos professores titulares de Direito Administrativo da USP, 

Floriano de Azevedo Marques Neto e Fernando Dias Menezes de Almeida, no CPA n. 

2018/147144, esclareceu-se que, do anteriormente transcrito art. 20, caput, da Lei n. 

10.973/2003, é possível extrair alguns requisitos que se impõem para a caracterização de uma 

contratação como “encomenda tecnológica”, quais sejam: 

(1) a parte contratada deve ser voltada para atividades de pesquisa e de reconhecida 

capacitação tecnológica no setor; (2) o objeto deve contemplar pesquisa, 

desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico e (3) a finalidade da 

contratação deve ser a resolução de um problema técnico específico ou a obtenção de 

um produto, serviço ou processo inovador. 

Com relação ao primeiro requisito – parte contratada – nota-se que, apesar de o 

dispositivo legal exigir a sua vinculação com pesquisa e reconhecida capacitação 

tecnológica no setor, não se restringiu as contratações diretas apenas às instituições 

de ensino e pesquisa ou, ainda, às instituições sem fins lucrativos. (...) 

Por sua vez, quanto ao objeto, a definição de risco tecnológico está presente no inciso 

III do art. 2º do Decreto n. 9.283/2018, que regulamentou a Lei de Inovação. O risco 

pode ser entendido, de acordo com tal normativo, como a “possibilidade de insucesso 

no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto 

em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide 

pela realização da ação”. 

Como visto, as contratações relacionadas à inovação, no mais das vezes, contemplam 

produtos, serviços e sistemas que ainda não estão disponíveis no mercado, destinadas 

a superar um problema técnico específico. Assim, é intrínseco a referidas contratações 

o caráter de incerteza tecnológica da qual se revestem. O risco tecnológico está, 

portanto, atrelado ao fato de tanto o contratado, como o contratante não poderem 

mensurar com máxima objetividade e certeza as chances de êxito na obtenção final 

do produto, sistema ou serviço inicialmente concebido. (...) 

Por fim, a finalidade se encontra diretamente atrelada ao conceito do objeto acima 

destacado. Tem-se que a contratação deverá estar direcionada ao atendimento de um 

problema técnico específico ou à obtenção de produto, serviço ou processo inovador.  

Embora nem a Lei, nem o Decreto n. 9.283/2018 delineiem expressamente o que deve 

estar contemplado nos conceitos adotados, entende-se, a partir do contexto da Lei de 

Inovação, que ambos estão diretamente relacionados com a impossibilidade de se 

adotar uma solução já existente no mercado (ou “de prateleira”, para citar a doutrina 

relativa ao tema). Com efeito, tanto no caso de problema técnico específico, como no 

dos ‘bens’ inovadores, está-se diante de um objeto que é, parcial ou integralmente, 

desconhecido da Administração. Daí decorre, também, o risco tecnológico atrelado à 

definição do escopo contratual. (...) 

Feitas essas considerações sobre os termos da lei, entenderam os professores, no 

referido parecer, que, no caso específico do sistema eletrônico de processos do TJSP, era 

possível identificar claramente o atendimento de dois requisitos da encomenda: 

(i) a parte a ser contratada é empresa relacionada à pesquisa e desenvolvimento e 

possui reconhecimento de sua capacitação tecnológica no mercado e (ii) o objeto 

delineado visa a solucionar um problema técnico específico vivenciado pela 

Administração, que não possui, até o momento, resposta em outros sistemas já 

existentes. 

No que diz respeito ao critério do risco tecnológico, por sua vez, ressalvaram os 

pareceristas tratar-se de terreno mais incerto, em virtude da própria natureza da indústria de 
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softwares, à qual é inerente o elemento do desenvolvimento. Não obstante tais incertezas, 

opinaram os juristas no seguinte sentido: 

(...) do ponto de vista estritamente jurídico e, com base nas informações fornecidas 

pelo TJSP, parece possível caracterizar a contratação como encomenda tecnológica, 

na medida em que, para além de simplesmente conjugar funcionalidades de distintos 

softwares já existentes, propõe-se sistema que possibilidade a incorporação autônoma 

de novas tecnologias e a criação de um novo fluxo de trabalhos (distinto do previsto 

hoje no SAJ). Importante destacar, a esse respeito, que, em decorrência da finalidade 

à qual se atrela a plataforma digital, de operacionalização da função jurisdicional, sua 

estruturação e desenvolvimento deverão ser promovidos sem qualquer interrupção no 

sistema aos usuários externos, o que certamente agrega riscos adicionais ao projeto.  

Com efeito, o que se está buscando não é um sistema de acompanhamento processual 

adequado à realidade do Judiciário paulista, mas sim o desenvolvimento de uma nova 

arquitetura de sistema, ainda inédito (tanto que algumas das grandes empresas 

contratadas não aceitaram tomar o risco do desenvolvimento, exigindo cobrar por isso 

sem compromisso de entrega), para uma realidade judiciária sem precedentes no 

Brasil e provavelmente no mundo. O desenvolvimento em tela pode resultar, ao final, 

em um software que não se adeque às necessidades do Consulente e dos demais 

operadores jurídicos nesse âmbito atuantes e, por conseguinte, não vir a ser 

empregado.  

Portanto, há fundamentos para se defender a existência de risco tecnológico no âmbito 

do projeto. (...). 

Acrescente-se que, embora a referida lei permita, nessas circunstâncias, a livre escolha 

da empresa contratada pelo órgão público, a escolha do TJSP não recaiu logo em princípio na 

Microsoft, já que foram consultadas também outras empresas de referência no mesmo segmento 

de mercado. Contudo, tal procura mostrou-se frustrada, como já mencionado, pois inexistiam 

concorrentes que, cumulativamente: “(i) prestassem diretamente os serviços (sem a 

subcontratação de terceiros); (ii) elaborassem a fase de levantamento de requisitos sem custos; 

e (iii) finalmente, atendessem ao projeto do TJSP”. 

Com base nos argumentos expostos, o TJSP defendeu a regularidade e a legalidade da 

contratação direta da Microsoft para o desenvolvimento da Plataforma de Justiça Digital. 

Já no que diz respeito à contratação de nuvem em detrimento dos tradicionais Data 

Centers, argumentou o tribunal paulista que o sistema nativo de nuvem traz diversas vantagens, 

dentre as quais é possível citar: 

• é escalável, permitindo o aumento ou redução do volume de armazenamento 

de dados; 

• possui disponibilidade quase imediata de dados, beneficiando-se da 

redundância natural do armazenamento em nuvens públicas; 

• torna mais seguro o armazenamento de dados pelo tribunal; 



61 

 

 
 

• dispensa os investimentos maciços em Data Center próprio; 

• permite que o TJSP utilize inúmeros serviços já existentes e que vierem a 

existir nesse ambiente, aplicando-os no aprimoramento dos serviços de justiça; 

• permite ao TJSP o aproveitamento dos investimentos realizados anualmente 

pela Microsoft, da ordem de US$ 1 bilhão, beneficiando-se de forma nativa e 

automática de todo e qualquer incremento técnico para aprimorar a qualidade 

do armazenamento de dados, assim como a segurança e a privacidade dos 

dados. 

Em relação à temática da segurança dos dados armazenados na nuvem pública, 

esclarece o tribunal que a preservação desses dados e o controle do acesso a eles era crítico para 

a viabilidade do produto que seria desenvolvido pela Microsoft. Com efeito, a nuvem pública 

da Microsoft atende a padrões de segurança de dados, tendo a empresa, inclusive, aderido a 

inúmeras certificações internacionais de segurança da informação e privacidade. 

Já os ambientes de Data Center, solução então utilizada, além de demandarem altos 

investimentos para aquisição de parque computacional e construção de ambiente de Data 

Center, demandam a constante aquisição de serviços de segurança (licenças), sem os quais 

ficam constantemente sujeitos a ataques cibernéticos, sobretudo por estarem ligados ao 

ambiente de internet. Considerando que ambientes de armazenamento não são atividade-fim do 

TJSP, naturalmente sua capacidade de investir em inovação e em segurança não pode ser 

comparada com a da Microsoft, que é uma empresa cuja atividade-fim é justamente o 

armazenamento de dados. 

Ainda, assegurou o ofício que os dados do TJSP que seriam enviados à nuvem Azure 

seriam todos criptografados e não acessíveis à Microsoft, salvo expressa autorização do tribunal 

para funcionário específico, com senha expirável em curto prazo e totalmente auditável. Quanto 

à credibilidade da empresa, afirmou-se que a Microsoft é uma empresa que obedece a regras de 

compliance, tendo preocupação em assegurar expressamente, em sua política de tratamento de 

dados, a impossibilidade de acesso a eles por quaisquer governos, de forma genérica, inclusive 

o americano. 

Inclusive, corrobora o entendimento de que o uso dessa tecnologia não representa risco 

à soberania nacional ou à integridade territorial o fato de que outros órgãos públicos brasileiros 

têm seus dados armazenados em ambiente de nuvem, como é o caso do Superior Tribunal de 



62 

 

 
 

Justiça (STJ), da Advocacia-Geral da União (AGU), do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas da União 

(TCU), do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, do Banco Central, dentre outros. 

Argumentou o tribunal, nessa linha, que inexiste vedação, no ordenamento jurídico 

brasileiro, ao armazenamento de dados de órgãos públicos em nuvens públicas, nem exigência 

de sua manutenção em território brasileiro. A Lei de Acesso à Informação, inclusive, disciplina, 

em seu art. 26 e parágrafo único, a responsabilidade de entidade particular que entrar em contato 

com informações sigilosas, de modo que, por consequência lógica, admite a manutenção de 

dados de órgãos públicos, até mesmo sigilosos, em nuvens públicas de entidades privadas. 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) também não proibiu a realização de 

serviços prestados em nuvem por entidades privadas, sendo que o seu art. 26, § 1º, IV, apenas 

exige que o respectivo contrato seja comunicado à autoridade nacional. Aliás, o produto de 

armazenamento em nuvem oferecido pela Microsoft atendia aos padrões da LGPD, por permitir 

maior segurança e controle na proteção de dados, além de ser plenamente aderente à legislação 

brasileira e técnica no tocante à proteção de privacidade e segurança de dados na internet e em 

nuvem. 

Assim, sustentou o TJSP que não apenas inexistiria qualquer óbice à construção da 

Plataforma de Justiça Digital no ambiente de nuvem, mas também consistiria em boa prática, 

capaz de reduzir custos e a ociosidade dos recursos, aumentar elasticidade e agilidade na 

implantação de novos serviços, “evitando-se o uso de salas cofres, os quais importam em perda 

de escala e eficiência, são dispendiosos e resultam em maior complexidade de operação e 

manutenção de equipamentos”. 

Em relação à alegação de desrespeito à Resolução n. 185/2013 do CNJ, argumentou o 

TJSP que não houve descumprimento, na medida em que o próprio Conselho havia autorizado, 

no âmbito do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão 0003686-39.2014.2.00.0000, a 

relativização das regras de implantação do PJe em favor do TJSP, sob a condição de adesão ao 

Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) e de integração do módulo Escritório Digital, 

exigências que foram devidamente contempladas no contrato com a Microsoft. 
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O TJSP frisou que o contrato com a Softplan seria encerrado em breve e o PJe não se 

encontrava pronto nem em termos de ser implantado para funcionar em todas as competências, 

circunstâncias que exigiram uma tomada de decisão em direção ao mercado para fazer frente 

ao imenso volume de processos e evitar a insegurança resultante de interrupções, falhas e 

quedas no sistema, que vinha marcando a relação negocial com a Softplan. 

Com base nesses argumentos, o então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, solicitou a revogação da liminar 

deferida pelo então Conselheiro Márcio Schiefler Fontes e subsequente arquivamento do feito. 

Em 8 de março de 2019, a Microsoft complementou a manifestação do TJSP, no 

sentido de “elidir as preocupações relativas à segurança da informação da solução tecnológica 

oferecida”, sustentando cumprir os requisitos do Marco Civil da Internet, da Lei de Acesso à 

Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados. 

A liminar em comento foi submetida ao Plenário do CNJ em 12 de março de 2019 e, 

em que pese a argumentação do TJSP, foi ratificada por unanimidade, de modo que foi mantida 

a proibição cautelar da execução do contrato firmado entre o TJSP e a Microsoft. O julgamento 

foi convertido em diligência para determinar imediato processamento das informações 

ofertadas pelo tribunal paulista pelos setores técnicos competentes do CNJ, com a emissão de 

parecer. 

Na sequência, sobreveio petição da Softplan Planejamento e Sistemas Ltda., por meio 

da qual afirmou que as informações prestadas pela Corte paulista “não condizem com a 

realidade fática e merecem retificações, esclarecimento, contextualizações e explicações 

técnicas” e requereu, assim, seu ingresso no feito como terceira interessada. 

No dia 8 de abril de 2019, por meio do Ofício n. 94/2019, em complementação às 

informações fornecidas, o TJSP juntou observações sobre a insuficiência do PJe para atender 

às exigências do processo eletrônico do tribunal paulista, dentre as quais: 

• até que houvesse desenvolvimento de módulo para processos físicos e criminal, 

além de outras competências em que o SAJ atua, mas não o PJe, a adoção deste 

exigiria a utilização de dois sistemas por parte dos servidores e magistrados, 

obrigando o TJSP a arcar com os custos de manutenção de todos os contratos 

necessários para suportar o primeiro sistema, junto à Softplan, além de efetuar 
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outros dispêndios necessários para a sustentação do PJe no âmbito deste tribunal 

e de equipe própria para assegurar o desenvolvimento e evolução deste último; 

ou seja, a adesão ao PJe implicaria a duplicação de gastos do TJSP com 

infraestrutura, desenvolvimento e suporte desses sistemas, trazendo desconforto 

ao usuário interno e externo de ter que acessar sistemas distintos para 

processamento de feitos no âmbito da justiça estadual paulista; 

• consequentemente, a adesão ao PJe não eliminaria a necessidade de contratação 

da Softplan pelo TJSP, não reduzindo a situação de impotência contratual do 

referido tribunal em relação a essa empresa, bem acrescendo o poder negocial 

do TJSP em futuras negociações das licenças SAJ; 

• governança dependente do CNJ, de forma que qualquer evolução ou 

desenvolvimento do sistema depende de ritual de submissão de solicitação do 

CNJ e sua aprovação. Assim, em caso de migração para o PJe, o TJSP correria 

o risco de ficar à mercê de um sistema em face do qual estaria impotente para 

direcionar o seu desenvolvimento, prevalecendo a vontade do CNJ de 

desenvolver, a seu exclusive critério, os módulos que reputasse mais 

convenientes; 

• o desenvolvimento e a evolução do sistema PJe obedecem a critérios incertos, 

suscetíveis de variação de gestão a gestão do CNJ, indicando alto grau de 

subjetividade nesse processo. Com efeito, a solução PJe sujeitaria pelo menos 

parte do sistema de tramitação de processos do TJSP a grande instabilidade 

política e pessoalidade dos integrantes das futuras gestões do CNJ, sem que haja 

qualquer regra clara que assegurasse os rumos que esse sistema iria seguir nos 

dez anos seguintes; 

• em que pese a proposta apresentada por membros do CNJ para nova governança 

do PJe – core mínimo e módulos que podem ser criados por tribunais a seu 

exclusivo critério, disponibilizando-os aos demais –, tal proposta carecia de 

regulação e, mesmo que fosse normatizada, implicaria provável risco de que o 

TJSP, dado seu protagonismo na Federação brasileira, acabasse, na prática, 

efetuando todos os mais importantes desenvolvimentos para o mencionado 

sistema, dada a impossibilidade de aguardar a evolução de módulos 

desenvolvidos por outros tribunais, sem qualquer contraprestação ou previsão 

em legislação tributária para regularizar tal transferência de rendas/receitas; 
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• o PJe é um sistema com estrutura obsoleta, não é nativo de nuvem e não 

incorpora, de forma nativa, tecnologias de ponta como leitura em OCR, uso de 

inteligência artificial, acesso por diversas plataformas distintas, dentre outras 

que estariam incorporadas no projeto do TJSP. 

Diante desses fatores, dentre outros citados pelo tribunal, alegou-se que não haveria 

qualquer vantagem para o TJSP na adesão ao sistema do PJe (mesmo em sua versão 2.1), sendo 

que o sistema não atendia às necessidades do tribunal nem era capaz de substituir o então 

sistema de tramitação eletrônica (SAJ-5). 

A contratação da Microsoft foi, inclusive, aprovada de forma unânime pelo Órgão 

Especial do TJSP,58 que declarou que a contratação atendia ao Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2015-2020 (PETJ) e o Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação (PETI), afastando qualquer dúvida ou receio quanto à sua 

continuidade em próximas gestões. 

De acordo com o Tribunal paulista, o risco à segurança nacional e aos interesses 

nacionais em razão da manutenção de dados públicos em ambiente de nuvem, alegado pelo 

CNJ para justificar a manutenção da liminar, seria inexistente. 

Com efeito, o parecer técnico elaborado pelo DTI/CNJ, datado de 6de abril de 2019, 

em momento algum confirmou o alegado risco à segurança nacional, à segurança de dados ou 

aos interesses nacionais pela manutenção de dados em ambiente de nuvem, tampouco apontou 

qualquer irregularidade ou inviabilidade técnica na solução adotada pelo TJSP. Aliás, o próprio 

CNJ incluiu a contratação de nuvem pública para armazenamento e sustentação do PJe no Plano 

Diretor de Contratação de Informática do CNJ para 2019. 

Por outro lado, os prejuízos decorrentes da suspensão do contrato seriam enormes, 

incluindo grande risco de dano reverso. Afinal, a não execução do contrato impediria que o 

TJSP se beneficiasse com o desenvolvimento de solução que reduziria o custo fixo com seu 

sistema de processo eletrônico em cerca de 40%, além de obrigar o tribunal a dar 

prosseguimento ao desembolso de cerca de R$ 1 bilhão para renovação de seus Data Center. 

 
58 A votação foi realizada na Sessão Extraordinária do Órgão Especial do TJSP de 08/04/2019, especialmente 

convocada para apresentação da Nova Plataforma de Justiça do TJSP, e contou com a participação de todos os 25 

membros, além dos então presidentes da Seção de Direito Privado e Seção de Direito Criminal, membros do 

Conselho Superior da Magistratura sem assento no órgão. 
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O pedido de revogação da liminar em comento foi apreciado pelo CNJ no dia 11 de 

abril de 2019, em acórdão relatado pelo então Conselheiro Márcio Schiefler Fontes. Na ocasião, 

o conselheiro discorreu sobre o papel do CNJ como órgão de planejamento estratégico do Poder 

Judiciário, reiterando a preocupação do Conselho com a segurança e sigilo das informações 

judiciais. 

No que diz respeito à alegação do TJSP de que o contrato estaria em conformidade 

com a Lei n. 10.973/2004 (Lei de Incentivo à Inovação e à Pesquisa), afirmou o relator: 

[...] não se ignora que a Lei 10.973/2004 (Lei de Incentivo à Inovação Tecnológica – 

LIIT) possibilita um regime de contratação diferenciado, mas isso não quer dizer que 

franqueie toda e qualquer licitação/contratação realizada à margem da Lei 8.666/1993 

(Lei de Licitações), que, de qualquer modo, no caso, ficará ao exame de legalidade 

dos órgãos de fiscalização, conforme preceitua a própria Constituição da República 

(art. 103-B, § 4º, II). 

Especificamente quanto à suposta violação à Resolução n. 185/2013, afirmou o relator: 

[...] como já enfatizado anteriormente, a atuação do CNJ se pauta pela formulação de 

políticas nacionais, consubstanciadas em Resoluções a serem observadas pelos 

Tribunais, com natureza cogente. Dessa forma, forçoso é convir que peculiaridades 

locais não afastam ipso facto o dever de dar cumprimento às determinações nelas 

materializadas, o que não significa, contudo, que deixarão de ser apreciadas depois de 

o CNJ ser provocado. No caso vertente, portanto, não há como deixar de perceber que, 

ao não submeter a questão ao Conselho Nacional de Justiça, a conduta adotada pelo 

e. Tribunal Paulista divorciou-se de preceitos normativos cogentes. Assim, nem se 

diga que a tramitação sigilosa adotada poderia ser invocada como razão suficiente 

para a não apresentação de pleito de relativização ao CNJ, sobretudo porque o 

processo também poderia tramitar sob sigilo neste Órgão de Controle. Ademais, 

alegações genéricas acerca do PJe 2.1 não se mostram capazes de afastar a aplicação 

da norma, fazendo-se necessária nova manifestação, a partir de informações 

detalhadas e específicas a serem fornecidas pela TI deste Conselho, que deverão ser 

levadas também à apreciação dos comitês internos, na forma das Resoluções 

mencionadas. 

Nessa linha, votou o relator no sentido de manter suspensa a contratação, permitindo 

ao tribunal dar prosseguimento ao estudo da matéria mediante tramitação interna, com a 

observância das seguintes determinações: 

1. dê cumprimento à Resolução CNJ 211/2015, com a devida submissão da 

licitação/contratação ao seu Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, ao Comitê Gestor de TIC e ao Comitê Gestor de Segurança da 

Informação, entre outras previsões da norma (conforme Id. 3599917), para posterior 

apreciação por este Conselho; 2. proceda a detido exame de informações a serem 

apresentadas, ao Tribunal, pelo Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ 

sobre o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, versão 2.1, também com a 

avaliação dos comitês internos, mediante cronograma de análise a ser apresentado ao 

CNJ em até 10 (dez) dias a partir da apresentação das informações; 3. observe a 

necessidade de interoperabilidade do sistema com o PJe, por meio da adesão ao 

Modelo Nacional de Interoperabilidade e da utilização do Módulo Escritório Digital 

(...) 4. manifeste-se quanto à implantação do Sistema Eletrônico de Execução 
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Unificada (SEEU), instituído pela Resolução CNJ 223/2016 como o sistema padrão 

de processamento de informações e da prática de atos processuais relativos à execução 

penal. 

No Ofício n. 104/2019, de 16 de abril de 2019, o TJSP afirmou que estava 

providenciando as medidas necessárias ao cumprimento dos itens 1, 3 e 4 das determinações 

do CNJ, mas frisando que o cumprimento do item 2 dependia da prévia manifestação do 

Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ sobre o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) versão 2.1. Sendo assim, e considerando que o prazo de vigência do contrato 

celebrado com a Softplan estava na iminência de expirar, e o PJe ainda não se encontrava pronto 

para funcionar em todas as competências, o Tribunal pediu urgência ao referido departamento 

para apresentação das informações mencionadas. 

No dia 24 de abril de 2019, a Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e 

Infraestrutura do CNJ fixou o prazo de quinze dias para que o Departamento de Tecnologia da 

Informação (DTI/CNJ) apresentasse ao TJSP a exposição e os questionamentos a respeito das 

reservas em relação ao PJe. 

Em seguida, foi juntada aos autos petição da Oracle, alegando que, apesar de ter notória 

capacidade técnica para executar o projeto relacionado à Plataforma de Justiça Digital 

concebida pelo TJSP, não foi previamente consultada a respeito do seu interesse em prestar os 

serviços objeto do contrato. Esse ingresso, contudo, foi indeferido na reunião da Comissão 

Permanente de Tecnologia da Informação do CNJ, realizada em 23 de abril de 2019, na linha 

do colegiado pleno. 

Em novo ofício datado de 22 de maio de 2019, o TJSP solicitou a juntada nos autos 

dos documentos necessários para cumprir as medidas requeridas pelo CNJ, a saber: i) as atas 

dos Comitês de Governança de TI, Gestor de Tecnologia e da Segurança da Informação 

referentes à contratação da nova Plataforma Digital; ii) o quadro sinótico, demonstrando o 

cumprimento da Resolução CNJ n. 182/2013; iii) as atas das reuniões do Comitê de Priorização 

do Primeiro Grau, nas quais teria sido aprovada a contratação. 

Ainda, reiterou a urgência para que o DTI/CNJ apresentasse as informações 

mencionadas no item 2 da decisão proferida pelo Plenário em 12 de março de 2019, dado que 

o prazo fixado pela Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do 

CNJ havia escoado em 16 de maio. 
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Em 29 de maio de 2019, o TJSP elaborou novo ofício, alegando que a inércia do 

DTI/CNJ em prestar as informações técnicas exigidas no acórdão do próprio CNJ estava 

inviabilizando a realização dos estudos necessários pelo TJSP, causando severos prejuízos ao 

tribunal. Tendo em vista a inércia do DTI/CNJ, que não se manifestara nos autos, conforme 

determinação do Plenário, requereu-se a revogação da liminar que suspendeu o contrato com a 

Microsoft. 

Na sequência, o DTI/CNJ juntou parecer em que reafirmou a plena possibilidade de 

adoção do sistema PJe 2.1 pelo TJSP, em vez do projeto proposto de desenvolvimento de nova 

Plataforma de Justiça Digital, solicitando a atuação conjunta do TJSP para possibilitar essa 

implementação. 

No que diz respeito ao requerimento do TJSP de revogação da liminar que suspendeu 

a contratação em comento, o relator do procedimento se manifestou no sentido de que não 

haveria como falar em desconstituição da medida em vigor, diante da ausência de competência 

regimental do relator para rever atos do Plenário. No mesmo ato, determinou que o TJSP se 

pronunciasse acerca das informações e questionamentos do DTI/CNJ mencionados. 

Em manifestação datada de 13 de junho de 2019, o TJSP justificou os motivos técnicos 

pelos quais necessitava de opção inovadora para tramitação de seus processos judiciais, assim 

como quanto à ausência de incompatibilidade de convergência e integração com o PJe, 

formando com este, em atenção à interoperabilidade, ecossistema único da Justiça brasileira. 

Nessa linha, sustentou o tribunal paulista que “as vantagens existentes em um sistema 

único não podem ser opostas [...] para frear importantes medidas que atenderão de forma 

inequívoca ao interesse público existente no Estado de São Paulo com a contratação em 

questão”. 

Ainda, apresentou minuta de termo de cooperação técnica, propondo-se a compartilhar 

com o CNJ os aprendizados, experiencias, códigos-fonte, entre outros subsídios que possam ser 

úteis no desenvolvimento do PJe. 

Novamente, requereu a revogação da liminar e a aprovação do pedido de relativização 

da Resolução CNJ n. 185/2013, de modo a autorizar o prosseguimento da execução do contrato 

firmado com a Microsoft. 



69 

 

 
 

No dia 19 de junho do mesmo ano, a questão foi submetida à Comissão Permanente 

de TI e, na mesma data, o TJSP colacionou manifestação sobre a petição da Oracle, sustentando 

o indeferimento da admissão da referida empresa como terceira interessada, impugnando a 

argumentação por ela apresentada. 

O tribunal rebateu a alegação da Oracle de que a contratação da Microsoft teria sido 

ilegal. Quanto ao tema, reiterou o tribunal que a contratação em questão consistiu em 

encomenda tecnológica, regulamentada pela Lei n. 10.973/2004, de modo que, mesmo que 

se admitisse a possibilidade de que outras empresas possuíssem capacidade para 

desenvolver produto igualmente inovador, a Lei de Inovação concedeu ao gestor 

público a faculdade discricionária da escolha de empresa apta à execução da 

encomenda tecnológica, desde que observadas as condições estipuladas em lei, a 

saber: possuir reconhecida capacidade e investir em pesquisa e inovação. 

Não obstante, apesar dessa discricionaridade reconhecida pelo legislador, esclareceu o 

TJSP que foi utilizado critério objetivo para a seleção das empresas que seriam consultadas: 

foram consultadas as empresas consideradas líderes no mercado de nuvem que oferecem 

soluções integradas de IaaS/PaaS. Apenas três empresas atendiam a esse critério, isto é, a AWS, 

a Google e a Microsoft, de modo que a consulta efetuada pelo TJSP quanto à existência de 

eventual interesse no desenvolvimento da encomenda tecnológica da plataforma digital se 

circunscreveu a elas. 

Assim, a Oracle não foi consultada porque, muito embora também atue nesse segmento 

do mercado, é considerada apenas “concorrente de nicho”, ou seja, empresa que, na 

terminologia empregada pelos Relatórios de Gartner, não dispõe de portfólio abrangente de 

serviços no mercado em análise, focando em um aspecto mais restrito do mercado. 

Em todo caso, reforça o desembargador que sequer era necessária a consulta a outras 

empresas, por se tratar de hipótese em que a lei – no caso, a Lei de Inovação – expressamente 

dispensou o processo seletivo, admitindo a contratação direta.  

Afora a questão da Oracle, o desembargador prosseguiu, no ofício, reforçando o fato 

de que o TJSP já havia demonstrado a viabilidade legal, técnica e econômica da contratação, 

bem como a impossibilidade técnica e orçamentária de migração para o sistema do PJe. Além 

disso, ressaltou que “as manifestações da área técnica deste Conselho não apontaram qualquer 

equívoco nas premissas técnicas adotadas no contrato firmado com a Microsoft, nem, 

tampouco, apontaram risco à segurança da manutenção de dados em nuvem”. 



70 

 

 
 

Salientou-se, inclusive, que, em atenção à decisão do CNJ, o TJSP submeteu a 

contratação aos seus órgãos de Governança em Tecnologia internos, obtendo aprovação 

unânime, comprovando integral atendimento às Resoluções CNJ n. 182/2013 e n. 211/2015. 

Restaria, portanto, aferir se houve violação à Resolução n. 185/2013, o que o tribunal 

paulista negou, invocando a regra de flexibilização contida no art. 44, bem como a decisão do 

próprio CNJ no ACD 0003686-39.2014.2.00.0000, que acolheu parcialmente o pedido de 

relativização das regras para implantação do PJe, sob a condição de adesão ao Modelo Nacional 

de Interoperabilidade (MNI) e de integração do módulo Escritório Digital ao seu sistema de 

processo eletrônico, afirmando o Conselho, na ocasião: “a finalidade precípua do processo 

eletrônico não pode ser resumida à adoção do PJe, pois, havendo alternativa que se apresente 

mais viável a determinado Tribunal, as regras da norma deste Conselho deve ser relativizada”. 

Assim, sustenta o TJSP que a contratação da Microsoft estaria abarcada pela referida 

decisão do CNJ, na medida em que entendeu que a substituição do sistema de tramitação de 

processos utilizada seria medida que melhor atenderia ao interesse público, na medida em que 

proporcionaria melhoria da qualidade da prestação jurisdicional, celeridade e racionalização da 

utilização de recursos orçamentários, além do compartilhamento de externalidades positivas 

com os demais tribunais brasileiros e o CNJ. 

As alegações do TJSP foram rebatidas logo no dia seguinte pelo DTI/CNJ, o qual, 

entre outras questões, reafirmou as vantagens da Política Nacional de Uniformização de 

Sistemas e de Soluções de Tecnologia da Informação encabeçada pelo CNJ, questionou a 

convergência do projeto idealizado pelo TJSP com os objetivos estratégicos do CNJ, bem como 

destacou a falta de cooperação do tribunal paulista na busca de soluções para a implementação 

do PJe naquele âmbito. 

Em conclusão, afirmou que o projeto do tribunal paulista poderia ser plenamente 

desenvolvido com a aplicação do PJe, no lugar das suítes de produtos de propriedade da 

Microsoft, com vantagens, por exemplo, relativas a menores riscos, menor grau de dependência 

tecnológica, menores custos e maiores benefícios em escala nacional. 

O acórdão do CNJ sobre o tema adveio em 25 de junho de 2019. Na ocasião, o relator 

destacou que, segundo a visão da área de TI/CNJ, o PJe é objeto de constantes aprimoramentos 

e já havia adquirido “maturidade e abrangência de funcionalidades que o tornam apto à 



71 

 

 
 

automação integral de tribunais de todos os portes em todas as competências”. Assim, embora 

reconhecendo a existência de limitações nesse sistema e objeções à sua imposição, o relator 

frisou que o PJe cumpre papel de equalizador da política nacional, não podendo ser tido como 

apartado das mais recentes inovações existentes no mercado. 

Uma dessas inovações – que foi objeto de preocupação por parte do TJSP – é 

justamente a questão do uso da tecnologia em nuvem. A respeito do tema, frisou o relator que 

sua maior preocupação – que levou à edição da liminar suspendendo a contratação – não era a 

adoção, em si, de processamento de banco de dados em nuvem privada, serviço que apresenta 

inegáveis vantagens e já estava sendo incorporado por outros órgãos públicos. Ocorre que, 

segundo o relator, escorado nas colocações do TCU em relação ao Contrato n. 49/2018, a 

Administração Pública deve observar um roteiro ao cogitar contratação desse tipo de 

tecnologia, com o objetivo de garantir a segurança e o sigilo das informações: 

280. Um trabalho de levantamento e análise de riscos deve ser executado para 

subsidiar a decisão de migrar para a nuvem e moldar previamente o processo de 

contratação. A análise de riscos do uso de serviços de computação em nuvem deve 

entender a importância, sensibilidade e valor para a organização da informação que 

será processada e armazenada. De todo modo, pode-se iniciar com aplicações públicas 

e não críticas, com baixo risco de segurança da informação. 

Ainda a respeito do tema, o relator destacou o relatório do DTI/CNJ, segundo o qual: 

[...] Já estão em andamento os processos técnicos e os trâmites necessários para a 

disponibilização do PJe e de outras aplicações do CNJ em nuvens computacionais, 

conforme já mencionado em documentos prévios do DTI/CNJ. Trata-se de uma 

realidade e não de uma promessa. Dessa forma, tanto o PJe como as demais aplicações 

disponibilizadas pelo CNJ podem ser facilmente integradas com todas as novas 

tecnologias presentes nas nuvens computacionais [...] Objetivamente, virtualmente 

todos os benefícios, as inovações e a excelência almejada pelo TJSP com a adoção do 

modelo de computação em nuvem, em sua Plataforma de Justiça Digital, aplicam-se, 

da mesma forma e em mesmo grau, aos sistemas disponibilizados pelo CNJ em 

nuvem, mediante a integração desses sistemas com as novas tecnologias por meio de 

APIs (APplication Program Interface) ou de outros métodos de amplo domínio do 

mercado e facilmente aplicáveis. 

Ocorre que, embora o CNJ também pretendesse incorporar a tecnologia de nuvem no 

PJe, adotaria a estratégia denominada Hybrid Multicloud ou Multinuvem Híbrida, sendo esta, 

sendo o DTI/CNJ, a 

estratégia majoritariamente defendida e amplamente reconhecida como a mais 

vantajosa, mais segura, mais flexível, menos arriscada e de custos mais baixos, uma 

vez que favorece o melhor equacionamento de custos e a competitividade entre 

fornecedores. [...] Isso porque, enquanto o modelo proposto pelo TJSP limita-se aos 

serviços e tecnologias providos pela Microsoft Azure, o modelo do CNJ defende a 

utilização dos serviços e das tecnologias de múltiplos fabricantes [...]. 
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Essa estratégia propiciaria vantagens como “maior diversidade de fornecedores e de 

tecnologias disponíveis, a minimização de dependência tecnológica, maior flexibilidade na 

migração de dados entre nuvens distintas, [...] melhor otimização e melhor equacionamento de 

custos entre a nuvem privada e as nuvens públicas, dentre várias outras.” 

Nessa linha, uma das grandes críticas do DTI/CNJ à contratação da Microsoft, como 

mencionado, é justamente a potencial dependência técnica, estratégica e financeira decorrente 

do contrato, o que seria especialmente temerário considerando as “frequentes mudanças nas 

políticas de precificação e de comercialização praticadas pela empresa”, que poderiam afetar 

diretamente o TJSP, “colocando-o como refém dos preços praticados”. Em seu parecer, o 

DTI/CNJ compara a situação com o cenário do próprio TJSP em relação à empresa Softplan e 

seu sistema eSAJ, frisando que haveria considerável risco de esse cenário se repetir com a 

Microsoft. 

Quanto ao tema, o relator transcreveu trecho do parecer do DTI/CNJ que afirma que 

esse nível de dependência tecnológica e a intrínseca aplicação de tecnologias proprietárias da 

Microsoft para as atividades finalísticas do TJSP violam o disposto nos arts. 194 e 195 do 

CPC/2015, que dizem: 

Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o 

acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e 

sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da 

plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, 

serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas 

funções. 

Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, 

que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não 

repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, 

confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada 

nacionalmente, nos termos da lei. (grifos do relator) 

O relator prosseguiu fazendo menção à existência de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Federal contra a Microsoft (5009507-78.2018.4.03.6100), então em trâmite 

na 9ª Vara Cível Federal de São Paulo, que objetiva verificar violações ao direito de 

privacidade/intimidade praticadas pela empresa Microsoft, por intermédio do Sistema 

Operacional Windows 10. Em liminar, foi deferido em parte, e, em menor extensão, a tutela 

antecipada requerida, para determinar que a Microsoft adotasse procedimentos específicos de 

modo a permitir que o usuário do referido sistema operacional, em caso de não autorizar o uso 

de seus dados, tivesse ferramenta operacional e de interface que permitisse o exercício de tal 

opção de forma simples, fácil e direta. 
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Frisou, nessa linha, que o próprio Tribunal de Contas da União (TCU)  

registrou a existência de contratações desfavoráveis às organizações públicas, com 

prejuízos de grande monta, que foram verificadas em auditoria que avaliou práticas 

comerciais adotadas por grandes fabricantes de tecnologia da informação (v.g 

Microsoft, IBM, ORACLE, SAP, Red Hat e VM Ware) na relação com o Poder 

Público, para a contratação de licenciamento de software e seus serviços agregados 

(acórdão 2.569/2018). [...] Também acentuou o TCU que em ‘um mercado em que já 

grande concentração das soluções e poucos fabricantes de software, bem como 

elevada dependência desses sistemas para o núcleo do próprio negócio das 

organizações públicas’ é elevado o risco de o interesse público ser lesado, com 

pagamentos indevidos, sobrepreços, superfaturamentos, a pretexto de ‘desenvolver o 

serviço público, agregando pouco ou nada para a sociedade. 

No que diz respeito às alegações do TJSP de que a adoção do PJe não seria isenta de 

custos, o relator invocou novamente o parecer do DTI/CNJ, segundo o qual: 

[...] equivoca-se, mais uma vez, o TJSP quando afirma que a adoção do PJe ensejaria 

a necessidade de manutenção de seu Data Center, incorrendo nos altos custos 

orçamentários e operacionais. [...] A proposta elaborada pelo TJSP de armazenamento 

em nuvem e de usufruto ágil e flexível das inovações e das tecnologias disruptivas ali 

disponibilizadas são perfeitamente aplicáveis com a adoção do PJe como ferramental 

para o desenvolvimento da plataforma digital proposta. [...] O DTI/CNJ desconsidera 

integralmente as alegações de que a implantação do PJe ensejaria no aumento de 

custos [...]. 

Outro aspecto salientado pelo relator diz respeito aos riscos envolvidos na contratação. 

Segundo o conselheiro, a contratação da Microsoft, nos moldes pretendidos pelo tribunal 

paulista, implicaria não apenas a utilização de vultuosos recursos orçamentários, como também 

a assunção de altos riscos, inerentes à empreitada, pelo tribunal, por se tratar de 

empreendimento de caráter inovador e sem precedentes no mundo, com expressivas 

probabilidades de insucesso, além das possibilidade de ocorrência de falhas, interrupções de 

funcionamento, paralisação de serviços, necessidade de retrabalho e de redesenvolvimento, 

“dentre outros riscos assinalados, principalmente ao se considerar o fato da Microsoft não ser 

especializada em demandas e necessidades de negócio do Poder Judiciário”. 

Segundo o relator,  

relativizar, ou retirar o caráter absoluto da regra em vigor, não pode ser confundido 

com negar-se o conteúdo da norma. Vale dizer: pode o CNJ considerar que um caso 

concreto se subsuma à hipótese de excepcionar temporariamente a aplicação da 

Resolução CNJ 185/2013, mas não é concebível ao Conselho chancelar o abandono 

de sua própria política. Pode-se até cogitar de alterar a norma, sempre para aperfeiçoá-

la, e esse aperfeiçoamento certamente há de ponderar situações como a presente. Mas 

enquanto a norma estiver em vigor, deve ser cumprida. Do contrário, estaria o CNJ a 

eleger a quais Tribunais se aplicariam as suas resoluções, em nítido caráter anti-

isonômico. Ou pior, promoveria – por via oblíqua – a revogação de sua Resolução. 
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Nesse sentido, o relator citou como precedente o Pedido de Providências 0000292-

53.2016.2.00.0000,59 ocasião na qual o Plenário considerou inviável e contrário à política 

judiciária adotada o pleito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região de interrupção do 

desenvolvimento do PJe-JT e retorno à utilização do sistema “SUAP”. 

Concluiu o relator que, apesar da possibilidade de relativização de regras da Resolução 

n. 185, atos contrários à política nacional seriam repelidos, “como forma de preservação da 

própria da própria competência estratégica do CNJ”. E, no caso em questão, entendeu que a 

pretensão do TJSP de “repetir o abandono do PJe” caminhava em sentido contrário ao 

entendimento do Conselho. De fato, o novo sistema idealizado pelo TJSP representaria uma 

completa ruptura com a política normatizada, já que seria desenvolvido a partir do zero, sem 

qualquer aproveitamento, conversão ou migração de sistemas anteriormente existentes, em 

iniciativa “única no mundo” (na definição do próprio tribunal). 

Para o relator, escorado no parecer do DTI/CNJ, mesmo que tal sistema adotasse o 

MNI, 

a simples adoção do MNI como mecanismo de troca de dados entre sistemas não pode 

ser apontada como indicador da plena convergência com os objetivos de integração, 

de padronização, de uniformização e de desenvolvimento colaborativo incentivados 

pelo CNJ, principalmente diante da proposta do TJSP de desenvolvimento integral de 

uma nova plataforma de justiça digital a partir do zero. 

Em seu voto, o relator deixa claro que nada impediria a contratação direta da Microsoft 

para desenvolver serviços e sistemas no âmbito do TJSP, o que não se admite é a sua contratação 

para desenvolver sistemas novos que tenham o intuito de afastar a execução da política 

nacional. Conclui: “Logo, embora sejam fixadas balizadas pelo CNJ, com vistas à preservação 

dos próprios mandamentos constitucionais e preceitos legais, permanece hígida a autonomia 

dos Tribunais para o exercício da governança estratégica e implementação das políticas 

judiciárias”. 

Diante do exposto, votou o conselheiro no sentido de improcedência do pedido, nos 

termos em que formulado, permitindo, porém, a manutenção do sistema então em 

funcionamento no âmbito do TJSP até o gradual e completo alinhamento à política nacional do 

CNJ. 

 
59 Rel. Aloysio Corrêa de Veiga – 267ª Sessão Ordinária – j. 06/03/2018. 
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Afastando-se em parte do entendimento do então Conselheiro Márcio Schiefler Fontes, 

a Conselheira Maria Tereza Uille Gomes, em seu voto, cogitou a possibilidade de adesão do 

TJSP ao e-Proc, alternativamente ao PJe. Nas palavras da conselheira: 

Noutros termos, a utilização de sistema diverso do PJe somente seria admitida caso 

compatibilizado com os pressupostos e finalidade da Resolução CNJ 185/2013, dada 

a necessidade de uma solução eficiente para o Poder Judiciário, gratuita para os 

tribunais, e divisora de águas para a prestação jurisdicional [...]. Nessa ordem de 

ideias, parece-me desarrazoado impor aos Tribunais, única e exclusivamente, a 

adoção do PJe como sistema obrigatório de processo eletrônico, dada a autonomia e 

autogestão conferida aos órgãos do Poder Judiciário pelo texto constitucional (art. 96, 

CF). Entretanto, certo é que esse autogoverno não lhes possibilita atuar de forma 

irrestrita ou à margem de política instituída pelo órgão que detém competência 

constitucional para exercer o controle da atuação administrativa e financeira e a 

coordenação do planejamento estratégico do Poder Judiciário, inclusive no que diz 

respeito à área de tecnologia da informação e comunicação – o CNJ. 

Nessa linha, sustenta que a relativização da imposição do PJe como sistema de processamento 

de informações e prática de atos processuais deve ser condiciona ao atendimento dos seguintes 

requisitos: i) utilização de sistema público que disponha de escalabilidade para instalação em 

diversos tribunais e variados ramos da justiça, desenvolvido por tribunal, admitida a sua 

evolução (contratação de fábrica de software, mediante procedimento licitatório específico); ii) 

aderente ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) e ao escritório digital; e iii) 

autorizado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

Quanto ao primeiro requisito, entendeu a relatora que não estaria presente no sistema 

idealizado pelo TJSP por não se tratar de um sistema público como o PJe, o Projudi e o e-Proc. 

Para a Conselheira, seria necessário que o Tribunal comprovasse a impossibilidade de utilização 

desses sistemas ou mesmo de seu desenvolvimento a partir de código fonte, ao invés de 

contratar software privado de êxito incerto. 

Em que pese a argumentação no sentido de manter a obrigatoriedade a regra da 

Resolução n. 185/2013, a Conselheira, em seu voto, faz menção à pesquisa realizada no âmbito 

do TC 008.903/2018-2 pelo TCU, em que se avaliou a implementação e o funcionamento da 

informatização dos processos judiciais, em especial o PJe, e sua contribuição na 

desburocratização do Poder Judiciário, as estruturas de governança, os ganhos de eficiência, 

bem como duplicidades, sobreposições e/ou fragmentações. No referido processo, foi trazida 

informação acerca da baixa qualidade do software do Sistema PJe a ensejar a escolha e a 

migração de alguns tribunais para o Sistema e-Proc. 
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Ainda, a conselheira colacionou resultado de uma pesquisa de satisfação efetuada pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF) acerca dos sistemas de processos na Justiça Federal (10.598 

respondentes), em que se objete as seguintes percentagens: 

 

 

Figura 1 – pesquisa de satisfação CJF: satisfação por sistemas 

 

Conforme assinala a conselheira em seu voto, os resultados obtidos pelo CJF – que, de 

cerca forma, foram referendados pelo CNJ quando autorizou a utilização do sistema e-Proc pelo 

TRF-4 (Comissão 4349-51) – traduzem a proeminência do Sistema e-Proc em relação ao 

Sistema PJe. Ainda, destacou “a manifestação negativa relacionada à qualidade de software 

feita pelo CJF em seu Provimento CJF-PRV-2017/00002, de 29.6.2017, que aponta incontáveis 

problemas e dificuldades técnicas no PJe”, muitas intransponíveis, criando “óbices que 

dificultam ou retardam a tramitação processual e a própria prestação jurisdicional”. 
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Figura 2 – pesquisa de satisfação CJF: resultado do índice de qualidade de uso por item e sistema – Geral 

 

 

Figura 3 – pesquisa de satisfação CJF: resultado do índice de qualidade de uso por item e sistema – 

Funcionalidade 
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Figura 4 – pesquisa de satisfação CJF: resultado do índice de qualidade de uso por item e sistema – 

Usabilidade 

 

 

Figura 4 – pesquisa de satisfação CJF: resultado do índice de satisfação por atributo – e-Proc x PJe 

 

Muito embora tenha prevalecido, por maioria dos votos, o voto do relator, os fatos 

citados pela relatora em seu voto demonstram claramente a existência de problemas graves no 

sistema PJe60, de modo que inexiste consenso quanto à sua qualidade e viabilidade como 

sistema nacional sequer entre os conselheiros do CNJ, seu principal idealizador. 

4.7 Desdobramentos posteriores: a ACO 3.315 e a ADI 6.259 

Inconformado com o desfecho dado ao caso pelo CNJ, o TJSP, representado pelo seu 

então presidente Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, ajuizou Ação Cível 

 
60 Nas palavras de Flávia Pereira Ribeiro e Cristiane Rodrigues Iwakura (2020), comentando a Resolução nº 335, 

de 29 de setembro de 2020, que instituiu o PJe como sistema "oficial" da Justiça Digital, “O processo eletrônico 

está em constante evolução, mas em termos de integração e interoperabilidade não houve o avanço esperado. 

Agora o PJe foi instituído como sistema "oficial", no sentido de ser eleito como o padrão ideal a ser seguido em 

todo o país - ainda que tenha sido criado pela resolução CNJ 185, de 18 de dezembro de 2013, e que diversos 

problemas tenham sido encontrados pelos jurisdicionados e operadores do direito na utilização deste sistema, ainda 

não solucionados.” 
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Originária (n. 0002582-36.2019.2.00.0000). Em sua petição, recebida em 21 de novembro de 

2019 pela Corte Suprema, o TJSP questionou a deliberação do CNJ sobre contrato firmado pela 

Corte paulista com a empresa Microsoft para desenvolvimento da Plataforma de Justiça Digital. 

Inicialmente, a ação foi distribuída livremente para o ministro Celso de Mello, que 

suscitou a existência de prevenção, com a proposta de distribuição ao ministro Alexandre de 

Moraes, relator da ADI 6.259, que trata da obrigatoriedade de uso do SEEU. 

Em 11 de dezembro de 2020, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, determinou 

a redistribuição da referida ACO ao ministro Alexandre de Moraes, reconhecendo a existência 

de prevenção. Fundamentou tal decisão afirmando: 

A partir da comunhão de causas de pedir e do objeto mediato dos feitos, verifica-se, 

in casu, que a ADI 6.259 e a ACO 3.315 apresentam peculiaridades aptas ao seu 

enquadramento dentre as hipóteses de prevenção previstas no Código de Processo 

Civil e no Regimento Interno do STF. Consectariamente, considerando que a ADI 

6.295 foi inicialmente distribuída à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, impõe-

se a redistribuição desta ACO (...) Ex positis, reconheço a existência de prevenção 

suscitada pelo Min. Celso de Mello e determino a redistribuição do presente feito à 

relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 

Diante da proximidade temática entre ambas as ações, reconhecida pelo próprio STF 

ao reconhecer a existência de prevenção, farei breve abordagem sobre o caso tratado na ADI 

6.259-DF, no âmbito do qual foi concedida Medida Liminar, em 16 de dezembro de 2019, pelo 

relator ministro Alexandre de Moraes. 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, 

ajuizada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em face da Resolução 

n. 280/2019 do CNJ, que dispõe sobre as diretrizes e parâmetros para o processamento da 

execução penal, determinando, entre outras providências, que todos os processos de execução 

tramitem obrigatoriamente pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. 

A requerente alegou, no caso, que a referida resolução, ao impor novo parâmetro de 

execução penal a ser observado pelos Estados-membros, teria violado o princípio federativo 

(arts. 1º, 18 e 25 da Constituição Federal) e usurpado a competência da União e dos Estados 

para legislar sobre direito penitenciário e procedimentos em matéria processual (art. 24, incisos 

I e XI, da CF). Sustentou, ainda, que a norma viola o princípio da separação dos Poderes e do 

autogoverno dos tribunais (arts. 2º, 96, I, “b”, 99, caput, e 125, § 1º, da CF), e que o CNJ teria 

desbordado de seu poder normativo, contrariando o disposto pelo art. 103-B, § 4º, I, da CF. 



80 

 

 
 

Enfrentando a discussão quanto aos limites da atuação do CNJ, o relator ressaltou a 

distinção entre atos administrativos vinculados e discricionários, afirmando que, em relação aos 

primeiros, “em face de a lei determinar todos os seus elementos, o controle exercido pelo CNJ 

será pleno, pois inexiste vontade subjetiva da administração dos membros ou órgãos dos 

Tribunais na sua edição”. Por outro lado, em se tratando de atos administrativos discricionários: 

(...) torna-se importante a definição dos contornos e amplitude da aplicabilidade do 

art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, uma vez que é a própria lei que, explícita 

ou implicitamente, concede maior liberdade à atuação dos membros ou órgãos dos 

Tribunais, permitindo-lhe a escolha da conveniência e oportunidade para a edição do 

ato, no exercício de suas competências administrativas. 

Nessa linha, afirma que não pode o CNJ, em regra, “apreciar o mérito do ato 

administrativo dos demais órgãos do Poder Judiciário, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob 

o aspecto de sua legalidade e moralidade, isto é, se foi praticado conforme ou contrariamente 

ao ordenamento jurídico”. 

Essa regra decorre, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do próprio art. 96, I, “a”, 

da CF/1988: 

[o art. 96, I, “a”, da CF/1988] prevê, como alicerce da independência do Poder 

Judiciário a eleição, pelos membros dos próprios Tribunais, de seus órgãos diretivos, 

para o exercício de seu autogoverno, sem qualquer ingerência, de maneira que a 

verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos 

escapa ao controle administrativo de um órgão externo ao próprio tribunal, ainda que 

componente da estrutura do Poder Judiciário (Conselho Nacional de Justiça), ou 

mesmo ao controle jurisdicional de outros órgãos, inclusive do Supremo Tribunal 

Federal. 

Esclareceu o ministro Alexandre de Moraes que essa ampla autonomia e 

independência dos tribunais é comum a todos os Estados Democráticos de Direito e deriva do 

fato de que os tribunais ocupam posição jurídica idêntica à de outros órgãos constitucionais de 

soberania, do ponto de vista estrutural-constitucional. 

Sendo assim, são inadmissíveis ingerências externas (seja do Poder Executivo, do 

Poder Legislativo ou do próprio Poder Judiciário) na eleição dos órgãos de direção dos tribunais 

e de seus dirigentes, bem como no exercício de suas competências administrativas 

constitucionalmente previstas. 

A partir dessas considerações, frisou o ministro Alexandre de Moraes a necessidade 

de se ponderar se a resolução editada pelo CNJ, ao impor a tramitação de todos os processos de 

execução penal pelo SEEU, poderia afastar a legítima opção administrativa dos tribunais 
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estaduais – no exercício de seu autogoverno – na escolha de outros sistemas que garantissem a 

acessibilidade e convergência de dados, nos termos previstos na Lei Federal n. 12.714/2012. 

Para o ministro relator Alexandre de Moraes, essa ponderação revelaria um aparente 

conflito de normas constitucionais estruturais do Poder Judiciário, isto é, a norma originária da 

Constituição de 1988, que consagrou o princípio da autonomia dos tribunais (CF, arts. 96, inciso 

I e 99) e as competências constitucionais originárias do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 

103-B), no âmbito administrativo, trazidas pela EC n. 45/2004. Essa aparente contradição, 

segundo o ministro Alexandre de Moraes, torna necessária a utilização do princípio da 

concordância prática ou da harmonização, que conduz à seguinte interpretação: 

Dessa maneira, ao CNJ, certamente, caberá a definição critérios e procedimentos a 

serem observados pelas Cortes locais visando ao aperfeiçoamento dos órgãos 

judiciários e das políticas públicas a eles relacionadas, como é o caso da questão 

carcerária, tema evidentemente afeito ao sistema de Justiça. Entretanto, não será 

razoável ao CNJ, em verdadeira substituição ao autogoverno consagrado 

constitucionalmente aos tribunais, impedi-los de realizar uma legítima opção prevista 

legislativamente pela União, nos termos do artigo 24, I e XI da Constituição Federal, 

para o processamento da execução penal no âmbito de suas respectivas jurisdições. 

[... ] a resolução impugnada obriga os tribunais locais a assimilarem procedimentos 

verticalmente estabelecidos pelo CNJ, o que extrapola o previsto na Lei 12.714/2012, 

que tratou de convergência de dados e não da uniformização de procedimentos. [...] 

Essa exigência normativa da Resolução do CNJ passou a vedar uma legítima opção 

legal garantida aos tribunais [...]. À parte qualquer juízo de valor sobre a qualidade 

desse ou de qualquer outro sistema informatizado, inclusive o próprio SEEU, tenho 

como atentatório à autonomia do Tribunal local a obrigatoriedade de reformulação de 

suas rotinas administrativas para fins de atendimento à padronização editada pelo 

CNJ, especialmente no caso presente [...]. 

Nessa linha argumentativa, o ministro Alexandre de Moraes entendeu presentes os 

requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, concedendo a medida cautelar pleiteada, 

ad referendum do Plenário, para suspender os efeitos do arts. 2º, 3º, 9º, 12 e 13 da Resolução 

CNJ n. 280/2019. 

Antes que a ação relativa à obrigatoriedade do PJe fosse objeto de julgamento pelo 

STF, a mudança de gestão no tribunal paulista, ocorrida em 2020, levou à desistência da ação 

por parte do tribunal, agora sob a presidência do Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 

Franco, que não teve interesse em dar prosseguimento ao feito. 

Com efeito, desde que o Desembargador Pinheiro Franco assumiu a presidência do 

tribunal paulista, sinalizou um afastamento com relação à nova plataforma preconizada pela 

gestão anterior. Esse afastamento culminou na rescisão amigável do contrato com a Microsoft, 
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em 19 de maio de 2020. Em entrevista concedida ao ConJur, o desembargador chegou a afirmar 

que estava novamente se aproximando da empresa Softplan.61 

Sendo assim, não foi surpresa a desistência da ACO pelo TJSP sob a nova gestão. A 

referida desistência foi homologada em 17 de junho de 2020, restando o processo resolvido sem 

julgamento de mérito. 

À luz do caso até agora estudado, importa retomar algumas afirmações feitas 

anteriormente sobre o papel do CNJ no ordenamento jurídico brasileiro, e sua própria razão de 

existir. Como já analisado, a própria criação do CNJ brasileiro teve como objetivo conceber 

uma entidade capaz de solucionar problemas e inefetividades do sistema de Justiça em escala 

nacional, trazendo soluções uniformes para problemas estruturais que se arrastavam por longa 

data. Nessa linha, pode-se afirmar que um dos fatores decisivos para a criação de um órgão 

nesses moldes foi o chamado “destabilization right” (potencial de desestabilizar), ou seja, a 

capacidade de “tirar instituições públicas do seu estado de inércia, quando elas falham em 

atender a padrões mínimos de qualidade no desempenho de suas atividades ou quando se 

mostram imunes a mecanismos convencionais de controle político” (Rosilho, 2011). 

Nessa linha, no exercício de sua autoridade, o CNJ deve partir da premissa inafastável 

de que os diversos órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro “são os primeiros 

responsáveis pelos próprios destinos e somente diante de sua inegável insuficiência ou 

deficiência, de todas as ordens, é que deverá o órgão central atuar.” (Mendes, 2012). 

Questiona-se, então: no caso em estudo, havia uma insuficiência ou até mesmo uma 

falha em atender a padrões mínimos de qualidade, que justificasse uma intervenção tão incisiva 

do CNJ na administração do Tribunal de Justiça paulista, no sentido de impor unilateralmente 

a adoção de um sistema eletrônico nacional em detrimento do sistema vislumbrado a partir das 

peculiaridades locais? Acredita-se que, tendo em vista o delineamento constitucional do CNJ, 

as razões históricas para o seu surgimento e todo o desenvolvimento jurisprudencial do STF 

sobre os limites da sua atuação, esta deveria concentrar-se em suprir falhas do Poder Judiciário 

brasileiro, não em sufocar iniciativas dos Tribunais que buscam justamente aprimorar seu 

próprio funcionamento diante das suas próprias necessidades.  

 
61 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/tj-sp-rescinde-contrato-13-bilhao-microsoft>. 

Acesso em: 29 jun. 2021. 
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Importa recordar que o Tribunal de Justiça paulista tem uma longa e pioneira história 

no desenvolvimento do soluções tecnológicas para a tramitação processual, e essas iniciativas 

e esse pioneirismo contribuíram, inclusive, para a difusão desses padrões tecnológicos em 

escala nacional, antes mesmo da criação do PJe pelo CNJ. Não se pode dizer que havia uma 

insuficiência, uma inércia ou uma falha por parte do Tribunal paulista, muito pelo contrário: 

havia um histórico pioneirismo e anseio de aprimorar e expandir o processo eletrônico, e foi 

esse pioneirismo que levou o Tribunal a buscar uma solução inovadora, que suprisse com mais 

eficiência as necessidades locais sem prejuízo da interoperabilidade com os demais sistemas 

nacionais. Entendemos que a iniciativa do Tribunal paulista pode ser considerada, sim, uma 

violação à regra da obrigatoriedade do PJe instituída pela normativa do CNJ, mas, por outro 

lado, entende-se que a razão de ser dessa obrigatoriedade deveria ser induzir os tribunais a 

adotarem padrões mínimos de qualidade no serviço jurisdicional, não a asfixiar iniciativas 

espontâneas de aprimoramento pelas administrações dos tribunais que já atendem aos 

parâmetros de qualidade esperados.De um lado, é inegável a intenção do CNJ de contribuir para 

a constante evolução e aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional, que tem trazido 

resultados positivos expressivos e louváveis. Mas, por outro lado, é importante refletir sobre 

mecanismos que podem ser utilizados para que essa contribuição não represente, para os 

Tribunais, uma amarra a iniciativas locais ou um entrave para a própria autonomia 

administrativa. Para isso, acreditamos que uma possível solução seja o aperfeiçoamento do 

processo normativo do CNJ, à luz da doutrina administrativa contemporânea e da experiência 

observada no âmbito de outras entidades reguladoras, como se verá no capítulo a seguir. 
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5 O NECESSÁRIO APRIMORAMENTO DO PROCEDIMENTO NORMATIVO DO 

CNJ 

O estudo de caso realizado evidencia a complexidade da relação que se estabelece 

entre o CNJ e os tribunais, bem como a amplitude dos impactos que os atos normativos 

expedidos pelo CNJ podem gerar na administração dos tribunais brasileiros. Essa complexidade 

se deve ao fato de que tanto o CNJ quanto os tribunais recebem competência constitucional de 

índole administrativa e, na prática, é possível que se verifiquem sobreposições entre a 

competência administrativa do CNJ e a competência dos tribunais, conduzindo ao 

questionamento: qual delas deve prevalecer? 

A questão, como visto, é de difícil resposta, pois ambos os entes têm respaldo 

constitucional e legal para as respectivas atuações. A falta de delimitação clara e específica dos 

respectivos espectros de competência administrativa impede uma resposta una. Por outro lado, 

a dimensão do problema exige seu enfrentamento.  

De fato, esse quadro torna imperiosa a busca por soluções que garantam um equilíbrio 

entre essas duas instâncias de poder, de forma que possam exercer suas respectivas 

competências constitucionais com eficiência e harmonia, das quais os maiores beneficiados são, 

certamente, os próprios jurisdicionados. 

Entendo que, embora a discussão travada entre o Conselho e o tribunal paulista tenha 

recaído ora sobre a validade de aspetos regulamentares já existentes (ou seja, a regra da 

obrigatoriedade do PJe contida na Resolução n. 185/2013), ora sobre a validade dos próprios 

atos decisórios do CNJ, a problemática deve ser analisada sob a ótica procedimental, pois 

acredita-se que a raiz dos conflitos aflorados está na própria forma como foram produzidos os 

atos normativos questionados. 

Não se questionará a constitucionalidade em si do poder normativo ou do poder 

decisório do CNJ, que já foi objeto de discussão perante o STF e alcançou certa sedimentação 

na doutrina brasileira. Não obstante, situações como a descrita no capítulo antecedente tornam 

óbvia a necessidade de mudanças na forma que esses atos normativos são editados. 

Nessa linha, a questão anteriormente levantada – sobre qual competência deve 

prevalecer em caso de conflito entre as opções administrativas dos tribunais e as diretrizes 

administrativas impostas pelo CNJ – deve ser reformulada para contemplar um momento 
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cronologicamente anterior à eclosão do referido conflito, isto é, o momento de produção, e não 

de cumprimento da norma. 

É possível conceber que a observância de determinados parâmetros procedimentais, 

durante o processo de produção da referida norma, poderia ter amenizado ou até mesmo 

eliminado por completo o risco de uma impugnação posterior. Dentre possíveis parâmetros que 

poderiam ser utilizados para aperfeiçoar o processo normativo do CNJ, é possível destacar 

aqueles definidos pela contemporânea doutrina do processo administrativo, que envolve 

técnicas de participação efetiva dos atores atingidos pela regulação, com o objetivo de 

considerar os múltiplos interesses envolvidos na produção normativa. 

Observe-se que, como visto, apesar de o CNJ integrar a estrutura orgânica do Poder 

Judiciário, não se reveste de poder jurisdicional, tendo atribuições atípicas, estritamente 

administrativas (Talamini, 2014, p. 124). Por outro lado, o CNJ também não tem poder 

normativo autônomo, de forma que não lhe compete inovar na ordem jurídica estabelecendo 

comandos gerais e abstratos, se não ancorados nas normas legais e constitucionais vigentes. 

Não obstante, seus comandos devem ser observados pelos órgãos e agentes judiciais quando 

concernentes ao seu âmbito de competência, inclusive no desempenho do controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário (Talamini, 2014, p. 135-136). 

Dessas premissas, extrai-se que o CNJ atua como ente regulador da atividade 

judiciária, exercendo papel muito semelhante ao exercidos pelas agências reguladoras no 

contexto econômico. Nessa analogia, o CNJ produz a regulação62 que tem como consumidores 

os tribunais, que prestam um serviço público à população em geral. 

Ainda, é possível concluir que as técnicas e procedimentos da Administração Pública 

se aplicam perfeitamente ao exercício do poder normativo pelo CNJ sobre a administração do 

Poder Judiciário, que nada mais é que o exercício de poder normativo pela Administração 

Pública. Como tal, deve seguir a experiência até hoje desenvolvida, observando o “estado da 

arte” da literatura administrativa, que engloba princípios, técnicas e procedimentos que são, 

atualmente, indispensáveis para a Administração Pública. 

 
62 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define regulação como o conjunto 

de atos normativos por meio dos quais os governos estabelecem exigências aos agentes econômicos e aos cidadãos 

(OECD, 1997, p. 6).  
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A mais recente principiologia da Administração Pública enfoca mais no procedimento 

do que no seu produto final, isto é, o ato normativo em si. Esse enfoque procedimental implica 

uma gestão mais focada na construção consensual e democrática das normas, e não sua mera 

imposição como ato de poder (regulação top-down), o que reduz conflitos e aumenta a 

legitimidade da norma. 

Sobre a distinção entre as a regulação top-down e bottom-up, explica André Rosilho: 

“Reformas institucionais baseadas no modelo top-down geralmente são 

idealizadas e construídas por importantes autoridades políticas dos 

Estados, as quais, a partir de objetivos gerais (...) fixam metas 

detalhadas a serem atingidas por instâncias administrativas inferiores 

(...) e limitam-se a monitorar o seu cumprimento. (...)  

Por outro lado, as reformas institucionais baseadas no modelo bottom-

up (...) caracterizam-se pela aposta na democracia direta, participativa. 

Neste sentido, a atuação estatal em nível local – seja para elaborar 

normas, seja para prestar serviços públicos – submete-se ao controle 

dos cidadãos, os quais, reunidos em conselhos, fixam, eles próprios, 

balizas para a atuação estatal.” (Rosilho, 2011). 

Não obstante, como o próprio autor adverte, ambos os modelos mencionados partem 

do pressuposto equivocado de que existem atores da sociedade civil (principais) que têm o 

conhecimento apriorístico suficiente sobre as medidas necessárias para solucionar problemas 

coletivos e a capacidade de antever quais estratégias podem ser bem-sucedidas ou não. A 

alternativa a esses modelos seria uma terceira via, em que os atores envolvidos buscam 

descobrir, juntos, os problemas existentes e os caminhos para superá-los (Rosilho, 2011). É 

para atender a esse modelo participativo que proponho, no presente capítulo, a adoção de 

determinados instrumentos regulatórios capazes de afinar o diálogo entre o CNJ e os 

destinatários da sua normatização, bem como calibrar a compreensão do Conselho em relação 

às necessidades e anseios dos Tribunais locais, para que sua produção normativa atenda às 

expectativas dessas instâncias locais e as próprias expectativas sociais. 

Para isso, acredita-se que o foco deve recair não sobre quem tem o poder para decidir 

os rumos do Judiciário (se deve-se adotar um modelo top-down ou bottom-up, como acima 

definidos), mas sim sobre quais aspectos devem ser aprimorados no processo normativo do CNJ 

para que essas decisões sejam tomadas em conjunto (como no modelo experimentalista definido 

por André Rosilho e para o qual o CNJ já tem caminhado naturalmente). Nessa linha, afirma 

Cássio Scarpinella Bueno (2003, p. 246) que “a tônica da produção dos atos administrativos 
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deve ser dada ao caminho, ao iter a ser perseguido pela administração para a produção de seu 

ato”. 

Esse enfoque cresceu em resposta à crise da dogmática tradicional do ato 

administrativo, e foi acompanhado do destaque à função regulatória dos serviços públicos e aos 

sujeitos dessa relação (ou seja, o órgão regulador, o agente prestador e o usuário do serviço 

público) (Guimarães, 2001). 

Esse hodierno modelo de Administração Pública é geralmente relacionado à ascensão 

do Estado pós-social, que assumiu um acentuado perfil regulador. Nesse contexto, cresceu a 

preocupação com a qualidade dos produtos normativos do governo e da Administração e, 

consequentemente, o procedimento regulatório ganhou destaque como técnica operativa do 

dever constitucional de boa administração (Solé, 2003). 

Nesse sentido, o referido enfoque também está intimamente relacionado ao 

fortalecimento da chamada cultura de governança regulatória, que fortifica os laços dos 

agentes reguladores com a sociedade, reforçando a legitimidade de suas decisões (Souza, 2012, 

p. 105-106). Esse modelo preza por formas concertadas de ação, em detrimento da tradicional 

via autoritária e unilateral. Nesse paradigma, busca-se, mais que a mera “resolução pontual e 

concreta de conflitos”, uma “atuação genérica e conformadora da sociedade” (Guimarães, 2001, 

p. 96). 

Esse contexto permite compreender por que a criação das agências reguladoras, no 

Brasil, representou um marco para a disseminação de instrumentos de participação popular 

como as consultas públicas (Torres, 2016, p. 112). Essa ênfase está, pois, atrelada à ideia de 

“legitimidade pelo procedimento”, que é o “mote indelével das agências reguladoras do Novo 

Século” (Guimarães, 2001, p. 96). 

Nesse cenário, não se entende mais que a atuação da Administração Pública se esgota 

na edição de “atos unilaterais, praticados por agente dotados de competência, que exerciam o 

poder extroverso em estrito cumprimento de um dever legal — o qual só seria controlável no 

que toca aos seus aspectos formais, com base num viés retrospectivo (backward-looking)” 

(Marques Neto e Freitas, 2018). Confluiu para a defasagem desse modelo a crescente 

valorização ao devido processo legal, qualificado pelo exercício do contraditório e da ampla 
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defesa, bem como do dever de motivação dos atos administrativos.63 Essa base constitucional 

fundamenta a ideia de que todo e qualquer ato administrativo deve ser praticado em ambiente 

pautado pela processualidade administrativa (Marques Neto e Freitas, 2018). 

Não há dúvidas de que o processo administrativo para a edição de atos normativos, 

atualmente, deve incluir técnicas como as consultas públicas, o adequado planejamento, a 

elaboração de estudos e a realização de análise de impacto regulatório (Monteiro, 2018, p. 227).  

Não há por que não estender essas exigências ao procedimento normativo do CNJ, 

principalmente ao se considerar o enorme impacto de seus atos normativos e a complexidade 

dos interesses envolvidos (como os interesses dos tribunais, que devem ser considerados não 

apenas por serem os destinatários da regulação, mas em virtude da sua autonomia administrativa 

constitucionalmente consagrada)64. 

No caso, considerando que os tribunais prestam um serviço público, em sentido amplo, 

à população, é perfeitamente possível enxergá-los como agentes prestadores do serviço público, 

sendo os jurisdicionados os usuários desse serviço. Sob esse prisma, o CNJ assume o papel de 

órgão regulador. É, pois, indubitável a possibilidade de extensão das boas práticas adotadas 

nesses contextos administrativos à atuação administrativa do CNJ, em prol da qualidade e da 

legitimidade das suas decisões e atos normativos. 

Em relação às técnicas de participação dos envolvidos, sobretudo por meio de 

consultas públicas, estão intimamente relacionadas ao modelo de processo administrativo 

analisado, pois é nesse contexto que o procedimento passa a ser valorizado como “sede de 

formação da ‘autoridade pública’, mediante a conjugação de vontades (da Administração e de 

uma multiplicidade de sujeitos envolvidos)” (Guimarães, 2001, p. 95-96).  

Com o referido enfoque procedimental, hoje a literatura administrativa considera 

evidente a “importância do procedimento como técnica operativa no campo da regulação-

prestação de serviços públicos”, sobretudo por propiciar uma gestão mais eficiente pela 

 
63 Lembrando que o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 consagram, respectivamente, a garantia do 

devido processo legal e do contraditório e ampla defesa: “LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. 
64 Nas palavras do ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador José Renato 

Nalini, embora seja prolífica a produção normativa do CNJ, “a consolidação desses regramentos não é 

acompanhada de uma serena análise do impacto causado, nem do cotejo custo-benefício, inseparável do sadio 

funcionamento de qualquer órgão público, sustentado pelo povo.” (Nalini, 2021). 
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Administração, conduzindo a “uma integração entre os atores da relação, produzindo decisões 

consensuais e mais eficazes” (Guimarães, 2001, p. 95-96).  

Esse enfoque procedimental tem como objetivo “tonificar a eficiência da produção 

administrativa, através de uma ponderação conciliatória de interesses”. Essa eficiência deve ser 

entendida não como uma mera busca de celeridade, mas no sentido de “alcance de decisões 

melhor estruturadas e menos suscetíveis a controvérsias posteriores, o que produz uma gestão 

decisória mais eficaz”. Busca-se, nessa linha, “um desenvolvimento da função administrativa 

mais racional, mais objetivo, mais eficaz e mais eficiente e econômico, e, portanto, melhores 

decisões” (Guimarães, 2001, p. 100). 

Contribui para essa eficácia a utilização de mecanismos de participação dos 

interessados, o que contribui para atenuar as tensões sociais decorrentes da multiplicidade de 

interesses envolvidos. De fato, essa concepção de procedimento como ação-síntese dos 

interesses ponderados tem o potencial de “evitar pendências judiciais, quase sempre custosas e 

indesejáveis à continuidade e eficiência dos serviços públicos”, na medida em que o 

consensualismo contribui para “dirimir tensões e choques entre interesses que polarizam as 

relações” (Guimarães, 2001, p. 100-102). 

Trata-se do uso de técnicas de democracia deliberativa, com o objetivo de reforçar a 

legitimação pública (Solé, 2003, p. 142). Ao se abrir portas para uma negociação preventiva, 

em que se garanta transparência e adequada representação aos interesses envolvidos na 

regulação, é possível antecipar e elidir questionamentos que poderiam surgir futuramente no 

momento de cumprimento da norma. Dessa forma, é possível obter um melhor resultado 

prático, legitimando-se de plano a regulação promovida (Guimarães, 2001, p. 103).  

Na prática, essa técnica implica que o ato administrativo só deve ser praticado depois 

de sua ampla discussão, que o submete ao contraditório antes mesmo de sua edição (Guimarães, 

2001, p. 103). Daí se afirmar que “uma decisão legítima não representa a vontade de todos, mas 

é o resultado da deliberação de todos” .65 

É por isso que hoje se entende que a atividade regulatória deve pressupor a “criação 

de instrumentos que obriguem a consulta e participação dos atores envolvidos no processo de 

 
65 Nessa linha, as autoras afirmam que “institucionalização de processos que viabilizam a participação de 

indivíduos e grupos sociais nos processos decisórios estatais representa medida absolutamente vital para o 

aprofundamento do projeto democrático e para o desenvolvimento de uma Administração Pública colocada a 

serviço da dignidade da pessoa humana” (Wimmer e Peixoto, 2008, p. 4). 
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regulação”, sobretudo mediante “utilização radical de consultas públicas, audiências abertas, 

foros setoriais e outros mecanismos que rompam com a unilateralidade típica do extroverso 

estatal” (Marques Neto, 2006, p. 95-96). 

É nesse contexto que o legislador incluiu o art. 29 na LINDB, consagrando a consulta 

pública como parte de suma importância no processo de edição de atos normativos em qualquer 

órgão ou poder (alcançando, portanto, o CNJ). 

O art. 29 da LINDB, acrescido pela Lei n. 13.655/2018, determina que: 

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade 

administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta 

pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a 

qual será considerada na decisão. 

§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais 

condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares 

específicas, se houver. 

Sob a égide desse dispositivo, que se alinha a uma tendência internacional de boas 

práticas administrativas, entende-se que, hoje, há um verdadeiro dever de realização de 

consultas públicas como condição prévia para a edição de atos normativos por qualquer 

autoridade administrativa, como decorrência direta do devido processo legal e do dever de 

motivação dos atos administrativos (Monteiro, 2018).66 

Ressalve-se que as consultas públicas em si não são novidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, mas, nas palavras da professora Vera Monteiro (2018, p. 226), a sua “previsão em 

norma de caráter geral para o direito público confirma que a autoridade administrativa 

responsável pelo ato deve consultar os interessados, avaliar as manifestações recebidas e 

respondê-las para cumprir o deve de motivar o ato normativo”. 

O referido art. 29 da LINDB foi regulamentado pelo Decreto n. 9.830, de 10 de junho 

de 2019, que dispõe sobre a consulta pública para edição de atos normativos no art. 18, inserido 

no Capítulo V, em que se concentram as regras relacionadas à Segurança Jurídica na Aplicação 

das Normas. 

Art. 18. A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser 

precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente 

por meio eletrônico. 

§ 1º A decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do 

disposto no art. 3º. 

 
66 Lembrando que o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 consagram, respectivamente, a garantia do 

devido processo legal e do contraditório e ampla defesa: “LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. 
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§ 2º A convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, 

disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. 

§ 3º A autoridade decisora não será obrigada a comentar ou considerar 

individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por 

conexão e eliminar aquelas repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para 

a matéria em apreciação. 

§ 4º As propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a 

despacho presidencial serão formuladas nos termos do disposto no Decreto n. 9.191, 

de 1º de novembro de 2017. 

É certo que a utilização de consultas públicas de forma mais eficaz pode contribuir 

consideravelmente para evitar posteriores entrechoques entre a norma produzida e os interesses 

dos consumidores dessa norma, mas entende-se que, mais que isso, é imperioso incorporar no 

procedimento normativo do CNJ também a sistemática das Análises de Impacto Regulatório 

(AIR) e das Análises de Impacto Regulatório (ARR). 

Essa proposta se justifica pela enorme dimensão dos impactos que podem advir dos 

atos normativos pelo CNJ, bem como pela constatação da necessidade de constante atualização 

do ecossistema regulatório mantido pelo Conselho, sobretudo em face da crescente velocidade 

das evoluções tecnológicas. Esses fatores colocam em evidência a premente necessidade de 

uma análise mais profunda, pelo CNJ, dos potenciais impactos das suas normas, bem como a 

necessidade de constante reavaliação da sua adequação. É nesse contexto que a AIR e a ARR 

surgem como potenciais aliadas à atuação normativa do CNJ. 

A AIR, no contexto das reformas regulatórias que buscam uma melhoria de 

desempenho, tem sido apontada como uma ferramenta de importância fundamental. Além de 

ser reconhecida internacionalmente como boa prática, a AIR é recomendada pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como ferramenta de melhoria da 

qualidade regulatória (Souza, 2012, p. 105). 

Embora essa ferramenta assuma contornos diferenciados em cada país, é possível 

afirmar que, em geral, consiste em um método que envolve, de um lado, a análise sistemática e 

consistente dos potenciais impactos advindos dos atos governamentais, e, de outro, a 

comunicação dessas informações aos tomadores de decisões (decision-makers) (Jacobs, 1997, 

p. 14). Nessa linha: 

A AIR é uma ferramenta para melhorar a qualidade da regulação, qualificar e garantir 

robustez técnica ao processo decisório. Trata-se de uma reflexão substantiva sobre o 

que deve ser feito para resolver um problema antes que se opte, automaticamente, pela 

edição de mais normativos. A AIR consiste no entendimento de um problema e, a 

partir daí, na identificação das opções para atacá-lo e na investigação dos prováveis 

efeitos positivos e negativos dessas opções, com o objetivo de permitir a decisão mais 

adequada, a partir das melhores informações disponíveis. Justamente pelo seu 

propósito, deve ser iniciada junto com o processo regulatório, em vez de apenas 
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justificar uma decisão já tomada, o que faz toda a diferença para a qualidade do 

resultado.67 

Percebe-se que a AIR assume papel essencial no processo decisório do regulador, 

tornando mais claros os fatores que influem nessa tomada de decisão. É justamente nesse ponto 

que entra em relevo a já tratada importância das consultas públicas, já que a AIR está 

relacionada a uma melhoria nesses mecanismos de consulta pública, buscando uma efetiva 

comunicação entre os envolvidos, fornecendo-lhes informações sobre os impactos esperados 

da política em formação. Esse fluxo de informações se alinha à valorização da transparência 

no processo regulatório e à efetiva responsabilização dos agentes públicos (Souza, 2012, p. 

105). 

O TCU, em Acórdão n. 2.261/2011-Plenário, de 24 de agosto de 2011, fruto de uma 

ampla auditoria realizada junto a sete agências reguladoras de infraestrutura no Brasil, com o 

objetivo de analisar a governança nessas agências, assinalou que a transparência do processo 

regulatório é uma dimensão indispensável para uma adequada governança regulatória (Souza, 

2012, p. 111). Na ocasião, o tribunal frisou, a respeito da AIR, que tal instrumento: 

i) é fundamental para as instituições financiadas pelos cofres públicos que tem a 

obrigação de prestar contas; ii) propicia decisões justificadas e apropriadas, por meio 

da análise prévia do impacto de escolhas regulatórias; iii) amplia a almejada e 

necessária transparência das escolhas regulatórias; iv) ainda não está formalmente 

institucionalizada no contexto regulatório brasileiro; v) não é feita sistematicamente, 

em atenção a metodologias definidas e formalizadas (Souza, 2012, p. 111). 

Há francas vantagens na adoção de um modelo de AIR padronizado e sistemático. Essa 

prática imprime ao processo decisório dos entes reguladores uma maior neutralidade e 

objetividade, além de contribuir para a difusão de uma “cultura de permanente avaliação das 

alternativas regulatórias” (Souza, 2012, p. 106). 

Seguindo essa tendência mundial de valorização da governança regulatória e 

incorporação de metodologias procedimentais voltadas ao aprimoramento do processo 

decisório das agências reguladoras, o legislador brasileiro editou a Lei n. 13.848, de 25 de junho 

de 2019. A referida lei dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle 

social das agências reguladoras, implementando diversas alterações na legislação correlata. 

Ao tratar do processo decisório das agências reguladoras, a referida Lei n. 13.848/2019 

dispõe, em seu art. 5º, que “a agência reguladora deverá indicar os pressupostos de fato e de 

direito que determinarem suas decisões, inclusive a respeito da edição ou não de atos 

 
67 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/copy_of_1.AIRFAQ.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2021, p. 4. 
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normativos.” Sendo assim, submete-se ao já sedimentado princípio da motivação dos atos 

administrativos. 

Logo em seguida, a lei insere a questão relativa à AIR, dispondo que 

A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes 

econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de 

regulamento, precedidas da realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que 

conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo (art. 6º, 

caput). 

A AIR foi posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 10.411, de 30 de junho de 

2020, que dispõe sobre o seu conteúdo, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as 

hipóteses em que será obrigatória e as hipóteses em que poderá ser dispensada. 

O conceito jurídico de AIR é dado pelo art. 2º, I, do referido decreto, que a define como 

o “procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de avaliação prévia à edição 

dos atos normativos de que trata este Decreto, que conterá informações e dados sobre os seus 

prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão”. 

De acordo com o art. 3º, caput, do Decreto n. 10.411/2020, a AIR deve ser realizada 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

quando da edição (nova proposição, alteração ou revogação) de atos normativos de interesse 

geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, no âmbito de suas 

competências. 

Finalizada a AIR, é elaborado relatório que consiste no “ato de encerramento da AIR, 

que conterá os elementos que subsidiaram a escolha da alternativa mais adequada ao 

enfrentamento do problema regulatório identificado e, se for o caso, a minuta do ato normativo 

a ser editado” (art. 2º, V). O objetivo desse relatório é subsidiar a tomada de decisão pela 

autoridade competente do órgão ou da entidade que o elabore (art. 15, § 1º, do Decreto n. 

10.411/2020), e seus requisitos são elencados no art. 6º do referido Decreto, nos seguintes 

termos: 

Art. 6º A AIR será concluída por meio de relatório que contenha: 

I – sumário executivo objetivo e conciso, que deverá empregar linguagem simples e 

acessível ao público em geral; 

II – identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, com a 

apresentação de suas causas e sua extensão; 

III – identificação dos agentes econômicos, dos usuários dos serviços prestados e dos 

demais afetados pelo problema regulatório identificado; 

IV – identificação da fundamentação legal que ampara a ação do órgão ou da entidade 

quanto ao problema regulatório identificado; 

V – definição dos objetivos a serem alcançados; 
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VI – descrição das alternativas possíveis ao enfrentamento do problema regulatório 

identificado, consideradas as opções de não ação, de soluções normativas e de, sempre 

que possível, soluções não normativas; 

VII – exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas, inclusive 

quanto aos seus custos regulatórios; 

VIII – considerações referentes às informações e às manifestações recebidas para a 

AIR em eventuais processos de participação social ou de outros processos de 

recebimento de subsídios de interessados na matéria em análise; 

IX – mapeamento da experiência internacional quanto às medidas adotadas para a 

resolução do problema regulatório identificado; 

X – identificação e definição dos efeitos e riscos decorrentes da edição, da alteração 

ou da revogação do ato normativo; 

XI – comparação das alternativas consideradas para a resolução do problema 

regulatório identificado, acompanhada de análise fundamentada que contenha a 

metodologia específica escolhida para o caso concreto e a alternativa ou a combinação 

de alternativas sugerida, considerada mais adequada à resolução do problema 

regulatório e ao alcance dos objetivos pretendidos; e 

XII – descrição da estratégia para implementação da alternativa sugerida, 

acompanhada das formas de monitoramento e de avaliação a serem adotadas e, 

quando couber, avaliação quanto à necessidade de alteração ou de revogação de 

normas vigentes. 

Parágrafo único. O conteúdo do relatório de AIR deverá, sempre que possível, ser 

detalhado e complementado com elementos adicionais específicos do caso concreto, 

de acordo com o seu grau de complexidade, abrangência e repercussão da matéria em 

análise. 

Existem diversos métodos analíticos que podem ser utilizados na análise de impacto 

regulatório. Um dos principais métodos é a análise de custo-benefício (ACB), que se baseia na 

“quantificação dos benefícios e custos regulatórios em termos monetários, comparando-os em 

um determinado horizonte temporal” (Souza, 2012, p. 107). 

Sobre as metodologias que podem ser utilizadas nessa análise, o art. 6º do Decreto n. 

10.411/2020 elenca uma série de possíveis metodologias para aferição da razoabilidade do 

impacto econômico, quais sejam: 

I – análise multicritério; 

II – análise de custo-benefício; 

III – análise de custo-efetividade; 

IV – análise de custo; 

V – análise de risco; ou 

VI – análise risco-risco. 

A ACB é o método mais utilizado, por ser considerado “o método mais inclusivo e 

socialmente responsável, dado o seu viés econômico e sua capacidade de considerar os mais 

diversos interesses”. A quantificação dos custos e benefícios permite a utilização do método de 

comparação das alternativas, visando a avaliação da melhor alternativa regulatória. Esse 

entendimento converge com o da OCDE, que considera a ACB a única metodologia 

“teoricamente capaz de responder a questão fundamental da economia de bem-estar, qual seja, 

se uma intervenção resulta em benefícios líquidos positivos do ponto de vista da sociedade 

como um todo” (Souza, 2012, p. 107). 
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Em todo caso, em conformidade com o art. 6º, § 1º, do Decreto n. 10.411/2020, a 

escolha da metodologia específica deverá ser justificada e apresentar o comparativo entre as 

alternativas sugeridas. 

Recomenda-se que “o Relatório de AIR seja objeto de participação social específica 

realizada antes da decisão sobre a melhor alternativa para enfrentar o problema regulatório 

identificado e antes da elaboração de eventual minuta de ato normativo a ser editado”.68 

Sobre a participação social no processo regulatório, o art. 8º prevê que “o relatório de 

AIR poderá ser objeto de participação social específica realizada antes da decisão sobre a 

melhor alternativa para enfrentar o problema regulatório identificado e antes da elaboração de 

eventual minuta de ato normativo a ser editado”.  

Essa prática se alinha à constatação de que, quando a participação social ocorre apenas 

em fases mais avançadas do processo normativo, em que a minuta já foi elaborada (como no 

caso estudado no presente trabalho), as discussões acabam girando em torno do texto, inibindo 

a reflexão dos atores externos sobre a adequação da identificação do problema e da avaliação 

das alternativas de solução e seus impactos.69 

Esses procedimentos de participação social e de consulta pública poderão ser 

realizados pelos meios e canais que o órgão ou a entidade competente considerar adequados, 

sendo que deve ser garantido prazo para manifestação pública proporcional à complexidade do 

tema (art. 10 do Decreto n. 10.411/2020). 

Realizada a AIR, e optando órgão ou entidade competente por editar, alterar ou revogar 

ato normativo para enfrentamento do problema regulatório identificado, o texto preliminar da 

proposta de ato normativo poderá ser objeto de consulta pública ou de consulta aos segmentos 

sociais diretamente afetados pela norma (art. 9º do Decreto n. 10.411/2020). 

No que diz respeito à importância da consulta pública, o art. 9º, caput, da Lei n. 

13.848/2019 estabelece que “serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão 

pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada, as minutas e as propostas de alteração de atos 

 
68 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/copy_of_1.AIRFAQ.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2021. p. 10 
69 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/copy_of_1.AIRFAQ.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2021. p. 10 
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normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços 

prestados”. 

Assim, em se tratando das agências reguladoras, a consulta pública foi apontada como 

parte obrigatória do processo normativo. 

Na definição esposada no § 1º do referido art. 9º da Lei n. 13.848/2019, 

Consulta pública é o instrumento de apoio à tomada de decisão por meio do qual a 

sociedade é consultada previamente, por meio do envio de críticas, sugestões e 

contribuições por quaisquer interessados, sobre proposta de norma regulatória 

aplicável ao setor de atuação da agência reguladora.  

A consulta pública também foi regulamentada no âmbito do Decreto n. 9.191, de 1º de 

novembro de 2017 (arts. 40 a 43), que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, 

redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao 

Presidente da República pelos Ministros de Estado. 

Observe-se que não basta a realização de consulta pública ou mesmo de AIR, é preciso 

que tais instrumentos sejam utilizados de forma adequada e tempestiva, para que atinjam 

afetivamente a finalidade de aperfeiçoar a produção normativa do órgão regulador. A 

efetividade na AIR realizada pode ser dimensionada a partir de certos critérios. Nas auditorias 

realizadas pelo National Audit Office (NAO), no Reino Unido, as AIR realizadas são analisadas 

em sua efetividade a partir das seguintes perguntas: “A análise de impacto foi iniciada cedo o 

suficiente? A etapa de consulta foi efetiva? A análise de impacto apurou os custos de forma 

profunda? A análise de impacto apurou os benefícios de forma realista? A análise de impacto 

apurou de forma realista a possibilidade de não cumprimento das novas regras? A regulação 

será monitorada e avaliada de forma efetiva?” (Bogéa, 2021). 

Trazendo esses questionamentos para o contexto do caso ora em estudo, é possível 

vislumbrar que uma prévia e adequada análise dos impactos da Resolução 185 poderiam ter 

mudado significativamente a direção adotada pelo Conselho nessa matéria. Por exemplo, como 

se afirmou anteriormente, embora tenha o CNJ promovido uma consulta pública a respeito da 

norma em questão, a minuta submetida à consulta não continha a regra da obrigatoriedade do 

PJe, de modo que não se abriu espaço para uma discussão qualificada e prévia entre os atores 

envolvidos sobre o tema mais polêmico e com maiores impactos da norma expedida.  

Esse fato foi ressaltado, por ocasião da publicação do texto final da Resolução 185, 

em 2013, pelo então Presidente do Tribunal bandeirante, o desembargador Ivan Ricardo Garisio 
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Sartori, bem como pela Federação das Empresas de Informática (Fenainfo), em requerimento 

submetido ao CNJ, no qual se afirmou:  

“A minuta de proposta de resolução para instituir o PJe tornada pública para consulta 

não continha nenhuma restrição de que os tribunais pudessem livremente contratar 

empresas com vistas à criação, contratação e instalação de novas soluções de 

informática para o processo judicial eletrônico, ainda não em uso pelos órgãos do 

Poder Judiciário, bem como a realização de investimentos nos sistemas existentes, ou 

seja, a mencionada resolução não estabelecia uma relação de polaridade conflitante 

entre o Estado (aqui representado pelo CNJ), de um lado, e o administrado, de outro 

[...]”.70  

Aliás, a própria agência de notícias do CNJ havia noticiado, no dia 30 de agosto de 

2013, que o texto da minuta de resolução estaria pronto, afirmando expressamente que “pela 

proposta em estudo, o uso do Pje continuará facultativo, cabendo a cada tribunal decidir se 

adere ou não ao sistema”. Fica evidente, assim, que o ponto mais sensível da referida normativa 

não foi submetido à adequada participação prévia dos atores por ela afetados. 

Questiona-se, então: se a consulta pública tivesse abrangido essa disposição, será que 

as discussões geradas encaminhariam o processo normativo para outros rumos, evitando a 

concretização de uma norma que já nasceu sendo amplamente contestada e até mesmo 

descumprida pelos seus principais destinatários? Será que um debate prévio sobre essa 

obrigatoriedade teria possibilitado a criação de soluções que atendessem mais adequadamente 

os anseios dos Tribunais, especialmente em relação às suas peculiaridades locais? 

Voltando à análise dos instrumentos regulatórios que permitiriam um aperfeiçoamento 

na produção normativa do CNJ, entende-se que, adicionalmente à AIR e às consultas públicas 

em geral, também seria interessante incorporar as chamadas Análises de Resultado Regulatório 

(ARR), de modo a se caminhar para um paradigma de constante avaliação e atualização do 

conjunto normativo produzido e mantido pelo Conselho. 

Entende-se que a análise dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo é uma 

parte também fundamental do ciclo regulatório e leva em consideração “o alcance dos objetivos 

 
70 Esse fato também foi salientado pela – Federação das Empresas de Informática (Fenainfo), em requerimento 

submetido ao CNJ, no qual afirmou: “A minuta de proposta de resolução para instituir o PJe tornada pública para 

consulta não continha nenhuma restrição de que os tribunais pudessem livremente contratar empresas com vistas 

à criação, contratação e instalação de novas soluções de informática para o processo judicial eletrônico, ainda não 

em uso pelos órgãos do Poder Judiciário, bem como a realização de investimentos nos sistemas existentes, ou seja, 

a mencionada resolução não estabelecia uma relação de polaridade conflitante entre o Estado (aqui representado 

pelo CNJ), de um lado, e o administrado, de outro [...]”. 



98 

 

 
 

originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em 

decorrência de sua implementação”.71 

O Decreto n. 10.411/2020 define a Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) como 

a “verificação dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo, considerados o alcance dos 

objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a 

sociedade, em decorrência de sua implementação” (art. 2º, III). 

O referido decreto, ainda, determinou que, quando o ente regulador optar pela edição 

ou pela alteração de um ato normativo, deve registrar no Relatório de AIR (ou na nota técnica 

ou no documento equivalente) o prazo máximo para revisitar essa norma e avaliar se ela 

continua pertinente (art. 14). Essa avaliação frequente dos atos busca garantir a atualização do 

estoque regulatório72 ao longo do tempo. 

Dispõe o art. 13, caput, do Decreto n. 10.411/2020 que 

Os órgãos e as entidades implementarão estratégias para integrar a ARR à atividade 

de elaboração normativa com vistas a, de forma isolada ou em conjunto, proceder à 

verificação dos efeitos obtidos pelos atos normativos de interesse geral de agentes 

econômicos ou de usuários dos serviços prestados. 

Ainda, dispõe no § 3º do mesmo art. 13 que a escolha dos atos normativos que 

integrarão a agenda de ARR observará, preferencialmente, um ou mais dos seguintes critérios: 

I – ampla repercussão na economia ou no País; 

II – existência de problemas decorrentes da aplicação do referido ato normativo; 

III – impacto significativo em organizações ou grupos específicos; 

IV – tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica do órgão; ou 

V – vigência há, no mínimo, cinco anos. 

Sobre a importância da revisão do estoque regulatório, cumpre atentar às lições de 

André Rosilho, ao comentar o modelo de experimentalismo institucional que tem sido 

crescentemente incorporado pelo CNJ em sua produção normativa: 

“Segundo este modelo, as reformas deveriam se concentrar em produzir instituições 

capazes de dar respostas rápidas para enfrentar as contingências e de revê-las 

periodicamente à luz dos resultados produzidos. A ideia, portanto, é que os meios 

sejam permanentemente calibrados para que determinados fins sejam atendidos. Neste 

sentido, é natural que as soluções apresentadas por estas instituições sejam 

intrinsecamente provisórias, visto que sua função primordial será dar início a uma 

espécie de diálogo – baseado na responsividade -, por meio do qual elas poderão ser 

aprimoradas.” (Rosilho, 2011). 

 
71 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/copy_of_1.AIRFAQ.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2021. p. 13. 
72 Atualização do estoque regulatório consiste no “exame periódico dos atos normativos de responsabilidade do 

órgão ou da entidade competente, com vistas a averiguar a pertinência de sua manutenção ou a necessidade de sua 

alteração ou revogação” (art. 2º, VI, do Decreto n. 10.411/2020). 
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Como dito, essa constante avaliação e atualização normativa é essencial para um órgão 

regulador que produz normas diretamente relacionadas a questões tecnológicas, como é o caso 

do CNJ ao regular a informatização dos serviços judiciais, justamente porque essas tecnologias 

avançam muito rápido e podem tornar a norma rapidamente anacrônica ou obsoleta. 

No caso, verificou-se justamente a problemática do contraste entre a rápida evolução 

tecnológica, de um lado, e a lentidão e o engessamento da produção normativa correspondente, 

o que pode resultar em uma inadequação da norma com o passar do tempo, suscitando 

questionamentos sobre a sua legitimidade. Para atenuar esse descompasso, o ARR pode servir 

como um instrumento de avaliação da eventual necessidade de revisão das normas expedidas 

pelo CNJ e de constante evolução do conjunto normativo vigente. 

Daí a necessidade, inclusive no âmbito do CNJ, da “gestão contínua do estoque 

regulatório, considerando a efetividade, a atualidade, a consistência dos atos vigentes com o 

arcabouço normativo existente”.73 

Na expressão adotada por André Rosilho, o CNJ tem “se transformado em uma espécie 

de laboratório de soluções institucionais, verificando quais delas produzem efeitos positivos ou 

negativos e calibrando-as na medida em que aperfeiçoa o diagnóstico sobre a origem dos 

problemas.” Essas práticas experimentalistas adotadas pelo Conselho, segundo o autor, têm 

permitido uma melhor compreensão do funcionamento do Poder Judiciário, e, 

consequentemente, uma atuação mais eficaz (Rosilho, 2011, p. 3). 

Concorda-se que essa forma de atuação experimentalista tem certamente contribuído 

para um gradativo aperfeiçoamento da produção normativa do Conselho. Mas, acredita-se que 

é necessário dar um passo além, com a incorporação formal de mecanismos regulatórios já 

amplamente utilizados no âmbito administrativo, tanto em âmbito nacional quanto (e 

principalmente) internacional. Acredita-se que parte dos esforços regulatórios que têm sido 

inquestionavelmente dispendidos pelo CNJ devem ser direcionados à regulamentação do seu 

próprio processo regulatório, tornando-o mais permeável à participação efetiva dos envolvidos 

e, consequentemente, mais sensível às demandas da população em geral. Dessa forma, as 

transformações positivas que se têm buscado podem ser buscadas em conjunto com os 

destinatários da norma, aumentando sua efetividade e reduzindo os riscos de descumprimento. 

 
73 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/copy_of_1.AIRFAQ.pdf>. 

Acesso em: 30 out. 2021. p. 14. 
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Durante seus anos de atuação, o CNJ teve o grandioso mérito de extrair uma massiva 

quantidade de informações acerca do funcionamento da máquina judiciária brasileira. Esse 

banco de dados de valor inestimável é, certamente, decisivo para direcionar a produção 

normativa do Conselho. No entanto, é preciso que se abra mais espaço para as informações 

trazidas espontaneamente pelos próprios autores envolvidos, que devem ter a oportunidade de 

externalizar suas demandas, suas necessidades e suas insatisfações, que devem ser levadas em 

consideração na tomada de decisão do CNJ em seu processo normativo. Essa abertura à 

participação popular, somada à incorporação das análises de impacto e das técnicas de 

atualização do estoque regulatório, certamente enriquecerão o repertório de dados sobre o Poder 

Judiciário nacional, permitindo reduzir ruídos e atritos no exercício da atividade regulatória 

pelo CNJ e elevando sua efetividade. 
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6 CONCLUSÃO 

A análise da dinâmica concreta que se estabeleceu entre o CNJ e os tribunais no que 

diz respeito à implementação do sistema do PJe, sistema preconizado pela Resolução n. 

185/2013, com enfoque na decisão de suspensão do contrato firmado entre o TJSP e a 

Microsoft, deixou evidente que essa relação não é desprovida de atritos, sendo recorrentes e 

importantes os questionamentos sobre os limites da competência do CNJ. 

É preciso considerar que eventuais disputas de poder entre o CNJ e a Administração 

dos Tribunais representam um custo social e prejudicam a legitimidade das instituições e seus 

atos. Esse custo fica evidente em casos extremos, como o descrito no presente trabalho: de um 

lado, a controvérsia prejudicou a gestão administrativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 

ficou engessada enquanto pendente a resolução do conflito; de outro, há um prejuízo ao próprio 

CNJ, que dispende vultuosos recursos financeiros e humanos para a sua produção normativa, e 

esse custo é ainda maior quando precisa discutir a legitimidade de seus atos diante do seu 

descumprimento pelos destinatários da norma. Aliás, o fato de a controvérsia ter se estendido 

até o STF demonstra a gravidade da questão. 

No caso estudado, é notável que a decisão liminar tomada e ratificada pelo Conselho 

inviabilizou a concreção do projeto idealizado pelo então presidente do TJSP, já que, embora 

tivesse inicialmente caráter meramente cautelar, tornou-se definitiva em face do longo período 

dispendido no processo, durante o qual houve inclusive troca de gestão do tribunal. 

Note-se que, embora tenham sido travadas profundas discussões com o objetivo de 

definir qual seria tecnicamente o melhor sistema de processamento judicial eletrônico (o PJe 

ou a plataforma idealizada pelo TJSP), o fator decisivo para a manutenção da liminar pelo CNJ 

foi a violação à regra da obrigatoriedade do PJe, definida pela Resolução n. 185/2013. Embora 

o TJSP tenha negado a ocorrência dessa violação, a clareza do texto normativo permite chegar 

a essa conclusão, visto que a norma efetivamente impõe o PJe como sistema único nacional, 

excepcionando apenas situações em que já existissem sistemas em avançado estágio de 

maturação, exigindo, ainda, a aprovação pelo Plenário do CNJ. 

Contudo, é possível questionar se o processo normativo que conduziu à criação dessa 

normativa poderia ter sido mais participativo, de modo a evitar essas extensas e custosas 

discussões posteriores, que não apenas consomem valiosos recursos públicos, mas também 
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amargam a relação entre os entes públicos e deterioram a legitimidade das instituições públicas 

perante a sociedade. 

Nesse contexto, a enorme potencialidade de conflitos entre os atos normativos do CNJ 

e a garantia constitucional de autonomia administrativa dada aos tribunais torna necessário um 

aprimoramento do desenho do procedimento normativo do Conselho, por meio da incorporação 

de técnicas e boas práticas regulatórias capazes de evitar tais conflitos, reforçando a 

legitimidade dessas decisões normativas e permitindo uma gestão mais eficiente e coordenada.  

De um lado, a EC n. 45/2004 atribui ao CNJ a atribuição de exercer o controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. De outro, não se discute que a Justiça, 

para ser assim, requer o status de autônoma em suas ações, na gestão de seus recursos humanos 

e no orçamento, o que torna indispensável a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. 

Entende-se que os tribunais, a despeito da sua autonomia constitucionalmente 

reconhecida, não podem ignorar a existência de um ente regulador da sua atividade 

administrativa, que é o CNJ. Por outro lado, o CNJ, como ente regulador dotado de poder 

normativo também constitucionalmente garantido, deve, na linha da moderna literatura 

administrativa, dar maior ênfase ao seu procedimento normativo, incorporando técnicas e 

conceitos já consagrados na literatura administrativa contemporânea. Com isso, evitam-se 

conflitos de poder e sobreposições entre a regulamentação do CNJ e a administração dos 

tribunais. 

O CNJ, no exercício de sua competência normativa, deve estar inserido dentro de um 

framework que hoje é imperativo e evidente para qualquer ente que exerce poder normativo e 

que inclui uma necessária valorização procedimental e uma ampliação da participação dos 

sujeitos envolvidos, bem como uma amplitude analítica e informacional no processo de 

formulação e atualização do estoque regulatório. Só assim o enfoque das discussões que se 

estabelecem entre o CNJ e os tribunais poderá se deslocar de um desgastante embate de poder 

para uma verdadeira deliberação participativa, em prol de uma regulação efetiva e eficiente do 

Poder Judiciário. 
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