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1. INTRODUÇÃO: 
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
E O JUDICIÁRIO BRASILEIRO
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A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011, a LAI) colocou a transparência e o acesso à 
informação pública como valores centrais do Estado brasileiro. A partir desse marco legislativo, essas 
demandas passaram a constituir deveres a serem observados por todos os Poderes da República, incluído 
o Judiciário. Antes de sua edição, o cenário político-jurídico era bastante distinto: o direito individual 
fundamental de acesso a informações públicas inscrito no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 
Federal não foi regulamentado por mais de 15 anos e, quando isso finalmente ocorreu, resultou em uma 
lei  genérica  (Lei  nº  11.111/2005),  que  não  possuía  previsões  específicas  destinadas  a  possibilitar  um 
efetivo acesso a documentos e informações públicos1.

A LAI modifica sensivelmente esse cenário: coloca a publicidade como regra e o sigilo como exceção, 
estipula prazos para que as informações sejam providas e prevê sanções à recusa imotivada. Do ponto 
de vista estritamente normativo, não há dúvidas de que a referida lei contribui decisivamente para 
a  democratização  do  acesso  à  informação. A  transparência  ativa  (art.  8º)  é  expressamente  prevista  e 
consagrada como regra, obrigando o poder público a promover informações públicas, no âmbito de 
sua competência, sem necessidade de qualquer requerimento por parte de cidadãos. De outro lado, 
a transparência passiva (art. 10) garante ao cidadão o direito de, independentemente de motivação, 
apresentar pedido de acesso a informações públicas. Ainda que tenhamos um cenário positivo, sabemos 
que a dimensão normativa não é suficiente para mensurar a efetiva transparência dos órgãos públicos.

A situação é ainda mais complexa quando o foco é o Poder Judiciário. Embora seja o único dos Poderes 
da República que não tem nenhum de seus membros escolhidos diretamente pelo voto popular, é presente 
na vida de muitas pessoas. Ao passo que o Brasil apresenta altas e crescentes taxas de judicialização 
de demandas, podem ser localizadas avaliações negativas2  do  Judiciário  em  suas  funções  finalísticas 
(CUNHA; OLIVEIRA; GLEZER, 2014). Na última pesquisa publicada (CUNHA et al. 2015), podemos 
notar um baixo índice de confiança no Judiciário, que está na nona posição de 11 instituições avaliadas: 
somente 29% dos entrevistados confiam ou confiam muito nessa instituição, porcentagem semelhante ao 
do Governo Federal e apenas à frente de Congresso Nacional (19%) e partidos políticos (6%).

O cenário apresentado sugere que seria positivo haver mais canais de interação entre o Judiciário e a 
população. Políticas de transparência, neste sentido, são meios importantes de, imediatamente, aproximar 
cidadãos e, mediatamente, de possibilitar mais formas de produção de dados que possam impactar 
nas políticas públicas . A Lei de Acesso à Informação, nesse sentido, apenas apontou uma direção 
para a  transparência na  Justiça,  vez que  ela  é moldada essencialmente para o Poder Executivo. Suas 
previsões específicas, tais quais a classificação de documentos, a sistemática de recursos e a instituição de 
órgão máximo para a classificação de  informações, não foram pensadas para o Judiciário  (FRANCO; 
MARCHEZAN; LANGENEGGER, 2015a). Vale mencionar que, no direito comparado, não é  regra 
a inclusão de órgãos do Sistema de Justiça em diplomas legais que tratam de transparência e acesso a 

1 Acrescenta-se que a Lei nº 11.111/2005 era muito restrita em seu escopo, vez que se destinava apenas a regulamentar as hipóteses 
e formas de determinar o sigilo de documentos públicos de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. 

2 Tratam-se de avaliações consolidadas pelo Índice de Confiança da Justiça no Brasil, que busca captar a experiência de indivíduos 
em contato com a Justiça, de forma a constituir um agregado de informações sobre a forma como as pessoas percebem esse serviço 
público. Esse índice, desenvolvido no Brasil desde 2009, é composto por 5 dimensões: eficiência (velocidade), responsividade (com-
petência), accountability (imparcialidade), independência (de influências políticas externas) e acesso (facilidade de uso e custos). Até 
a data de publicação desta pesquisa, tivemos a divulgação do último Relatório relativo aos segundo e terceiro trimestres de 2014 
(CUNHA et al. 2015). 

3 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a maior produção de dados realizada desde sua instalação seriam fontes importantes para 
fornecer dados concretos para a realização de políticas públicas e consequente melhora do Sistema de Justiça (CUNHA; OLIVEI-
RA; GLEZER, 2014).
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informações públicas, o que torna o Brasil uma louvável exceção por este aspecto (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2013).

O  desafio  está  em  regulamentar  os  dispositivos  existentes  para  órgãos  do  Sistema  de  Justiça.  Sobre 
o  Poder  Judiciário  especificamente,  há  apenas  três  menções  na  LAI  e,  em  uma  dessas,  fica  clara  a 
necessidade de norma específica para regulamentar o acesso à informação em seu próprio âmbito:

Art. 18.  Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no 
recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos 
serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e 
do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, 
em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido. 

Importa salientar que o referido dispositivo de lei tem sido descumprido, vez que não há uma norma 
nacional que regulamente a Lei de Acesso à Informação no Poder Judiciário (FRANCO, 2014). As 
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tratam da divulgação de informações de interesse 
público por parte dos Tribunais são, majoritariamente, anteriores à LAI4. Essas Resoluções não tratam 
da  totalidade  dos  temas  suscitados  pela  lei,  sendo  especialmente  insuficientes  quanto  à  transparência 
passiva (SILVA; HOCH; RIGHI, 2013), deixando desguarnecidos cidadãos em busca de informações 
não divulgadas espontaneamente por Tribunais. 

De forma difusa, determinados Tribunais buscaram editar normas próprias para regulamentar 
internamente a prestação de informações, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo5 e 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás6, mas que em regra não extrapolam as determinações 
da LAI e do CNJ. Outros Tribunais, como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, apresentam o 
Decreto nº 7.724/2012, norma que regulamenta a LAI no âmbito do Poder Executivo Federal, como 
aplicável para fins de prestação de informações no âmbito de sua atuação.

Nesse sentido, após quase quatro anos da promulgação da Lei de Acesso à Informação, não houve um 
esforço do Judiciário em elaborar uma norma específica para regular o acesso a  informações públicas 
em seu âmbito, que deveria conter disposições claras sobre competências e prazos, além de uniformizar 
procedimentos nacionalmente. Para fins de comparação, pode-se mencionar que o Executivo Federal, 
em cumprimento ao artigo 42 da LAI, editou o referido Decreto nº 7.724/2012 em menos de seis meses 
após a promulgação da Lei de Acesso à Informação.

Mesmo em face da  inexistência de uma norma unificadora no âmbito do Judiciário, é evidente que a 
Lei de Acesso à Informação se aplica, no que couber, a seus órgãos (art. 1º, parágrafo único, inciso I). 
Nesse sentido, é de fundamental importância a divulgação das informações relativas à sua atividade-fim: 
a jurisdição. Se há a obrigatoriedade, no Executivo, de divulgar atos normativos referentes a políticas 
públicas e, no Legislativo, de divulgar o processo de elaboração de leis, o Judiciário não pode se eximir de 
tornar públicas suas decisões (FRANCO; MARCHEZAN; LANGENEGGER, 2015a). Pesquisa  recente 

4 A Resolução CNJ/79/2009 trata da divulgação de matérias referentes à gestão administrativa, financeira e orçamentária dos 
Tribunais.  A Resolução  CNJ/102/2009,  que  trata  dos mesmos  temas,  agregando  dispositivos  específicos  sobre  divulgação  de 
quadros de pessoal e respectiva estrutura remuneratória dos tribunais. Finalmente, a Resolução CNJ/151/2012, única publicada 
após o advento da LAI, altera a redação de dispositivo da Resolução CNJ/102/2009, de forma a explicitar a forma de divulgação 
da remuneração de magistrados e servidores.  

5 Tratam-se das Portarias TJSP/566/2012 e TJSP/669/2014. 

6 Trata-se da Portaria TREGO/710/2013.
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identificou  grave  deficiência  nesse  aspecto  nos  dois  principais  Tribunais  de  sobreposição  do  país,  o 
Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Nessa investigação foi possível observar que: (i) nem todos os bancos eletrônicos 
disponibilizam a totalidade das decisões, (ii) nem todas as  decisões  disponibilizadas 
estão na íntegra; e (iii) nem sempre as ferramentas de busca  apresentadas são precisas 
ou permitem  fácil  acesso  aos  julgados – o que  confirmou nossa    hipótese    de    pesquisa 
(VEÇOSO, et al. 2014, p. 110).

Embora a necessidade e a importância da transparência sobre a atividade decisória sejam intuitivas, 
o trecho acima explicita descumprimento de políticas básicas por duas Cortes Superiores, com mais 
estrutura física e orçamentária que as demais. Sua divulgação importa não apenas para a maior precisão 
das pesquisas em direito como também para cidadãos, sendo a publicidade um mecanismo fundamental 
de controle social de decisões (VEÇOSO et al. 2014). É grave a não disponibilização integral de dados 
da atividade-fim do Judiciário, que são suas decisões em processos judiciais.

As atividades administrativas dos órgãos de justiça também devem ser alvo da transparência, em especial 
sobre aspectos que ganharam importância recente, como a divulgação da remuneração percebida por 
magistrados e servidores. Embora tenha havido resistências à divulgação dessas informações, o STF 
decidiu e o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ/151/2012, normatizou a 
necessidade de divulgação da remuneração (BADIN, 2012). A importância de aproximação da sociedade 
por meio da transparência de suas atividades é especialmente relevante no caso do Judiciário, que, por 
conta de seu caráter não representativo e cada vez mais presente na vida das pessoas, poderia com tais 
políticas ganhar acréscimos de legitimidade (FRANCO; MARCHEZAN; LANGENEGGER, 2015a).

O Conselho Nacional de Justiça, como destacado, tem se mostrado um relevante indutor de políticas 
de transparência no Judiciário. Ainda assim, recente decisão da Corregedoria Nacional de Justiça 
(órgão do CNJ responsável pela coordenação da atividade correicional) suspendeu a obrigatoriedade 
de tribunais alimentarem sistema nacional que demonstra o quantitativo de trabalho e produtividade 
dos órgãos do Sistema de Justiça. Segundo argumentação da Corregedora, a divulgação desses números 
e a consequente cobrança por resultados sem que os juízes tenham condições adequadas de trabalho 
seria indesejável, daí a suspensão7. Tal decisão denota a concepção de que a transparência pode ser 
prejudicial à atividade de jurisdição, quando, ao contrário, ela deveria auxiliar na identificação de gargalos 
institucionais que poderiam auxiliar na melhor prestação do serviço público (FRANCO; MARCHEZAN; 
LANGENEGGER, 2015b). 

Este cenário indica a necessidade de haver debate aprofundado a respeito da aplicação e cumprimento 
da Lei de Acesso à Informação aos órgãos do Poder Judiciário. Em especial, é necessário (a) identificar 
quais atividades do Poder Judiciário podem ter informações disponibilizadas nos mesmos moldes dos 
demais Poderes Estatais, (b) estudar a possibilidade e conveniência em estender as regras constantes 
do Decreto nº 7.724/2012 aos órgãos do Sistema de Justiça, (c) em relação às atividades próprias do 
Judiciário, quais informações podem ser disponibilizadas ao cidadão e como disponibilizá-las. 

7 Em 18 de agosto de 2015, a Corregedoria Nacional de Justiça anunciou medida que institui o Módulo de Produtividade Mensal 
do Poder Judiciário, ficando o sistema Justiça Aberta nele convertido. Por meio do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça 
49/2015, estipulou-se que o módulo, que passará a funcionar a partir de 2016, será alimentado mensalmente por magistrados 
ou servidores e que integrará o Sistema de Estatística do Poder Judiciário (Resolução CNJ/76/2009). Segundo notícia do site do 
Conselho Nacional de Justiça, haverá disponibilização mensal de informações sobre litigiosidade e produtividade. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80292-modernizado-sistema-justica-aberta-passar-a-integrar-o-justica-em-numeros>. Acesso 
em 06/09/2015.
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TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE

São conceitos básicos para a pesquisa realizada e, de forma a uniformizar entendimentos sobre 
expressões  de múltiplas  definições,  utilizamo-nos  de  conceitos  extraídos majoritariamente  de  recente 
trabalho sobre acesso à informação no Sistema de Justiça:

Transparência – Trata-se da dimensão de abertura das informações produzidas pelo Poder Público, 
isto  é,  da  inexistência  de  opacidade  entre  Estado  e  cidadãos.  A  transparência  “(...)  tem  relação  com 
fluxo  de  informação,  mas  também  com  a  qualidade  da  informação  e  com  o  uso  dessa  informação. 
Assim, um sistema transparente deve ter ao menos duas características, quais sejam: “visibilidade” e 
“inferabilidade”. (...) transparência não depende, apenas, de “quão visível” é a informação, mas também 
de “quão bem” a informação disponibilizada conduz a inferências adequadas” (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2013, p. 34).

Publicidade  –  Trata-se  da  dimensão  de  disponibilização  da  informação  que  é  pública,  por  meio 
de mecanismos adequados que possibilitem o acesso de cidadãos a atos públicos. “Para que haja 
participação da sociedade na gestão pública, é necessário que o cidadão e as organizações da sociedade 
civil tenham acesso aos atos e decisões governamentais” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013, p. 37).

Diante do complexo quadro descrito e passados quase quatro anos da promulgação da Lei de Acesso à 
Informação, é de interesse saber em que estágio se encontram as políticas de transparência dos órgãos do 
Judiciário. Isso é de especial relevância num momento em que a transparência tem ganhado notoriedade 
pelo crescimento do acesso à Internet, que objetivamente permite formas imediatas de obtenção de 
acesso  e  o  consequente  tratamento  digital  de  informações  em  massa,  além  de  promover  mudanças 
culturais, relacionadas a um paradigma informacional em expansão.

Pesquisas já foram realizadas buscando desenvolver diagnósticos sobre a efetiva divulgação de 
informações e dados públicos e, com isso, cobrando mudanças do Poder Judiciário nas suas práticas e 
rotinas administrativas. A premissa dessas investigações é de que a lei, de importância fundamental, só 
terá atingido seu objetivo quando os órgãos públicos passarem a aplicá-la de forma sistemática. Muitas 
das pesquisas têm como foco outros Poderes da República, notadamente o Executivo. Em consonância 
com os objetivos desta pesquisa, que tem como foco um Tribunal de Justiça, descreveremos os achados 
sobre o Judiciário.

Pesquisa do Ministério da Justiça (2013) realizada pouco tempo após a entrada em vigor da LAI apontou 
diagnóstico sobre a situação problemática de políticas de transparência em órgãos do Sistema de Justiça. 
O recorte escolhido abrangeu tribunais de sobreposição, órgãos administrativos de cúpula, órgãos do 
Ministério  Público  da  União  e  a  Defensoria  Pública  da  União8. Sobre a transparência ativa, foram 
utilizados 10  critérios9 de check-list elaborados pelo Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA) e 

8 Os órgãos abrangidos pela pesquisa foram: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleito-
ral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de 
Justiça, Conselho  da  Justiça  Federal, Ministério  Público  Federal, Ministério  Público  do Trabalho, Ministério  Público Militar  e 
Defensoria Pública da União.

9  Os critérios foram: existência de página na Web; publicação e atualização de sentenças; publicação e atualização de regulamentos; 
publicação de estatísticas de causas ingressadas, solucionadas e pendentes; publicação de agendamento de audiências; publicação 
de recursos físicos e matérias; orçamento; salários e currículos e patrimônio; publicação de concursos e licitações para contratações; 
e, regime de acesso (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013).
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posteriormente desenvolvidos em subtópicos para análise dos pesquisadores. As principais insuficiências 
no cumprimento da Lei de Acesso à Informação estavam nesse aspecto de divulgação espontânea de 
informações,  sendo  destacáveis  as  deficiências  na  publicação  de  informações  judiciais  e  na  prestação 
eletrônica de serviços. Constatação que ilustra o cenário descrito é que apenas 3 dos 12 órgãos listados 
atenderam a mais de dois terços dos critérios utilizados (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013).

Sobre a transparência passiva, foi selecionado para pesquisa um tópico administrativo sabidamente 
sensível no âmbito da Justiça: os processos administrativos disciplinares. A pergunta feita dizia respeito 
aos processos que estavam no órgão ou que haviam sido julgados nos últimos quatro anos. Apesar de 
tratar de matéria sensível, a pergunta envolvia apenas o fornecimento de informação sobre o número de 
casos julgados por ano. As respostas vindas dos órgãos do Judiciário não foram ruins: apenas um tribunal 
não respondeu (Superior Tribunal Militar). O maior problema identificado esteve nos procedimentos de 
acesso à informação existentes nos sites dos órgãos, que não oferecem estrutura adequada para pedidos 
formulados por cidadãos, em especial pela ausência de acompanhamento do protocolo (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2013).

A Organização Artigo 19 realiza, anualmente, pesquisa que visa a monitorar a efetividade da Lei de 
Acesso à Informação. A pesquisa já foi feita por três vezes, sendo que as duas últimas têm semelhante 
metodologia (ARTIGO 19, 2015). O último relatório publicado foi feito a partir de dados coletados 
entre o final de 2014 e o início de 2015 e demonstra que ainda há muito que avançar na disponibilização 
de dados públicos. A avaliação realizada é ampla, abarcando mais de 50 órgãos públicos, sendo a maior 
parte do Executivo (38), além dos órgãos da Justiça (11 – abrangendo 8 órgãos do Judiciário e 3 órgãos 
essenciais à Justiça10) e do Legislativo (2).

Alguns resultados do Judiciário chamam a atenção: nenhum dos órgãos analisados cumpriu todos os 
critérios básicos11 avaliados sobre a transparência ativa (ARTIGO 19, 2015). Apesar da melhora relativa 
nos números, se comparados ao ano anterior (ARTIGO 19, 2014), ainda se destaca o dado negativo de 
que 7 dos 11 órgãos avaliados não cumprem ao menos 2 dos 6 critérios - que derivam diretamente da 
LAI, o que implica descumprimento da lei. Esses dados ilustram a forma como os órgãos do Judiciário 
apresentam, ainda hoje, problemas na plena aplicação da Lei de Acesso à Informação. 

Na transparência passiva, foram enviadas 5 perguntas para cada órgão, sendo 3 sobre a implementação 
da LAI e 2 sobre participação popular. Nesse aspecto a avaliação tampouco foi positiva: dos 55 pedidos 
feitos, foram necessários mais 23 recursos em razão de resposta incompleta, sendo que 5 desses 
demandaram recurso para segunda instância. Mesmo que tenha havido uma melhora em comparação 
com a edição anterior da referida pesquisa, destaca-se o fato de que não são positivos os resultados 
apurados para o terceiro ano de monitoramento da lei (ARTIGO 19, 2015).

Como visto, as pesquisas realizadas dão conta que os órgãos pertencentes ao Poder Judiciário apresentam 
notáveis falhas no cumprimento da Lei de Acesso à Informação e, ainda, apresentam um desempenho 
comparativamente inferior em relação aos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo (ARTIGO 19, 
2015).  Esse  déficit  de  desempenho  traz  preocupação,  até  porque  os  órgãos  avaliados  foram  os  que 
apresentariam, idealmente, melhor estrutura, como conclui a Artigo 19:

10 Foram eles: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Conselho Nacional de 
Justiça, todos do Judiciário, além do Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público Federal e Ministério Público do 
Trabalho.

11 Foram 6 os critérios utilizados: informações institucionais; programas e projetos; lista de documentos classificados; perguntas e 
respostas mais frequentes; conteúdo executivo-orçamentário (ARTIGO 19, 2015).
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(...) ressaltamos que a auditoria foi realizada apenas no nível federal, mas que 
a vivência da organização e dos seus parceiros demonstra que essas são as 
esferas mais adaptadas à LAI. Se nelas ainda persistem falhas significativas de 
implementação do mínimo exigido pela LAI, após três anos de sua vigência, é 
possível afirmar que os avanços ainda não correspondem ao que é necessário 
para traduzir o direito de acesso para o cotidiano das instituições públicas e 
para a vida dos cidadãos e cidadãs (2015, p. 47).

Em vista desse quadro, destaca-se a importância de avaliarmos a situação da transparência no Judiciário 
estadual. Como estaria respondendo à cidadania uma Justiça responsável pela ampla maioria dos 
processos que tramitam no Judiciário? A Lei de Acesso à Informação teria “chegado” aos Estados? 
A  relevância  de  tal  investigação  é  grande,  vez  que  os  dados  consolidados mais  recentes  disponíveis, 
referentes ao ano de 2013, mostram que a Justiça Estadual concentrou 78% dos processos que tramitaram 
no Judiciário naquele ano, o que equivale a 74.234.555 processos (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2014, p. 35). 

Pesquisa recente empreendeu o esforço de incluir a Justiça Estadual na análise e, estudando os 93 tribunais 
brasileiros, deu importantes pistas sobre a transparência no Judiciário nacional. Foram coletados dados 
sobre a transparência ativa dos Tribunais, de forma a avaliar: a acessibilidade dos portais eletrônicos; a 
existência e adequação de canais de comunicação entre Judiciário e cidadãos; e a implementação da LAI 
e de resoluções do CNJ (NUDI, 2015).

Algumas informações centrais não são disponibilizadas pelos Tribunais, segundo conclui a pesquisa. 
Chamam a atenção dados relativos à ausência de divulgação de salários (60 casos) e da agenda de 
autoridades (83 casos). Interessante observar como aspectos institucionais básicos frequentemente têm 
sido omitidos dos portais eletrônicos dos órgãos da Justiça. Outro aspecto importante definido pela LAI 
e que não é contemplado com frequência por Tribunais diz respeito à divulgação de relatórios de gestão 
(64 casos).

Outra  pesquisa  também  investigou  o  Sistema  de  Justiça  Estadual,  aí  incluídos  Tribunais  de  Justiça, 
Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, sendo analisados cinco Estados brasileiros (um de cada uma 
das cinco regiões do país), com os três órgãos públicos listados (ROCHA et. al, 2015). Os Tribunais de 
Justiça se destacam entre as dimensões avaliadas, mas, ainda assim, apresentam índices que variam de 
40 a 60% dos aspectos analisados12. Isso demonstra, como destacam os autores, que ainda há muito a ser 
melhorado nas políticas de transparência em âmbito estadual.

12 As dimensões utilizadas para análise foram separadas em três: destinação dos recursos (perspectiva orçamentária, contábil, lici-
tatória e gastos com pessoal); cidadã (Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria); e processual (informações sobre prestação 
jurisdicional).
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O quadro descrito demonstra a importância de pesquisas que busquem compreender os aspectos da 
Lei de Acesso à Informação no Judiciário e, potencialmente, auxiliem na sua mais efetiva aplicação. 
Essa compreensão foi fundamental para impulsionar nossa pesquisa, que também teve como elemento 
decisivo o interesse do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) em ser avaliado. O 
InternetLab aceitou a incumbência de realizar um diagnóstico, com plena liberdade acadêmico-
científica, sobre a qualidade do atual sistema de divulgação das informações públicas de que o Tribunal 
dispõe. A pesquisa desenvolveu-se no âmbito do campo de atuação do nosso instituto, ou seja, direito e 
tecnologia, utilizando como objeto central de pesquisa o site do TJSP. Além de fornecer elementos práticos 
e concretos para a melhora nas políticas de transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
o presente relatório de pesquisa visa a contribuir com a agenda de pesquisas sobre acesso à informação 
e transparência no Poder Público, dialogando com pesquisas existentes e fornecendo subsídios para 
pesquisas futuras nesta área.

O diagnóstico realizado incluiu avaliações e recomendações sobre as duas formas de transparência 
exigidas legalmente: ativa e passiva. Celebrado o Acordo de Cooperação Técnica TJSP/01/201513, 
entre o InternetLab  e  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  foi  firmado  o  compromisso  de 
avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e demais normas jurídicas pertinentes para, ao 
final, fazer recomendações com vistas: i) a eventuais adequações do Tribunal às disposições legais; ii) à 
melhoria de fluxos internos para cumprimento das normas e para acréscimo na qualidade da prestação 
de informações; e iii) à implementação de possíveis boas práticas que transcendam as obrigações legais.

O presente relatório de pesquisa está dividido da forma que passa a se apresentar. No Capítulo 2, 
apresentaremos a metodologia utilizada para realizar o diagnóstico sobre a implementação da Lei de 
Acesso à Informação no TJSP. Serão descritos os procedimentos utilizados para avaliar as duas formas 
de transparência prevista em lei: ativa e passiva. No Capítulo 3, apresentaremos a estrutura do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo relacionada a políticas de transparência. Nesse momento, dividiremos 
a descrição em três aspectos: normas jurídicas e estrutura institucional; meios de comunicação do 
Tribunal; órgãos de disponibilização de informações. No Capítulo 4, apresentaremos a avaliação 
realizada de aspectos da transparência ativa do Tribunal. Para fins de organização, dividimos o roteiro 
de check-list em dois grandes aspectos: atividades-meio e atividades-fim. No Capítulo 5, apresentaremos 
a avaliação realizada de aspectos da transparência passiva do Tribunal. Num primeiro momento são 
apresentados aspectos da estrutura do TJSP para receber pedidos de informação. Em seguida, são 
analisados os pedidos efetivamente realizados por cidadãos, com objetivo de identificar o que é pedido 
via LAI e, ainda, de que forma o Tribunal reage quando provocado. Por fim, são avaliadas as respostas 
de perguntas que os próprios pesquisadores enviaram sem se identificar como membros desta pesquisa. 
No Capítulo 6 são feitas as considerações finais e, no Capítulo 7, são reunidas as recomendações feitas 
ao longo de todo o trabalho, com destaque dado para sugestões eleitas pela equipe como prioritárias 
para que ocorra a mais plena implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.

13 O referido Acordo de Cooperação Técnica está disponível no site do InternetLab no seguinte link (preservados os dados pessoais): 
<http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2015/08/act-tj-ilab.pdf>. Acesso em: 06/09/2015.
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2. METODOLOGIA
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A presente pesquisa objetiva avaliar a política de transparência do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP). Por meio de uma incursão nas ferramentas públicas que publicizam informações 
do Tribunal, notadamente seu site14, bem como de entrevistas com servidores do órgão e dados por 
eles disponibilizados, nossa equipe realizou um diagnóstico de suas práticas. O principal objetivo foi 
identificar o grau de  cumprimento da Lei de Acesso à  Informação  (Lei nº 12  .527/2011, a LAI) nas 
atividades do TJSP.

A pesquisa foi dividida em duas principais frentes de estudo: transparência ativa e transparência passiva. 
Essa escolha metodológica levou em consideração o fato de existir um modelo distinto, em termos de 
requisitos e objetivos, em cada uma das modalidades de transparência previstas na Lei de Acesso à 
Informação. Conforme determina a legislação, a transparência ativa consiste no dever do poder público de 
“promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso” de informações 
públicas por ele produzidas ou custodiadas (LAI, art. 8º). A transparência passiva, por sua vez, consiste 
no direito de cidadãos de apresentarem pedidos de acesso à informação a órgãos do poder público, 
independentemente de qualquer motivação, e receberem essa resposta no prazo legal (LAI, art. 10). 

Assim sendo, o cumprimento da obrigação de transparência ativa  deve  ser  verificado  essencialmente 
pela observação de quais informações foram voluntariamente disponibilizadas à sociedade pelo órgão 
público.  Idealmente,  todas as  suas atividades, de  interesse público e que não estejam classificadas  em 
graus de sigilo (LAI, art. 23), devem estar disponibilizadas para acesso irrestrito. Também é facultado ao 
cidadão, em casos em que a informação pública não seja espontaneamente disponibilizada ou não foi 
facilmente encontrada, fazer um pedido de acesso à informação (transparência passiva). A verificação do 
cumprimento da transparência passiva exige a avaliação da responsividade do órgão quando provocado, o 
que leva em consideração o tempo da resposta e sua qualidade.

Realizado o diagnóstico sobre as práticas de transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, a equipe de pesquisa fez recomendações de melhorias. Não apenas localizamos as boas práticas e os 
problemas enfrentados pelo Tribunal em promover o acesso à informação pública, como oferecemos um 
caminho a ser percorrido. Para organizar as recomendações em relação a seu lastro, fizemos o seguinte 
esquema visual ao longo do trabalho:

Com  esse  panorama,  passamos  a  descrever  detalhadamente  a metodologia  utilizada  para  verificar  o 
cumprimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo das obrigações legais de transparência 
ativa e de transparência passiva.

14 O endereço eletrônico do site é: http://www.tjsp.jus.br/.

Recomendação em vermelho: descumprimento de obrigações expressas da LAI 
ou outra norma aplicável.

Recomendação em amarelo: forma manifestamente inadequada de divulgação de 
dados.

Recomendação em verde: sugestão de mudança com base em boas práticas de 
divulgação de informações.
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15 O roteiro disponibilizado abrange a totalidade dos aspectos que consideramos relevantes de transparência ativa, bem como certos 
aspectos de transparência passiva, aqueles referentes a instrumentos de acesso à informação.

16 A classificação entre atividades-meio e atividades-fim utilizada nesta pesquisa possui o escopo único de facilitar a organização 
de apresentação de dados neste Relatório de pesquisa. Embora estejamos cientes de que há debates jurídicos sobre quais são as 
atividades consideradas como sendo finalísticas ou de suporte à consecução dos fins institucionais de órgãos, consideramos como 
atividades-fim aquelas diretamente relacionadas à atividade judicante. 

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Nesta  etapa  da  pesquisa,  o  objetivo  central  consistirá  em  identificar  nos  meios  de  comunicação  do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente em seu portal eletrônico: 

(a) Quais informações são divulgadas e quais deixam de ser disponibilizadas;
(b) Se as informações são disponibilizadas em sua integralidade;
(c) Se existem critérios de divulgação de dados e, se sim, quem os estabelece;
(d) Se os dados ofertados estão em formato que permita seu manejo e cruzamento por cidadãos 
(dados abertos); 
(e) Se as informações são divulgadas de forma clara e em local de fácil acesso; e
(f) Se os dados públicos estão atualizados;

Para responder a tais questionamentos, o diagnóstico acerca da transparência ativa do TJSP contou com 
duas  estratégias  distintas:  (i)  observação  do  site do Tribunal, dirigida por roteiro baseado em normas 
jurídicas (LAI, Resoluções do CNJ e Portarias do TJSP); e (ii) entrevistas com setores responsáveis pela 
alimentação do sítio eletrônico do TJSP. 

O método predominante utilizado para realizar o diagnóstico acerca da  transparência ativa consistiu na 
observação e na coleta de dados e informações públicos disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo. De forma a responder aos questionamentos elaborados acima foi 
elaborado um roteiro de observação do site (Anexo I15) na forma de check-list, cujos critérios de análise 
foram  baseados  majoritariamente  na  Lei  de  Acesso  à  Informação,  mas  também  em  Resoluções  do 
Conselho Nacional de Justiça (Resoluções CNJ/79/2009, CNJ/102/2009 e CNJ/151/2012) e em 
normas  internas  do  Tribunal  (notadamente  a  Resolução  TJSP/669/2014).  Os  critérios,  derivados 
de  normas  jurídicas,  também  foram  inspirados  em  pesquisas  recentes  que  objetivaram  avaliar  o 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação por órgãos públicos (neste sentido ARTIGO 19, 2015; 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013; NUDI, 2015).

Os aspectos para avaliação da transparência ativa do Tribunal foram divididos em dois grupos temáticos: 
informações diretamente relacionadas aos seus objetivos institucionais (atividades-fim) e informações sobre 
as demais atividades desenvolvidas com vistas a viabilizar seu funcionamento e estruturação (atividades-
meio). No que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consideramos que as atividades-
fim  dizem  respeito  unicamente  à  função  judicante  e  que  as  atividades-meio,  complementarmente, 
são as demais atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal e que oferecem suporte à prolação e 
disponibilização de decisões judiciais16.

Ainda que tenhamos produzido um roteiro, dividido entre avaliação das atividades-meio e atividades-
fim e no formato de check-list, o objetivo da análise transcende a identificação entre critérios cumpridos 
e descumpridos. Nossa análise consistiu na descrição detalhada do atendimento ou não ao previsto 
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em  lei,  mostrando  as  virtudes  e  deficiências  específicas  de  cada  caso  e,  nos  aspectos  problemáticos, 
explicitamos na forma de recomendações formas possíveis de corrigi-los. Como explicitado no Capítulo 1, 
o objetivo deste Relatório foi duplo: diagnosticar uma situação e fazer sugestões de aprimoramento. Da 
forma como nosso roteiro de análise foi construído, especificamente para um órgão da Justiça Estadual, 
entendemos ser possível e desejável que ele seja aplicado na análise de políticas de transparência de 
outros tribunais estaduais.

Com vistas a complementar a estratégia primária de pesquisa,  também foram realizadas entrevistas17. 
Parte delas foi realizada de forma presencial com funcionários de setores do Tribunal responsáveis pela 
seleção e disponibilização de informações de interesse público, que são a Secretaria de Planejamento 
(SEPLAN), o Setor de Imprensa (SI), a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a Coordenação 
de Apoio ao Servidor (CAPS). Por questões de agenda, realizamos entrevistas por escrito com a SEPLAN, 
a STI e a Corregedoria-Geral de Justiça.

TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Nesta etapa da pesquisa, por sua vez, o objetivo central consistiu em identificar, a respeito do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo: 

(a) Competências e fluxos de trabalho dos órgãos que, de alguma forma, lidam com atendimento 
ao cidadão;
(b) Qualificar os pedidos de  informação que  são  endereçados  ao Tribunal  e  a qualidade da 
resposta atribuída; e
(c) Como se dá a prática do procedimento de solicitar informações ao TJSP. 

Para alcançar tais objetivos, o diagnóstico de efetivação da transparência passiva pelo Tribunal de Justiça 
do  Estado  de  São  Paulo  contou  com  cinco  estratégias  distintas:  (i)  observação  do  sítio  eletrônico  do 
TJSP, dirigida por roteiro baseado em normas jurídicas (LAI, Resoluções do CNJ e Portarias do TJSP); 
(ii) entrevistas com setores responsáveis pela gestão do sítio eletrônico e dos pedidos de informação 
(iii) análise amostral de pedidos de informação apresentados por cidadãos e análise da totalidade dos 
recursos a pedidos de informação, e as respectivas respostas oferecidas pelo Tribunal; e (iv) avaliação dos 
mecanismos institucionais e fluxos de trabalho destinados à resposta de pedidos de informação.

O primeiro passo na análise da transparência passiva no âmbito do TJSP consistiu em observar os 
mecanismos de pedidos de acesso à informação presentes principalmente no site do TJSP. Foi realizada 
avaliação sobre o portal do SIC no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
com vistas a identificar sua facilidade de acesso, os mecanismos e tutoriais que são disponibilizados ao 
solicitante de informação, e as informações exigidas do cidadão para enviar pedidos de informação. 
Da mesma forma como feito para analisar aspectos de transparência ativa, para a transparência 
passiva foi seguido roteiro de check-list elaborado (ver Anexo I) e, mais do que anotar cumprimento ou 
descumprimento dos critérios, foram feitas sugestões de modificação.

17 As entrevistas foram realizadas no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entre os meses de Fevereiro e 
Abril de 2015.



21

ACESSO À INFORMAÇÃO NO TJSP

De forma complementar à analise dos mecanismos para pedidos de acesso à informação, foram 
realizadas entrevistas presenciais e por escrito com servidores e desembargadores responsáveis pelos 
mencionados órgãos ou programas, conforme já explicitado na Seção 2.1. Algumas informações foram 
confirmadas e outras fornecidas pela realização dessas entrevistas. 

A terceira estratégia utilizada consistiu na análise de pedidos de informação apresentados ao Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) por cidadãos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo forneceu à 
equipe de pesquisa a integralidade dos pedidos de informação apresentados por cidadãos, a partir de 20 
de dezembro de 2013 e de todo o ano de 2014, bem como dos recursos interpostos desde a promulgação 
da LAI. Sobre os pedidos, foram disponibilizados em uma tabela de Excel utilizada para controle 
interno do Tribunal e que, por vezes, não continha todas as informações relevantes para nossa pesquisa, 
como data de resposta e seu inteiro teor (que não estava acessível em casos de respostas mais longas e 
quando elas eram remetidas diretamente via e-mail). Devido à limitação das conclusões que poderíamos 
extrair dos dados disponibilizados e da grande quantidade de pedidos de informação, que somam 3.818 
pedidos, optamos por analisar uma amostra de 5%, obtida por meio do emprego no programa Excel 
da fórmula “ALEATORIO()*3818”. Entendemos que a amostra se mostrou suficiente por abarcar um 
grande número de casos e por ilustrar o tipo de demanda que ordinariamente chega ao TJSP.

O procedimento de amostragem não foi empregado em relação aos recursos interpostos contra decisões 
proferidas em pedido de informação, uma vez que, no momento da realização da pesquisa, somente 6 
recursos haviam sido interpostos nos mais de três anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. Assim 
sendo, foi possível analisar totalidade dos recursos apresentados ao Tribunal dentro do âmbito da LAI. 

Os pedidos de informação foram analisados de acordo com os seguintes critérios: natureza do pedido, 
órgão respondente, sensibilidade do pedido, tipo de resposta e qualidade de resposta. Em primeiro lugar, 
com relação à sua natureza, a partir da leitura e análise dos pedidos, e com inspiração nas categorias 
oferecidas pelo único Relatório do SIC divulgado pelo TJSP18, foram estabelecidas 5 categorias: 
(a)  processual, consistente nos pedidos relativos a um processo judicial em específico; (b) consulta, que são 
os pedidos referentes a consultas jurídicas em abstrato; (c) institucional, que buscam formas de contato com 
o TJSP ou outras informações de sua estrutura; (d) concurso, consistente em perguntas sobre número de 
vagas e editais de concursos para servidor ou magistrado do TJSP; e, por fim, (e) reclamações, que envolve 
todo tipo de reclamação feita aos serviços do tribunal e engloba ainda pedidos que não se enquadrarem 
nas demais categorias.

Sobre o órgão respondente, indicamos qual setor do Tribunal foi incumbido de fornecer a resposta.

Sobre a sensibilidade, os pedidos foram classificados em diferentes graus, com inspiração em pesquisa 
anterior da Organização Artigo 19 (2014)19. Tratam-se, em linhas gerais, de graus que medem a 
delicadeza política envolvida em cada tipo de pedido, podendo ser de sensibilidades baixa, média e alta. 
Essa classificação de graus de sensibilidade, que será aprofundada em tópico específico, foi usada tanto 
na análise dos pedidos enviados pelos cidadãos ao SIC nos anos de 2013 e 2014 quanto na produção e 
análise dos pedidos protocolados pelo InternetLab. 

18 Trata-se do “1º Relatório à Presidência – Sistema de Informação ao Cidadão (SIC)”, disponível em:  
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/NucleoPlanejamentoGestao/Relatorios/Relatorios.aspx?ID=3059>.  
Acesso em: 20/08/2015. Para mais informações sobre o documento, ver Seção 5.1.3.

19 Em seu relatório mais recente, a Artigo 19 (2015) não utilizou a variável de sensibilidade da informação. Pelo que compreendemos, 
esse critério foi dispensado pelo momento de mais adequada implementação técnica da LAI. Optamos por utilizar o critério de 
sensibilidade porque, de um lado, ele permite compreender o tipo de demanda que ordinariamente chega ao TJSP e, de outro, 
permite identificar se o Tribunal trata diferentemente perguntas de distintos graus de sensibilidade.
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Sobre o tipo de resposta oferecido pelo TJSP, utilizamo-nos dos critérios desenvolvidos pela Artigo 19 
(2015, p. 15) e utilizados no último relatório publicado:

Acesso integral: A informação fornecida responde ao que foi perguntado e é completa; 

Acesso parcial: Os documentos fornecidos apresentam problemas ao abrir ou a resposta 
não contempla por completo o que foi perguntado, sem que o órgão tenha apresentado uma 
justificativa legal para deixar de fornecer a informação. Caso a autoridade responsável tenha 
indicado a base legal pertinente para deixar de fornecer uma parte da informação requisitada, 
o acesso parcial é considerado como uma resposta satisfatória (ver avaliação da qualidade 
da resposta, abaixo);

Não possui a informação: O órgão alega que não possui a informação. Caso haja uma base 
legal pertinente para a justificativa, a resposta é considerada satisfatória; 

Acesso negado: O órgão nega expressamente o acesso à informação, alegando sigilo ou outro 
motivo; impõe condições ou demandas de identificação ou de justificativa sem embasamento 
legal; ou a resposta não corresponde ao que foi demandado, como forma de se eximir da 
solicitação. Se a justificativa corresponder às exceções ao acesso trazidas pela LAI, a resposta 
será classificada como satisfatória; 

Sem resposta: O órgão não respondeu ao pedido de informação no prazo estipulado pela 
LAI.

Além do tipo de resposta, interessa avaliar sua qualidade. Isso é, se ela correspondeu adequadamente 
ao perguntado e se é devidamente fundamentada nos termos da Lei de Acesso à Informação. Tratam-se 
de 3 possibilidades, também desenvolvidas pela Artigo 19 (2015, pp. 15 e 16) e transcritas abaixo:

Satisfatória: A resposta é considerada satisfatória quando a informação fornecida responde ao 
que foi perguntado e é completa. Por outro lado, também é satisfatória quando o responsável 
pela  informação  classificada  como  acesso  parcial  ou  acesso  negado  apontar  uma base  legal 
apropriada para deixar de fornecer a informação requisitada. Outra hipótese se dá quando 
a resposta classificada como satisfatória não possui a  informação de  fato estiver  justificada e 
corresponder à realidade; 

Incompleta: Quando na informação fornecida faltam dados ou os documentos fornecidos 
apresentam problemas de acesso; outra possibilidade é quando a resposta não contempla por 
completo o que foi perguntado, sem que o órgão tenha apresentado uma justificativa legal para 
deixar de fornecer a informação; 

Fundamentação inadequada: Quando o motivo alegado para restringir o acesso não tem 
fundamentação legal ou a fundamentação é inadequada, de modo que a resposta não é coerente 
com a pergunta ou seu conteúdo é errôneo.

Optamos por utilizar os mesmos critérios da Artigo 19 porque eles são bem justificados e permitem uma 
boa análise do cumprimento da LAI. Além disso, para fins comparativos, é interessante nos utilizarmos 
de critérios que vêm sendo mobilizados há pelo menos dois anos e que são referência no debate público 
sobre o tema.
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Além  dos  pedidos  de  informação,  analisados  por  meio  de  uma  amostra  de  5%  do  universo 
disponibilizado aos pesquisadores,  também foram analisados  todos os  recursos  interpostos em face de 
respostas insuficientes a pedidos de acesso à informação. Fizemos uma análise qualitativa dos 6 pedidos 
ocorridos ao longo da vigência da Lei de Acesso à Informação, buscando entender seus aspectos centrais 
por meio dos critérios acima estabelecidos.

Finalmente, a análise do cumprimento da transparência passiva pelo TJSP contou com mais uma 
etapa: a avaliação prática dos mecanismos  institucionais e fluxos de trabalho destinados à resposta de 
pedidos de informação. Para tanto, a equipe de pesquisa enviou, por meio da plataforma do SIC no sitio 
eletrônico do Tribunal, nove pedidos de informação de graus de sensibilidade variados. Os pedidos de 
informação foram apresentados por cidadãos não vinculados à pesquisa ou ao Internet Lab, sem prévia 
ciência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse expediente se deveu à relação que tínhamos 
com o TJSP. Para evitar qualquer forma de constrangimento ou favorecimento20, optamos por solicitar 
que outros pesquisadores enviassem as perguntas. 

GRAUS DE SENSIBILIDADE:

Categoria sensibilidade baixa: Pedidos de pouca sensibilidade dizem respeito às informações mais básicas, 
tanto com relação às funções típicas quanto em relação às atípicas. Tratam-se, em regra, de dados 
organizativos e administrativos do Tribunal, que não envolvem qualquer tipo de sensibilidade política em 
sua disponibilização. Esse grau de sensibilidade não abarca informações orçamentárias, que, pela nossa 
interpretação, envolvem maior importância política e, por isso, são consideradas mais sensíveis.

Categoria sensibilidade média: Os pedidos de sensibilidade média são informações administrativas que 
envolvem maior densidade política. Tratam-se de dados cercados de importância por envolverem, direta 
ou  indiretamente,  matéria  orçamentária.  Incluímos  nessa  categoria,  ainda,  matérias  relacionadas  ao 
acesso à informação pública, que podem ter maior importância política em virtude da obrigatoriedade 
surgida com a LAI e que, por vezes, não é cumprida adequadamente pelo Judiciário.

Categoria sensibilidade alta:  Na  categoria  de  sensibilidade  alta  estão  incluídas  as  matérias  de  maior 
volatilidade política para o Tribunal, que, historicamente, são de difícil acesso por cidadãos. Neste 
grau de sensibilidade estão abarcados pedidos relativos a procedimentos administrativos disciplinares, 
metas de produtividade da magistratura, além de guarda, tratamento e disponibilização de informações 
qualificadas como sigilosas.

Abaixo, os pedidos que o InternetLab enviou para o Tribunal, com a discriminação da sensibilidade do 
pedido e a ordem na qual foram feitos:

20 Optamos por essa alternativa por uma questão metodológica de pesquisa, em busca do tratamento mais equânime como qualquer 
cidadão que utilizasse o SIC.
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Essa última etapa da transparência passiva consistiu em uma análise de como o processo de pedido de 
acesso à informação efetivamente acontece, desde a utilização da plataforma do SIC, passando pelo 
recebimento (ou, em um caso específico, pelo não recebimento) de resposta e chegando à interposição 
de recurso, avaliamos todas as etapas do processo. Trata-se de estratégia interessante porque permite a 
realização de perguntas realmente sensíveis, que nos mostram quais informações o Tribunal ainda não é 
capaz de fornecer.

Em todas as etapas descritas explicitamos por meio de recomendações formas possíveis de corrigir os 
problemas identificados pela equipe de pesquisa.

Sensibilidade baixa Sensibilidade média Sensibilidade alta

Pedido 3 – O banco de sentenças do 
Tribunal é completo? Se sim, desde 
quando?

Pedido 1 – Quais foram os dez 
maiores valores de vencimentos pagos a 
magistrados no mês de março de 2015?

Pedido 4 – No ano de 2015, houve alguma 
sanção disciplinar aplicada a magistrado no 
âmbito do Tribunal? Em caso de resposta 
afirmativa, gostaríamos de saber seu nome, 
número do processo e sanção aplicada.

Pedido 6 – Quantos são os magistrados 
na ativa do TJSP?

Pedido 2 – Quantos foram os pedidos 
de acesso à informação indeferidos 
em 2014? Existe relatório com tais 
informações?

Pedido 5 – Quantas foram as informações 
classificadas como sigilosas? Essa classificação 
foi divulgada em algum lugar de acesso 
público? Algum documento, anteriormente 
em sigilo, tornou-se de acesso público 
em razão do término do seu prazo de 
classificação?

Pedido 8 – Qual foi a agenda do 
presidente do tribunal do dia 25 de março 
de 2015?

Pedido 9 – Quem é o responsável 
pela inserção no site do TJSP de dados 
orçamentários? Em 12 de junho 
mandamos aditamento à pergunta: 
“Quem são os responsáveis pela 
inserção no site do TJSP dos dados 
relativos aos seguintes campos do portal 
“Transparência”: a) Licitações, b) 
Contratos, c) Execução Orçamentária 
e Financeira, d) Orçamento Anual, e) 
Lista de Veículos Oficiais, f) Concursos, g) 
Produtividade Primeira Instância”

Pedido 7 – Alguma vara deixou de cumprir 
a meta de produtividade estipulada pelo 
Conselho Nacional de Justiça? Se sim, qual 
(ou quais)?

Quadro 1: Pedidos apresentados pela equipe de pesquisa por graus de sensibilidade pela equipe 
de pesquisa por graus de sensibilidade (2013-2014)
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3. ESTRUTURA DO 
TJSP PARA POLÍTICAS 
DE TRANSPARÊNCIA
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Antes de avaliar de que forma o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atua em suas políticas 
de transparência, dedicamos este Capítulo 3 para expor a estrutura interna e algumas características 
essenciais deste órgão. Já destacamos a importância relativa dos processos que tramitam na Justiça 
Estadual brasileira, perfazendo aproximadamente quatro quintos dos processos em todo o Judiciário 
no ano de 2013. Dentro desse universo, estudaremos o maior dos tribunais, que apresenta números 
grandiosos:  ao  final  de  2013,  havia  25.515.955  processos  em  tramitação  no TJSP,  que  contava  com 
2.501 magistrados21 e 65.937 servidores (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014, p. 43). Esses 
números demonstram a dimensão de nosso objeto de estudo e a importância de um órgão com esse 
alcance ser transparente para atingir a todo seu público. 

Por essa razão que dedicamos algumas linhas para apresentar aspectos centrais do Tribunal que 
influenciam  nas  políticas  de  transparência.  Serão  descritas,  em  primeiro  lugar,  as  normas  jurídicas 
que balizam o direito à informação no Judiciário e no TJSP. Em seguida, apresentaremos os meios de 
comunicação com o público disponibilizados pelo Tribunal. Por último, serão descritos os órgãos do 
TJSP com foco nos fluxos internos e nas competências de cada setor.

ESTRUTURA NORMATIVA DA TRANSPARÊNCIA

As principais normas jurídicas sobre transparência produzidas no âmbito do Poder Judiciário são 
anteriores à Lei de Acesso à Informação. É esse o caso das duas mais relevantes resoluções editadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo nacional de cúpula do Judiciário e grande 
responsável pela indução a políticas de gestão administrativa nos tribunais do país. Tratam-se das 
Resoluções CNJ/79/2009 e CNJ/102/2009, que disciplinam a divulgação das atividades da Justiça 
e a publicação de informações alusivas à gestão, respectivamente. A ausência de normas relevantes 
demonstra que o Judiciário ainda não regulamentou a Lei de Acesso à Informação, o que deveria ter 
feito (FRANCO, 2014). 

A Resolução CNJ/151/2012, única norma jurídica relevante para o acesso à informação no Judiciário 
publicada após o advento da LAI, modifica dispositivo da Resolução CNJ/102/2009 para determinar a 
obrigatoriedade da identificação nominal nos quadros de remuneração de magistrados e servidores. Essa 
importante mudança está inserida no contexto de um debate sobre o direito de acesso à informação, 
traduzido na disponibilização de informações sobre salários de magistrados e servidores, e o direito 
à privacidade, que poderia estar sendo desproporcionalmente lesado com a divulgação nominal de 
remuneração.  Após  resistências  no  Judiciário,  o  tema  foi  pacificado  com  decisão  administrativa  do 
Supremo Tribunal Federal de divulgar salários de magistrados (BADIN, 2012). A decisão em Sessão 
Administrativa apenas reforça entendimentos jurisprudenciais22 e possibilitou a referida resolução do 
CNJ.

21 Em pedido de acesso  à  informação protocolado  (ver Seção 5.3),  fomos  informados que o número de magistrados na ativa  é 
de 2.416. O site do TJSP informa que, destes, 360 são desembargadores: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/ConhecaOTJ/
Default.aspx?f=7>. Acesso em 09/08/2015.

22 Informações retiradas do site do STF: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=208053>. Acesso 
em: 08/08/2015.
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Pode-se  dizer  que  a  Lei  de Acesso  à  Informação,  por  si,  influenciou  a  rotina  do Tribunal  de  Justiça 
do  Estado  de  São  Paulo.  Embora,  como  afirmamos,  tenha  sido  criada  tendo  como  principal  foco  o 
Poder Executivo, a norma traz em suas disposições responsabilidades para todos os órgãos públicos 
sobre gestão e disponibilização de informações públicas. Como nos foi informado em entrevista com 
servidores da Secretaria de Planejamento Estratégico do Tribunal  (SEPLAN), os seis meses de vacatio 
legis da Lei de Acesso à Informação (art. 47) serviram para treinar servidores e preparar estruturas 
novas no Tribunal. As novas estruturas necessárias incluíam a necessidade de criação de um Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) e a designação de uma autoridade pertencente ao órgão público com a 
incumbência de assegurar e monitorar o cumprimento da LAI.

Dentro da estrutura normativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as referidas disposições 
da LAI suscitaram a criação da Resolução TJSP/566/2012, que criou o SIC dentro da estrutura 
organizacional do Tribunal e elegeu o Presidente do Núcleo de Planejamento e Gestão como 
responsável pelo monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação no Tribunal. Embora 
aparentemente trivial, a referida estrutura básica de acesso à informação, criada pelo TJSP em 2012, 
não  é  regra  até hoje  em  tribunais do país,  vez que, dos 93  tribunais  analisados,  51 não possuem um 
Serviço de Informação ao Cidadão (NUDI, 2015, p. 11).

Posteriormente, a Resolução TJSP/669/2014 revogou a Resolução TJSP/566/2012 para empreender 
algumas mudanças no processamento das informações no Tribunal. A SEPLAN passou a acumular 
as competências antes pertencentes ao Presidente do Núcleo de Planejamento e Gestão, tornando-
se o principal órgão responsável pela LAI no TJSP e, como será visto, pela gestão das informações e 
coordenação dos demais órgãos. 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO TJSP 

Alinhado aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça 
para o período de 2009 a 201423, conforme disciplina a Resolução CNJ/70/2009, o Tribunal de Justiça 
do Estado  de  São Paulo  também  elaborou  planejamento  estratégico  para  o  período,  segundo  o  qual 
estariam entre as metas a facilitação do acesso à justiça e o aprimoramento da comunicação com o 
público externo. 

Mais especificamente, o planejamento estratégico do TJSP no período possuía entre seus objetivos (a) a 
utilização do sítio eletrônico do Tribunal como mecanismo destinado à comunicação e à transparência; 
(b) o aprimoramento do sistema de comunicação social do Tribunal; (c) a implantação de sistema único 
informatizado de gerenciamento de processos; (d) o emprego de linguagem clara e acessível em todas 
as divulgações feitas pelo Tribunal; (e) o aperfeiçoamento do sistema de divulgação do andamento 
processual e de outros serviços via Internet; e, (f) o fornecimento de recursos de tecnologia de informação 
suficientes a dar cumprimento aos demais objetivos do quadriênio24. 

23 Os  Objetivos  Estratégicos  delineados  pelo  CNJ  podem  ser  consultados  no  seguinte  link: <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-
planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/objetivos-estrategicos-do-poder-judiciario>. Acesso em 01/08/2015.

24 Planejamento Estratégico do TJSP referente ao período de 2010 a 2014 pode ser acessado pelo seguinte link: <http://www.tjsp.
jus.br/Download/PlanejamentoEstrategico/Planejamento2010_2014.pdf>. Acesso em 01/08/2015.
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Desse modo, denota-se que, embora não esteja descartado o atendimento pessoal ao público, em 
especial devido à grande parcela da população que ainda não possui acesso à Internet, os mecanismos de 
tecnologia de informação e o sítio eletrônico do TJSP são compreendidos pelo Tribunal como essenciais 
para  aproximar  o  Judiciário  da  população  e  para  facilitar  o  acesso  à  justiça.  Além  disso,  resta  claro 
que, para o TJSP, esses objetivos somente serão alcançáveis mediante o fornecimento de informação 
atualizada, clara e acessível a respeito de suas atividades-meio e atividades-fim. Diante disso, o site do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br) passou a ser seu principal canal 
de  comunicação,  tendo  sido  pensado  e  estruturado  para  refletir  sua  organização  institucional,  e  não 
somente a gestão de determinado presidente. 

Como nos foi informado em entrevista com a SEPLAN, o sítio eletrônico do TJSP passou por 
reformulação justamente para se adequar aos objetivos do plano quadrienal do Tribunal de 2010 a 
2014.  Sua  estruturação  e  sua  implementação  foram  confiadas  a  um Desembargador  que  coordenou 
uma equipe formada por funcionários dos Setores de Imprensa (SI) e de Tecnologia de Informação 
(STI). A reestruturação do site terminou em dezembro de 2012, momento a partir do qual as mudanças 
e atualizações passam a ser realizadas exclusivamente pela STI, sob a orientação do Setor de Imprensa 
(SI) e da Comissão de Imprensa (CI).

Diante  do desafio de melhorar  a  comunicação do TJSP  com a população,  a  comissão  formada para 
desenhar o novo layout da página do Tribunal na Internet buscou identificar seus diferentes públicos e 
prover  informação específica e direcionada a  cada grupo. Assim,  é possível notar que na homepage do 
TJSP são apresentadas as abas: (a) cidadão, (b) advogado, (c) magistrado, (d) servidor, (e) administração, 
e (f) institucional. Nas abas direcionadas a um público específico, há hiperlinks que encaminham o usuário 
aos serviços considerados25 como sendo os mais comumente consultados pelo grupo ao qual pertence. 

Importante salientar que a disponibilização das referidas abas na página principal do site do TJSP é uma 
escolha metodológica: com este recorte o Tribunal busca dialogar com seus principais interlocutores, 
assim entendidos aqueles que de algum modo participam no deslinde de processos judiciais. Isso não 
significa que o Tribunal não perceba a existência de outros grupos de usuários e  tampouco que o  site 
privilegie determinado grupo de usuários em relação a outros. Em cada uma dessas as abas há hiperlink 
“ver mais” que direciona a uma mesma página com diversos hiperlinks para acesso aos diferentes serviços 
disponibilizados no site do Tribunal. 

Além  do  site,  o Tribunal  de  Justiça  do Estado  de  São  Paulo  possui  perfis  institucionais  nas  seguintes 
redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Foursquare e Instagram26. As redes sociais são utilizadas para 
veiculação de diversos conteúdos relacionados a projetos, decisões judiciais e apoios institucionais do 
TJSP. O conteúdo publicado nestas redes é modulado de forma a atender o estilo da plataforma e a se 
adequar ao público alvo27. Fugiria de nosso objeto analisar o tipo de conteúdo veiculado pelo Tribunal 
em seus distintos veículos de informação, por isso apenas indicamos esse também interessante campo de 
pesquisa.

25 Essa avaliação também foi feita pela comissão composta para reformular o site. 

26 Interessante mencionar que, conforme nos foi informado em entrevista com o Setor de Imprensa, comentários postados por 
cidadãos nos perfis de redes sociais do TJSP e que são tidos como ofensivos pelo Setor de Imprensa são excluídos e os usuários que 
publicaram esses comentários ficam impedidos de comentar no perfil do Tribunal novamente.

27 Há, no Setor de Imprensa, um funcionário especialmente direcionado ao trabalho com essas plataformas, conforme nos foi 
informado em entrevista com o SI.
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Finalmente, além da disponibilização de informações por meio de recursos tecnológicos acessíveis pela 
Internet,  o  cidadão  também  pode  comparecer  fisicamente  ou  enviar  carta  ao Tribunal  para  obter  a 
informação que deseja. De fato, a digitalização de processos e de informações institucionais não pode 
constituir obstáculo ao acesso e à obtenção de informações por parte do cidadão que não possui fácil 
acesso à Internet. Há contatos telefônicos e possibilidade de se comunicar por outros meios. Salientamos 
que apenas indicamos essa possibilidade, que é assim descrita no site, pois não verificamos empiricamente 
sua adequação.

SETORES DO TJSP ENVOLVIDOS NA DISPONIBILIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO 

Nesta seção serão apresentados os principais setores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
envolvidos  na  prestação  ativa  e  passiva  de  informações.  Isto  não  significa  que  os  demais  setores  não 
expressamente mencionados não estejam atuando no fornecimento de informações a respeito do seu 
âmbito de atuação porque, como se verá, todo órgão do Tribunal trabalha fornecendo informações 
tanto para a satisfação das obrigações de transparência ativa quanto da passiva – sob a coordenação 
da SEPLAN. De todo modo, por motivos de organização das informações, optamos por apresentar os 
órgãos diretamente envolvidos com políticas de transparência.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SEPLAN

A  Secretaria  de  Planejamento  Estratégico  (SEPLAN),  instituída  pela  Portaria  TJSP/8750/2013, 
consiste em órgão de assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a quem 
compete o uso e a organização de informações e estatísticas sobre o Tribunal para aprimorar sua 
atividade administrativa, planejamento estratégico e assegurar a qualidade de decisões de gestão. É esta 
a Secretaria responsável por administrar de forma centralizada todas as informações produzidas dentro 
e fora do Tribunal.

Competências gerais

Diante dessas suas competências, à SEPLAN foi atribuída a incumbência de coordenar ações do TJSP 
relacionadas à transparência e ao acesso a informações públicas por ele produzidas ou custodiadas. Por 
meio  da Resolução TJSP/669/2014  ficaram  atribuídas  à  SEPLAN  as  responsabilidades  descritas  no 
artigo 40 da LAI, o que significa dizer que essa Secretaria passou a ser o órgão responsável por assegurar 
e monitorar o cumprimento do acesso à informação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. 

Cabe, portanto, à SEPLAN a apresentação de relatórios periódicos sobre a aplicação da LAI no 
Tribunal, a coordenação dos demais órgãos visando ao melhor cumprimento da referida lei e a 
incumbência de realizar recomendações acerca de eventuais mudanças necessárias para aprimorar a 
gestão e a disponibilização de informação no âmbito do TJSP.

Como nos foi informado em entrevista com o setor, o fato de ser o órgão central na gestão de informações 
no Tribunal  implica  também o controle e a fiscalização do Serviço de Informação ao Cidadão  (SIC). 
Isso significa ser responsável por distribuir os pedidos de acesso à informação enviados pelos cidadãos 
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aos órgãos capazes de respondê-los, atribuindo agilidade e segurança ao trâmite dos pedidos. Seu papel 
no SIC também abrange o controle de prazos para respostas, além do recebimento e controle estatístico 
de recursos acerca de decisões sobre pedidos de acesso à informação.

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, instituído pela Resolução TJSP/566/2012, foi criado no 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por força do artigo 9º da Lei de Acesso à Informação. Desde 
sua criação, o SIC se tornou o principal canal direto de comunicação entre o Tribunal e a sociedade. Por 
meio desse serviço, as demandas enviadas ao Tribunal são organizadas em protocolos e os cidadãos são 
informados sobre seus pedidos de informação. 

Desse modo, atualmente o SIC funciona dentro do escopo de atividades da Secretaria de Planejamento 
Estratégico,  competindo  a  ela  organizar  e  centralizar  o  fluxo  de  recebimento  e  resposta  dos  pedidos 
de informação apresentados por cidadãos. Em outras palavras, a SEPLAN funciona como órgão 
responsável pelo funcionamento do SIC no Tribunal, a quem compete receber os pedidos de informação, 
encaminhá-los às respectivas unidades detentoras de informação, controlar seus prazos de resposta e 
elaborar registro e estatísticas dos pedidos recebidos pelo Tribunal.

UNIDADES DETENTORAS DE INFORMAÇÃO

As unidades detentoras de informação, elencadas no artigo 7º, § 1º da Resolução TJSP/669/2014, 
são responsáveis por prestar informações diretamente ao cidadão a partir de requerimento feito pela 
SEPLAN28.

No caso de impossibilidade da entrega das informações para o cidadão, cabe às unidades detentoras de 
informação justificar o motivo dessa impossibilidade, assim como apontar, se for de seu conhecimento, 
formas de obtenção das informações requeridas, seja indicando órgãos ou entidades que as detêm ou 
comunicando ao cidadão sobre formas de obtê-las por si mesmo. 

As unidades detentoras de  informações  também são as  responsáveis pela classificação de documentos 
considerados  sigilosos  que  sejam por  elas  produzidos  ou  custodiados  (LAI,  art.  28). Essa  classificação 
é  submetida  à  aprovação  da  presidência  do Tribunal, mediante  procedimento  no  qual  será  ouvida  a 
SEPLAN.

Cabe aos operadores do Sistema de Informação ao Cidadão envolver as unidades detentoras de 
informação sempre que as informações solicitadas pelo cidadão sejam por elas produzidas ou 
custodiadas. Nesse caso, a SEPLAN recebe o pedido do cidadão e o encaminha à unidade detentora 
da informação solicitada, que responderá diretamente ao cidadão. A unidade detentora de informação 

28 São elas: Gabinete da Presidência; Gabinete da Vice-Presidência; Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça; Gabinete da 
Presidência da Seção de Direito Criminal; Gabinete da Presidência da Seção de Direito Privado; Gabinete da Presidência da 
Seção de Direito Público; Escola Paulista da Magistratura; Secretaria da Presidência; Secretaria da Primeira Instância; Secretaria 
de Planejamento de Recursos Humanos; Secretaria de Gerenciamento de Recursos Humanos; Secretaria de Abastecimento; 
Secretaria de Administração; Secretaria Judiciária; Secretaria da Área de Saúde; Secretaria de Tecnologia da Informação; 
Secretaria de Orçamento e Finanças; Secretaria da Magistratura; Ouvidoria Judicial do TJSP; Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais; Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário; Diretoria de Execução de Precatórios; Diretoria de Controle 
Interno; Departamento de Administração das Regiões Administrativas Judiciárias; Coordenadoria da Infância e da Juventude.
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também encaminhará à SEPLAN a  resposta apresentada para que esse órgão efetue o arquivamento 
do procedimento de solicitação de informação e realize controle estatístico dos pedidos. Abaixo, um 
fluxograma que ilustra o caminho da informação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

SETOR DE IMPRENSA

O Setor de Imprensa (SI) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui como principal objetivo 
a promoção de comunicação entre o Tribunal e a sociedade, cuidando para que informações sobre 
decisões judiciais e projetos do Tribunal sejam publicadas de forma rápida, clara e estejam adaptadas a 
cada um dos seus canais de comunicação (ver Seção 3.2). 

Como nos foi informado em entrevista com o Setor, é o órgão constituído em sua maioria por bacharéis 
em direito e jornalismo, e reúne competências diversas relacionadas ao fluxo de informação dentro do 
Tribunal, que são endereçadas a públicos internos e externos ao TJSP. No que diz respeito ao plano 
interno, o SI realiza a coleta e a organização de informações para a posterior publicação nos canais de 
comunicação existentes. Além disso,  este Setor  é  também responsável por orientar os magistrados do 
Tribunal sobre como lidar com órgãos externos de imprensa, o que se mostra especialmente importante 
em casos de maior clamor popular. No plano externo, por sua vez, o SI está em constante diálogo com 
os mais diversos órgãos de imprensa.

 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

Fluxograma 1: Caminho da informação no TJSP
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Para que a função de comunicação seja devidamente empreendida, o SI realiza trabalho de 
conscientização junto a magistrados e servidores sobre a importância da comunicação dentro e fora 
do  Tribunal.  A  não  submissão  do  Poder  Judiciário  ao  escrutínio  público  por  intermédio  de  eleições 
populares de certa forma acarretou uma percepção tardia a respeito da importância de os Tribunais se 
comunicarem com a sociedade. 

Segundo informações obtidas em entrevista, os magistrados ainda demonstram pouca preocupação com 
a veiculação de suas decisões na imprensa, o que faz com que seja necessário ao Setor de Imprensa 
realizar a tarefa de procurar ativamente por decisões que possam ser de interesse público29. Por conta 
disso, não é incomum que notícias sobre decisões relevantes proferidas por magistrados do TJSP sejam 
disponibilizadas primeiramente por outros meios de comunicação externos ao Tribunal.

A preocupação em  levar  informações de qualidade  e  rapidamente ao público  também pode  ser  vista 
na atuação diária do SI nas redes sociais. É o Setor o responsável pela produção de conteúdo que será 
divulgado no Facebook, Twitter, Flickr e Youtube do TJSP, embora não seja ele competente para implementar 
as propostas de mudanças ou atualizações no sítio eletrônico do TJSP30. 

Outro órgão relacionado à publicação de decisões nos meios de comunicação do TJSP é a Comissão 
de  Imprensa, que é  formada por  três desembargadores  indicados pela presidência do Tribunal31. Sua 
função consiste em orientar e direcionar as publicações feitas pelo Setor de Imprensa, sem, no entanto, 
examinar cada uma das notícias separadamente.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  (STI)  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  é 
responsável por prover e aprimorar seu ferramental tecnológico. A partir de 2006, a Secretaria tomou 
a importante tarefa de implementar em todo o Estado de São Paulo o processo eletrônico no Tribunal 
por meio do chamado Sistema de Automação da Justiça (E-SAJ). Atualmente, por meio do programa 
de metas “100% digital”, que visa à implementação do processo eletrônico em todas as comarcas do 
Estado, a STI busca levar o processo digital para localidades ainda não contempladas pela automação, 
em especial as Varas Criminais e de Execução Criminal. 

No que diz respeito à prestação de informações, o STI é responsável por, a pedido dos demais setores do 
Tribunal, realizar atualização e mudanças no sítio eletrônico do TJSP. Ou seja, recebidas as solicitações 
de outros órgãos (em especial da SEPLAN e do SI), o STI é o incumbido de fazer as devidas atualizações 
no sítio eletrônico. É, inclusive, de sua competência a inserção de dados produzidos por diversos setores 
do Tribunal de Justiça no portal Transparência, que reúne informações relativas à administração do 
Tribunal produzidas por seus órgãos. Por meio dele, é possível acessar os contratos celebrados pelo TJ, o 
andamento de licitações, dados sobre a execução orçamentária e financeira do tribunal e demonstrativos 
sobre a produtividade dos magistrados.

29 Como nos foi informado por meio de entrevista, o Setor de Imprensa busca disponibilizar nos meios de comunicação do Tribunal 
decisões com as seguintes características: (i) de interesse público; (ii) que possam servir de base para um outro magistrado; ou (iii) 
inéditas e que tragam benefícios para a sociedade. Além dessas três características, não há diretrizes a priori ou vedações quanto 
ao conteúdo a ser publicado.

30 Essa atividade compete à Secretaria de Tecnologia da Informação, como será apresentado na Seção 3.3.3.

31 A equipe de pesquisa buscou entrevistar responsáveis da Comissão de Imprensa, mas a proposta restou inviabilizada por questões 
de agenda. 
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SOFTPLAN

As atribuições do STI (ver Seção 3.3.3) são realizadas em conjunto com a Softplan, empresa provedora 
de software  que  firma  contratos  com o Tribunal  de  Justiça  do Estado  de  São Paulo  desde  1999. Essa 
empresa é responsável por  fornecer  ferramental e know-how tecnológicos necessários à implantação de 
sistema de informática e de processo digital no Tribunal. Atualmente32, vigoram seis contratos entre 
a SoftPlan e o Tribunal, todos publicados no portal Transparência, e que possuem como objeto (a) a 
evolução do projeto “100% digital” do TJSP; (b) o oferecimento de suporte técnico corretivo, evolutivo 
e de administração da database do sistema E-SAJ 1ª instância; (c) a administração da database do sistema 
E-SAJ 2ª instância; e, (d) o fornecimento de suporte técnico de sistemas administrativos.

A Softplan  também colabora  com o Serviço de  Informação ao Cidadão  (SIC – ver Seção 5.1.1),  em 
casos nos quais o cidadão solicita informações relacionadas aos serviços por ela prestados ao Tribunal. 
Em nossa análise amostral dos pedidos enviados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 
período compreendido entre o fim do ano de 2013 e o ano de 2014,  foram encontrados  três pedidos 
de informação respondidos pela “Equipe de Suporte SAJ da Softplan” (ver Seção 5.1). Esses pedidos 
estavam  relacionados  a  dificuldades  no  peticionamento  eletrônico  e  problemas  no  “Sistema  Push” 
(sistema de acompanhamento processual via e-mail).

OUVIDORIA JUDICIAL

A A Ouvidoria Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi instituída, originalmente, pela 
Resolução TJSP/162/2003, e funciona como um canal de comunicação entre o Tribunal e a sociedade. 
Posteriormente foi modificada pela Resolução TJSP/185/2004 e ganhou seus atuais contornos com a 
resolução TJSP/575/2012. A Ouvidoria do TJSP é vinculada à Presidência e possui o condão de receber 
sugestões  e  reclamações de  cidadãos  acerca dos  serviços  judiciais,  além de prestar  os  esclarecimentos 
necessários sobre as atividades do Tribunal. 

Seu  objetivo  é  diferente,  portanto,  de  outras  ouvidorias  judiciais,  como  a  do  Conselho  Nacional  de 
Justiça33, que cumula as funções tradicionais desses órgãos com a responsabilidade de coordenar o acesso 
à informação. A escolha por criar o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do TJSP dentro do âmbito 
de atuação da SEPLAN se deve ao fato de sobre esta Secretaria recair a função de centralização e 
organização de informações do Tribunal (ver Seção 3.3.1).

A Ouvidoria colabora com o SIC na qualidade de unidade detentora de informação. Com efeito, 
segundo será detalhado na Seção 5.2, a análise amostral dos pedidos de informação apresentados ao 
TJSP  entre  o  final  do  ano  de  2013  e  2014  permitiu  à  equipe  de  pesquisa  diagnosticar  que  a maior 
parte das informações solicitadas ao Tribunal são produzidas ou custodiadas pela Ouvidoria. Em outras 
palavras, esse órgão tem sido a unidade detentora de informação mais recorrentemente demandada pelo 
SIC. 

Conforme  disposto  pela  Resolução  TJSP/575/2012,  a Ouvidoria  é  composta  pelo Ouvidor  e  Vice-
Ouvidor, ambos desembargadores aposentados escolhidos pelo Conselho da Magistratura por indicação 
do presidente do TJSP e com mandato de 2 anos, e por pelo menos mais 5 escreventes técnico-judiciários. 

32 Verificação feita em 23/07/2015.

33 Informações sobre a Ouvidoria colhidas do site institucional do órgão: <http://www.cnj.jus.br/ouvidoria-page>. Acesso em 
09/08/2015.
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A Ouvidoria não possui poderes correcionais, algo que a diferencia da Corregedoria-Geral de Justiça, 
devendo tão somente receber consultas e esclarecer atos praticados no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo.

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Corregedoria-Geral de  Justiça é órgão regulado pelo Regimento  Interno do Tribunal de  Justiça do 
Estado de São Paulo (RITJSP) e pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (com nova 
redação dada pelo Provimento 30/2003) e tem como seu membro principal o Corregedor-Geral de 
Justiça. As competências do Corregedor-Geral (RITJSP, art. 28) consistem essencialmente em receber e, 
sempre que necessário, processar reclamações e instaurar sindicâncias contra juízes. 

Tal como os demais órgãos do Tribunal, a Corregedoria colabora com o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) enquanto unidade detentora de informação, respondendo a demandas dos cidadãos 
que digam respeito às informações por ela produzidas ou custodiadas. A título de exemplo, na hipótese 
de um cidadão pedir ao SIC o número de sindicâncias abertas no Tribunal no ano de 2014, será a 
Corregedoria a unidade detentora de informação instada a apresentar resposta à solicitação.

No que diz respeito às reclamações de cidadãos em relação a magistrados do TJSP, elas podem ser 
apresentadas à Corregedoria por meio do sítio eletrônico do Tribunal, que possui página denominada 
“Fale com a Corregedoria” ou por meio de um telefone de contato disponibilizado no site. Importante 
ressalvar que essa competência de recebimento de denúncias e reclamações por cidadãos não se 
confunde com a obrigação do Tribunal em garantir o acesso à informação aos cidadãos. Com efeito, o 
site do Tribunal é claro ao evidenciar a diferença entre reclamações diretamente enviadas à Corregedoria 
por meio do “Fale com a Corregedoria” e os pedidos de informação enviados via SIC:

Figura 1: Diferença entre “Fale com a Corregedoria” e SIC

 Fonte: TJSP
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Assim,  verifica-se  que  a  Corregedoria,  embora  também  possibilite  um  mecanismo  de  diálogo  entre 
cidadão e Tribunal, não possui a atribuição de prestar informações ao público, mas tão somente de 
receber e dar o devido encaminhamento às reclamações e sugestões referentes à atuação dos magistrados 
do TJSP. Ademais, na página do site “Fale com a Corregedoria”, ao cidadão é garantido o direito de 
realizar sua denúncia de forma anônima, o que não é autorizado quando se trata de pedido de acesso à 
informação.

No que diz respeito à transparência ativa, tal como dito em entrevista com a Corregedoria, a publicação 
das atividades da Corregedoria é realizada por meio de notícias esparsas e relatórios periódicos acessíveis 
pelo site do Tribunal. Além disso, desde que não tenha sido decretado segredo de justiça, todas as sessões 
de julgamento são públicas e podem ser acompanhadas pelos cidadãos. Os processos disciplinares, no 
entanto, ainda não dispõem de um sistema eletrônico de acompanhamento. Segundo dito em entrevista, 
a  implementação de  tal  sistema  já  foi  requerida  e  depende da Presidência. Atualmente,  só  é  possível 
consultar os autos físicos dos processos (ver Seção 4.2).
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4. TRANSPARÊNCIA ATIVA
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A Lei de Acesso à Informação determina ser obrigação dos órgãos públicos a divulgação, 
independentemente de solicitação, de informações de interesse público por ele produzidas ou custodiadas 
(art. 8º). Essa oferta de informações realizada de plano pelo órgão público, denominada como transparência 
ativa, será objeto de análise neste Capítulo 4. O site do TJSP procura atender à disponibilização de 
informações, como descreveremos brevemente neste momento e, em detalhes, nas seções subsequentes. 

O portal  eletrônico  foi  recentemente modificado  (ver Seção 3.2), o que  resultou na apresentação que 
pode ser vista hoje. A parte superior do site, presente em qualquer  janela que  se abra, contém  ícones 
que dão acesso a todas as mídias que o Tribunal possui34, além de  links para os boletins do Diário de 
Justiça Eletrônico e das notícias do TJSP. Há, ainda, campo para pesquisa de conteúdos do portal, link 
do Correio Eletrônico (para pessoas com endereço de e-mail do Tribunal), mapa do site, além de três links 
diretamente relacionados com o acesso à informação: Ouvidoria, Dúvidas Frequentes e SIC. 

Logo abaixo desses hiperlinks, fica clara a forma escolhida pelo TJSP para disponibilizar suas informações, 
que foi a apresentação na página inicial do site de abas direcionadas a determinados públicos: advogado, 
cidadão, magistrado e servidor. Interessante notar que a aba que aparece aberta quando se acessa a 
homepage do TJSP é a direcionada ao cidadão, o que demonstra uma tentativa de aproximar esse público 
do Tribunal. Além disso, há ainda outras duas abas: administração e institucional. Abaixo dessas abas, 
a página inicial do site do TJSP apresenta as principais notícias do momento, que, em número de cinco, 
ficam sendo roladas na página com a manchete e com um link disponível35.

Figura 2: Página inicial do site do TJSP (parte superior)

34 São elas: RSS, Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Foursquare e Instagram.

35 Interessante constatar que os cidadãos cadastrados no Boletim de Notícias recebem as principais notícias diariamente, por e-mail.

À Direita da seção dividida por públicos, há links que dão acesso a páginas com temas considerados 
relevantes, que são: certidões, consulta de processos, diário da Justiça Eletrônico, Revista Eletrônica da 
Jurisprudência, peticionamento eletrônico, endereços, horário de atendimento e telefones, transparência 

 Fonte: TJSP
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e  agenda  do  Presidente.  Tratam-se  de matérias  que  são  relacionados  à  atividade-fim  do Tribunal,  à 
exceção da agenda do Presidente. Vale mencionar que, nesse espaço da página inicial, há mais uma 
referência ao tema de transparência. No caso deste link, disponibilizam-se informações sobre gestão 
financeira e orçamentária. Abaixo deste setor, há divulgação de eventos e campanhas do Tribunal.

Na parte inferior da página inicial do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
há o mapa do site, com a divisão das muitas seções que o integram. Ainda abaixo, algo que também é 
reproduzido em todas as páginas, as informações institucionais mais básicas, como nome, endereço da 
sede e data. 

Não localizamos, em nenhum local do sítio eletrônico, algum tipo de política que visasse à inclusão de 
pessoas com deficiência.

POLÍTICAS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A obrigação  de  promover  políticas  de  inclusão  de  pessoas  com deficiência  decorre  da Lei  de Acesso 
à Informação (art. 8º, § 3º, VIII) e de outros instrumentos normativos nacionais e internacionais 
que  exigem  a  adequação  dos meios  para  que  pessoas  com  deficiência  tenham  acesso  aos  conteúdos 
disponibilizados. A equipe de pesquisa considera a existência de tais medidas um aspecto transversal, 
uma vez que impacta na política de transparência como um todo, vez que, sem a adequada forma de 
acesso (linguagem de libras, informações gravadas por voz, etc), uma parcela da população não tem 
acesso ao conteúdo disponibilizado.

Figura 3: Página inicial do site do TJSP (parte inferior)

 Fonte: TJSP

RECOMENDAÇÃO:

Disponibilizar meios de acesso às informações publicadas que garantam acessibilidade 
a pessoas com deficiência.
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Descrito brevemente o modo de organização das informações na página inicial do site, passaremos a 
analisar o atendimento às exigências de divulgação da Lei de Acesso à Informação e de outras normas 
pertinentes. Produziremos uma análise a respeito do cumprimento ou descumprimento da divulgação de 
informações públicas essenciais a um órgão do Poder Judiciário. Seguiremos o roteiro elaborado pelos 
pesquisadores  e  dividido  entre  atividades-meio  e  atividades-fim  do  Tribunal,  conforme  explicado  no 
Capítulo 2, e, ao final de cada uma das fases analisadas, apresentaremos recomendações específicas para 
o pleno atendimento às finalidades estabelecidas.

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES-MEIO

Sobre a transparência ativa de atividades-meio, elencamos os principais aspectos que podem ter sua 
divulgação exigida do Tribunal, segundo a Lei de Acesso à Informação ou outras normas aplicáveis (ver 
Anexo I). Abordaremos os seguintes temas: (a) informações institucionais; (b) FAQ – dúvidas frequentes; 
(c)  informações  financeiras;  (d)  recursos  humanos;  e,  (e)  ações  e  programas.  Abaixo,  a  avaliação  em 
detalhes de cada um dos aspectos: 

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Há, na página inicial do site do TJSP, hiperlink que encaminha o usuário para página contendo informações 
sobre endereços, horários de atendimento e telefones de órgãos do Tribunal, disponibilizadas de forma 
organizada e de fácil acesso, em atendimento ao requisitado pela LAI (art. 8º, § 1º, I). Nessa página, o 
cidadão encontra ferramentas de busca para encontrar mais rapidamente as informações desejadas, tais 
como filtros de pesquisa de Município, Setor ou Imóvel, além de informações específicas sobre fóruns e 
varas.

As demais informações sobre estrutura organizacional do TJSP podem ser acessadas pelos hiperlinks que 
se encontram na aba “Institucional”, disponível na homepage do Tribunal. Esses hiperlinks direcionam 
o usuário às páginas do site  onde  é  possível  encontrar  informações  sobre  a  divisão  funcional  dos 
magistrados nas Seções de Direito Privado, Público e Criminal, nas Coordenadorias e Comissões. 
Também é possível  identificar  os  principais  cargos de  cúpula do TJSP, que  são o Presidente,  o Vice-
Presidente, o Corregedor-Geral de Justiça, o Decano e os Presidentes das Seções.

Por meio desses hiperlinks o cidadão tem acesso a dados sobre a função, fundamentação legal, projetos e 
forma de contato dos diferentes órgãos do Tribunal. Não há, no entanto, informações acerca da forma 
como esses órgãos se relacionam, sua posição na hierarquia e na estrutura de tomada de decisões do 
TJSP (organograma funcional). Tal como disposta, a estrutura organizacional se limita a tratar os órgãos 
como unidades autônomas, o que dificulta a compreensão sobre a forma de administração do Tribunal.

Pelos hiperlinks disponíveis na aba “Institucional” é possível acessar duas páginas que permitem a consulta 
sobre dados individuais de magistrados: “Magistrados” e “Juízes de Primeira Instância”. Nessa primeira 
página é possível realizar consulta por nome dos magistrados de primeira e segunda instâncias e receber 
informações sobre o setor em que esse magistrado trabalha. Já na página “Juízes de primeira instância”, 
há informações sobre os cargos, graus de entrância e data de início do vínculo dos juízes de primeira 
instância com o Tribunal. A página também permite a busca organizada por meio de ferramenta que 
fornece possibilidade de utilização de filtros de pesquisa e de realização de download de arquivos em 
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formato xls (de Excel – que, embora possa ser lido por máquina, tem o problema de ser proprietário). 

É importante ressaltar que essa ferramenta satisfaz um importante requisito imposto pela LAI para 
disponibilização de informações: que elas sejam disponibilizadas em formatos legíveis por máquinas 
(art.  8º,  §  3º,  III). O  uso  dessa  ferramenta,  no  entanto,  não  é  possível  para  pesquisas  com  relação  à 
segunda instância o que, sem dúvida, consiste em uma carência que deve ser suprida. As informações 
sobre desembargadores estão dispersas em páginas específicas das Seções às quais pertencem  (Direito 
Público, Direito Privado e Direito Penal) e consistem em apresentar sua origem (Concurso, Advocacia 
ou Ministério Público) e colocação na lista de antiguidade.

Como  se  verá  na  Seção  4.1.4,  esse  importante  mecanismo  tampouco  é  utilizado  na  divulgação  dos 
vencimentos de magistrados e servidores.

FAQ - DÚVIDAS FREQUENTES

Entre os itens que devem ser divulgados pelos órgãos públicos em seus sítios da Internet está a divulgação 
das respostas e perguntas mais frequentemente apresentadas pela sociedade (LAI, art. 8o, § 1º, VI). No 
site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há três principais locais nos quais é possível encontrar 
perguntas e respostas sobre o funcionamento do Tribunal. 

O primeiro  deles,  de mais  fácil  visualização,  pode  ser  acessado  por  intermédio  de  hiperlink chamado 
“dúvidas frequentes” que se encontra na página inicial do TJSP. Nesta página constam 10 perguntas 
sobre temas de interesse prioritário de advogados e operadores do direito, como, por exemplo, consulta 
a Arquivo Geral ou custas para desarquivamento.

O segundo local pode ser acessado por link denominado “outras dúvidas”, que se encontra dentro de box 
intitulado “Saiba sobre”, localizado na página de dúvidas frequentes. Nessa página, há quatro perguntas 
sobre temas mais afetos a cidadãos, que tratam da obtenção de certidões, da Justiça do Trabalho e da 
advocacia gratuita.

Por  fim,  o  terceiro  local  pode  ser  acessado  pelo  link “cartilha de perguntas frequentes”, disponível à 
pessoa que acessou a página do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Nessa página podem ser 
encontradas centenas de perguntas dirigidas a todos os públicos do Judiciário e divididas de acordo 
com o órgão do Tribunal competente para a matéria. Sem dúvida, esta é a mais completa página de 
perguntas e respostas fornecida pelo TJSP.

RECOMENDAÇÕES:

Disponibilizar, a exemplo da página de consulta sobre juízes de primeira instância, 
ferramenta de consulta de informações sobre desembargadores.

Disponibilizar, em formato aberto, dados brutos sobre desembargadores.

Disponibilizar, em formato aberto, dados brutos sobre desembargadores.
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Nota-se  uma  separação  injustificada  entre  “dúvidas  frequentes”,  “outras  dúvidas”  e  “cartilha  de 
perguntas frequentes”. Não há qualquer explicação para essa divisão em diferentes seções do site 
do Tribunal,  o  que  apenas  dificulta  a  localização  das  informações.  Isso  se  agrava  pelo  fato  de  que  a 
“cartilha de perguntas frequentes”, material mais completo e dirigido a todos os públicos, é difícil de ser 
localizada. Vale acrescentar que a mais ampla divulgação desse material poderia colaborar para reduzir 
o número de pedidos de acesso à informação apresentados ao sistema do SIC.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As  informações  financeiras  do Tribunal  de  Justiça  do Estado  de São Paulo  constam  em oito  páginas 
distintas do site, acessíveis por hiperlinks constantes da página “Transparência”. São elas: (i) Contratos; 
(ii) “Execução Orçamentária e Financeira”; (iii) “Lei Complementar nº 131/2009”; (iv) “Licitações”; (v) 
“Lista de Veículos Oficiais”; (vi) “Relatórios de gestão fiscal”; (vii) “Resolução CNJ nº 79/2009”; e (viii) 
“Resolução CNJ nº 102/2009”.

Essas páginas trazem as informações financeiras requeridas em lei e resoluções pertinentes. No entanto, 
os dados estão dispostos de forma desorganizada e de difícil acesso. A presença de campos temporários 
e problemas técnicos, além da disponibilização de informações em formatos incompatíveis com a LAI 
dificultam  o  acesso  à  informação  por  parte  do  cidadão.  Nesse  ponto,  importa  realizar  uma  rápida 
descrição dos referidos campos da página Transparência, evidenciando suas boas práticas, problemas e 
omissões.

Figura 4: Página “Transparência” do site do TJSP

 Fonte: TJSP

RECOMENDAÇÕES:

Unificar disponibilização de perguntas e respostas em uma única página.

Disponibilizar na página do SIC, de forma mais destacada, hiperlink que direcione à 
página unificada de perguntas e respostas. 
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(i) Nome da página: Contratos

Descrição: página conta com mecanismo de busca, pelo qual é possível  localizar contratos,  inclusive 
por meio dos números do edital de licitação ou do processo. Há, ainda, possibilidade de download da 
íntegra dos documentos.

Formato de dados: contratos em pdf

(ii) Nome da página: Execução orçamentária e financeira

Descrição:  a  página  “execução  orçamentária  e  financeira”  traz  informações  relativas  às  receitas 
arrecadadas pelo Tribunal, os valores mensais e anuais das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas.

Formato dos Dados: pdf

(iii) Nome da página: Lei Complementar nº 131/2009

Descrição:  a  página  é  descrita  como  provisória  em  seu  texto  de  apresentação  e  contém  o  mesmo 
conteúdo da página “Resolução CNJ nº 79/2009”. Também remete o usuário a um link que levaria ao 
site da Secretaria da Fazenda, que apresenta erro36.

Formato dos dados: não há dados disponíveis

(iv) Nome da página: Licitações

Descrição: esses documentos estão divididos entre as categorias “licitações concluídas”, “licitações em 
andamento” e “licitações novas” (editais). Dentro de cada uma dessas três categorias, as licitações estão 
classificadas de acordo com sua modalidade (concorrência, tomada de preço etc.) e tipo de edital (maior 
oferta, técnica e preço etc.). Estão disponíveis, ainda, os números do edital e do processo, além de uma 
pequena descrição da licitação. No caso das “licitações novas” é possível fazer o download do edital. 

Formato de dados: editais em pdf

(v) Nome da página: Lista de veículos oficiais

Descrição:  página  dispõe  sobre  tipo, modelo,  ano  e  quantidade  de  veículos  oficiais  do Tribunal  de 
Justiça. Os veículos estão divididos nas categorias elencadas na Resolução CNJ/83/2009: veículos de 
representação, veículos de transporte institucional e veículos de serviços. 

Formato de dados: não há possibilidade de download dos dados

(vi) Nome da página: Relatórios de gestão fiscal

Descrição: Nessa página estão disponibilizados relatórios de despesa de pessoal do Tribunal de Justiça. 

Formato dos Dados: pdf

(vii) Nome da página: Resolução CNJ nº 79/2009

Descrição: página deveria apresentar links que direcionem a página contendo dados sobre execução 
orçamentária  e  financeira  do TJSP. No  entanto,  a  página  remete  o  usuário  a  um  link que levaria ao 
site da Secretaria da Fazenda, que apresenta erro37. Além disso, a página contém um aviso alertando o 
usuário sobre a incompletude dos dados no link da Secretaria da Fazenda e o remete à página “Execução 

36 Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Transparencia/LeiComplementar131/Default.
aspx >. Acesso em 25/08/2015.

37 Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Transparencia/ResCNJ79/Default.aspx >. Acesso 
em: 25/08/2015.
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Orçamentária e financeira”, também do portal transparência do site do TJSP.

Formato dos Dados: não há dados disponíveis.

(viii) Nome da página: Resolução CNJ nº 102/2009

Descrição: essa página do site do Tribunal fornece as informações requeridas pela Resolução 
CNJ/102/2009,  que  trata  da  publicação  de  informações  sobre  a  gestão  orçamentária  e  financeira  e 
sobre recursos humanos e remuneração (ver Seção 4.1.4). 

Formato dos Dados: pdf

Ressaltamos  que  as  informações  orçamentárias  e  financeiras  requeridas  em  normas  pertinentes,  de 
forma geral, constam no site. Entretanto, há duas observações centrais a serem feitas com relação à 
forma como esses dados constam na plataforma.

Em primeiro lugar, os dados são dispostos de forma desorganizada, interferindo na qualidade da 
experiência do usuário ao navegar no site. As informações foram espalhadas em páginas distintas do 
portal Transparência, muitas delas infrutíferos para o cidadão por apresentarem erros, não conterem 
dados ou por disponibilizarem informações que já constam em outros campos. 

Além disso, 3 dos 5 campos foram nomeados conforme a legislação que motivou sua criação e, embora 
seja importante saber que a legislação está sendo cumprida, o cidadão comum, no mais das vezes, não 
relacionará o nome da página com as informações nela contidas, o que representa mais um obstáculo 
para o acesso a informações públicas. Ademais, em razão da complexidade das informações, explicações 
mais cuidadosas sobre os dados contidos em cada campo do site facilitariam a compreensão por parte do 
usuário, muitas vezes leigo.

A segunda observação diz respeito ao uso do formato pdf para disponibilizar dados. O formato utilizado 
para a divulgação de dados é decisivo para determinar seus potenciais usos (ver Introdução, em que se 
discute a necessidade de dados abertos). Formatos abertos e legíveis por máquinas são cruciais para que 
o cidadão possa manejar a  informação disponibilizada e contribua para fiscalização e aprimoramento 
da gestão do órgão público. 

O formato pdf,  embora  na maioria  das  vezes  seja muito  bem  compreendido  por  pessoas,  é  lido  por 
máquinas  apenas  como  uma  imagem,  impossibilitando  ou  dificultando  o  tratamento  dos  dados  nele 
contidos. O uso deste tipo de formato de documento aponta para o descumprimento da LAI (art. 8º, § 
3º, III), que impõe o uso de formatos de documentos legíveis por máquina, e da Resolução CNJ/102/09 
do CNJ (art. 4º, § 3º), que determina o uso de formato de hipertexto (html).
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O QUE SÃO DADOS ABERTOS, E PARA QUE SERVEM?

Por Mariana Giorgetti Valente

“dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los 
e redistribuí-los, estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e 
compartilhar pela mesma licença.” OpenDefinition.org

 A Lei de Acesso à Informação não define o conceito de dados abertos. Determina, no entanto, que a 
disponibilização de informações por órgãos e entidades públicas em seus sítios na Internet deve ser feita 
de forma a “possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados 
e legíveis por máquina” (art. 8o, §3o, III).

O conceito de dados abertos vem sendo desenvolvido por indivíduos e organizações que não somente 
pleiteiam a abertura de dados para favorecer a transparência no sentido de dar acesso às informações, 
como também para que elas possam ser reutilizadas, redistribuídas, combinadas com outras, sem qualquer 
limite ou discriminação contra pessoas ou grupos. A ideia é que a sociedade possa produzir análises a 
partir  dos  dados  brutos,  além  de  confiar  nas  análises  produzidas  pelos  órgãos  que  disponibilizam  os 
dados.

A  abertura  de  dados  diz  respeito  a  um  aspecto  jurídico  e  outro  técnico. Do  ponto  de  vista  jurídico, 
argumenta-se sobre a importância de se aplicar uma licença pública que deixe claro que aqueles dados 
podem ser utilizados sem quaisquer restrições. Ainda que seja relativamente claro, do ponto de vista da 
interpretação da legislação, que não se aplicam direitos sobre um determinado conjunto de dados, a 
licença dá clareza e segurança àquele que quer utilizar os dados.

Do ponto  de  vista  técnico,  sustenta-se  que  os  dados  estejam  disponíveis  em  um  formato  estruturado 
legível por máquina. Um arquivo Pdf, produzido pelo escaneamento de um documento, pode impedir 
que os dados sejam processados de forma adequada; já um arquivo CSV permite a recombinação 
e  criação  de  novos  usos  para  os  dados. Outra  limitação  comum  é  aquela  que  se  impõe  quando  são 
disponibilizados arquivos legíveis somente por programas que precisam ser comprados, já que isso exclui 
uma ampla gama de possíveis usuários. De qualquer forma, é recomendado que uma análise técnica e 
jurídica especializada seja encomendada quando uma instituição deseje abrir seus dados. Assim, podem 
ser levadas em conta as peculiaridades dos conjuntos de dados e podem ser feitas recomendações sobre o 
processo de transição para a abertura38.

38 Mais informações sobre vantagens e desvantagens de diferentes formatos, formas de disponibilizar dados abertos, procedimen-
tos recomendáveis e experiências podem ser encontradas no Guia de Dados Abertos (<http://opendatahandbook.org/guide/
pt_BR/>). Uma proposta para avaliação da qualidade dos formatos, do ponto de vista dos dados abertos, pode ser encontrada em 
<http://5stardata.info/en/ e http://br.okfn.org/2013/01/17/maturidade-em-dados-abertos-entenda-as-5-estrelas/>. Ambas as 
referências acessadas em 22/09/2015.
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RECURSOS HUMANOS

Embora  também  se  incluam no  âmbito  dos  recursos  financeiros,  apartamos  a  discussão  dos  recursos 
humanos em tópico próprio por conta de sua maior sensibilidade. As informações acerca deste tema 
estão disponibilizadas no site do TJSP na página “Resolução CNJ nº 102/2009” do portal Transparência 
(descrito na Seção 4.1.3), no qual se encontram dados sobre as estruturas remuneratórias, remunerações 
e diárias, relações de empregados e de membros da magistratura, entre outras informações.

Um importante ponto a ser destacado é o fato de que os componentes da remuneração se encontram 
bem discriminados, de forma a possibilitar melhor entendimento sobre a composição da remuneração 
final  do pessoal  do TJSP,  em  cumprimento  às  disposições  acrescidas  pela Resolução CNJ/151/2012, 
que alterou a forma pela qual os Tribunais devem disponibilizar informações sobre remuneração de 
magistrados e servidores do Poder Judiciário. 

A preocupação com a divulgação detalhada da remuneração existe desde antes da Lei de Acesso à 
Informação, tendo a Resolução CNJ/102/2009 já apresentado regramento sobre o tema. Entretanto, 
a divulgação nominal e detalhada das remunerações encontrou grandes obstáculos e opositores que 
alegavam que esse  tipo de  informação deveria permanecer em sigilo. A questão apenas  foi pacificada 
com decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal e com seguidas decisões judiciais reiterando 
seu posicionamento. O Conselho Nacional de Justiça, posteriormente, sedimentou o entendimento por 
meio de uma norma que uniformiza a divulgação dos vencimentos no Judiciário Nacional.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disponibiliza as informações sobre salários de magistrados 
e  servidores  em  setor  específico da página  “Resolução CNJ nº  102/2009”,  chamado  “Remunerações 
e diárias pagas a membros da magistratura, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais”. O 
Anexo constante da Resolução CNJ/151/2012 (Figura 5) é preenchido corretamente, o que é importante 
para explicitar as diferentes origens do total de vencimento percebido por magistrados e servidores. A 
tabela, que está disponível online, oferece as opções mensal e anual, e está atualizada39. Esses são aspectos 
positivos da prestação de informações por parte do Tribunal.

Todavia, há um problema grave na divulgação dos vencimentos: todas as informações são 
disponibilizadas em pdf, na forma de imagem, contrariando as disposições da LAI (art. 8º, § 2º, III) 
e da própria Resolução do CNJ acerca do formato de documentos legível por máquinas. Nesse caso, 

RECOMENDAÇÕES:

Disponibilizar informações em formatos abertos e não proprietários.

Divulgar informações financeiras no portal do Tribunal de forma integral.

Denominar as páginas concernentes às informações financeiras conforme objeto a ser 
divulgado.

Divulgar informações financeiras em formato legível por máquina.

Unificar em uma única página informações financeiras do TJSP.

39 No início do mês de agosto de 2015 (10/08/2015), já estavam disponíveis os valores pagos em junho do mesmo ano.
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Figura 5: Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (Anexo VIII da Resolução CNJ/102/2009)

[i] Remuneração do cargo efetivo - Vencimento, G.A.J., V.P.I, Adicionais de Qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.

[ii] V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.

[iii] Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.

[iv] Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, 
além de outras desta natureza.

[v] Total dos rendimentos pagos no mês.

[vi] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).

[vii] Imposto de Renda Retido na Fonte.

[viii] Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.

[ix] Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº 13 e 14, do CNJ.

[x] Total dos descontos efetuados no mês.

11 Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.

12 Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.

13 Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.”

RENDIMENTOS DESCONTOS

Nome Lotação Cargo Remuneração 

Paradigma[i]

Vantagens 

Pessoais[ii]

Subsídio, Diferença de 

Subsídio, Função de 

confiança ou Cargo 

em comissão

Indenizações[iii] Vantagens 

Eventuais[iv]

Total de 

Créditos[v]

Previdência 

Pública[vi]

Imposto de 

Renda[vii]

Descontos 

Diversos[viii]

Retenção por Teto 

Constitucional[ix]

Total de 

Débitos[x]

Rendimento 

Líquido 11

Remuneração 

do Órgão de 

origem 12

Diárias 13

***

TOTAL GERAL:
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não  é  sequer  possível  utilizar mecanismos  eletrônicos  de  localizar  palavras  dentro  do  documento.  A 
dificuldade  de  encontrar  informações  específicas  é  ainda  maior  porque  as  informações  relativas  às 
pessoas (magistrados e servidores) não estão em ordem alfabética. Não se pode dizer que a informação 
não está lá, mas a forma como os dados foram disponibilizados torna muito difícil sua visualização e 
mais difícil ainda seu manejo.

Isso se torna ainda mais grave pelo tamanho dos documentos existentes: a tabela dos vencimentos dos 
magistrados tem 202 páginas e a dos servidores 574 (informações sobre janeiro de 201540). Como o 
número de servidores é consideravelmente maior que o de magistrados, optou-se pela utilização de uma 
fonte (tamanho da letra) tão pequena que o arquivo fica praticamente ilegível – quer na fonte original, 
quer com a imagem ampliada, gerando distorções de foco. Alguma forma de documento em formato 
aberto deve existir e ser preenchido mensalmente para alimentar o sistema.

É possível verificar uma preocupação do TJSP em disponibilizar os dados exigidos pelas resoluções do 
CNJ, mas a página do site  do Tribunal  destinada  a  tal  finalidade merece  aprimoramento  com  vistas 
a viabilizar o manejo dos dados pelos cidadãos. A discriminação da remuneração dos magistrados e 
servidores  de  forma a demonstrar  todos  os  componentes  da  remuneração  é,  sem dúvida,  um grande 
avanço. Todavia, esse avanço só atingirá seus plenos efeitos e possibilidades quando forem cumpridas as 
obrigações acerca dos formatos de disponibilização de informações impostas em lei.

Não se trata de uma obrigação legal, mas entendemos que seria positivo haver uma explicação sobre 
cada uma das colunas. Esse tipo de iniciativa pode aproximar o cidadão e, ainda, justificar valores altos 
de vencimentos percebidos, notadamente por magistrados.

AÇÕES E PROGRAMAS

Há exigência, na LAI, de divulgação de programas, ações, projetos e obras do órgão (art. 8º, § 1º, V). 
Como afirmamos,  a Lei  de Acesso  à  Informação  é  pensada  para  o Poder Executivo  e,  por  isso,  essa 
exigência é mais facilmente exequível por órgãos de governo. Entretanto, podemos interpretar que esse 
dispositivo também possa ser utilizado pelo Judiciário para divulgação de eventos, campanhas ou outras 
ações que tenham algum impacto no mundo jurídico ou na sociedade. O Conselho Nacional de Justiça, 

40 Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Transparencia/ResCNJ102/2015/
ResCNJ102AnexoVIIIMagistradosJan2015.pdf> e <http://www.tjsp.jus.br/Download/Transparencia/ResCNJ102/2015/
ResCNJ102AnexoVIIIServidoresJan2015.pdf>. Acesso em: 25/08/2015.

RECOMENDAÇÕES:

Explicar para o usuário os valores disponibilizados em cada uma das colunas referentes 
aos vencimentos de magistrados.

Divulgar os dados em formato legível por máquina, em especial aqueles indicados pela 
Resolução CNJ/151/2012.

Disponibilizar filtros para localização dos dados constantes da tabela.

Disponibilizar dados em fonte maior para permitir sua leitura pelos usuários.
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por exemplo, dedica página específica para divulgação de todos esses projetos, chamada “Programas e 
Ações”41.

Não há página específica com o fim de publicar projetos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Justiça 
do  Estado  de  São  Paulo.  Esse  tipo  de  iniciativa  é  divulgado  nas  páginas  do  site correspondentes às 
unidades responsáveis pela sua criação e, por vezes, pode estar em destaque na página inicial (banners 
que rolam diferentes anúncios). Embora não seja uma obrigação legal, a criação de uma página exclusiva 
com a inclusão de todos os projetos do Tribunal traria praticidade e organização para o acesso por parte 
dos cidadãos às informações sobre iniciativas do TJSP. 

A agenda do Presidente do TJSP está disponível em lugar de destaque no site do Tribunal e é alimentada 
diariamente com o horário e nome dos participantes de reuniões e encontros. Conforme nos foi passado 
em entrevista com o Setor de Imprensa, esse tipo de prática é visto internamente como uma forma de 
aproximar do Tribunal os juízes do interior de São Paulo, porque mostraria uma abertura para o diálogo 
e para a construção conjunta de novas iniciativas. Em outras palavras, a divulgação dos encontros do 
Presidente é tida pelo Tribunal como uma maneira de estimular o agendamento de novas reuniões.

É possível observar, no entanto, que os assuntos das reuniões por vezes não são divulgados. A não 
divulgação do assunto da reunião, sob a perspectiva do cidadão e de seu direito ao acesso à informação, 
constitui uma grande perda. Além disso, não há ferramenta que permita a fácil localização da agenda da 
autoridade em qualquer outro dia do ano. O sistema atual, que divulga um arquivo de imagem (pdf) com 
a agenda do dia não contempla essa forma importante de fácil controle social sobre atividades realizadas 
no passado recente.

Por fim, cabe ressaltar que não há divulgação das agendas de outros autoridades do Tribunal, tais como 
a do Ouvidor e do Corregedor-Geral de Justiça.

CONTROLE DISCIPLINAR

O controle disciplinar é historicamente de acesso limitado aos cidadãos. Entendido durante muito tempo 
como matéria  interna corporis, os Tribunais aplicavam a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei 

RECOMENDAÇÕES:

Disponibilizar ferramenta para localização de agendas do Presidente do Tribunal dos 
dias anteriores.

Divulgar informações financeiras no portal do Tribunal de forma integral.

Disponibilizar agenda de outras autoridades do Tribunal.

Divulgar o objeto das reuniões que constam na agenda pública do presidente do 
Tribunal.

Disponibilizar página contendo todas as ações e programas desenvolvidos no âmbito 
do Tribunal.

41 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes>. Acesso em 11/08/2015.
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Complementar nº 35, de 1979, a LOMAN) para seus julgamentos, o que significava que os julgamentos 
eram secretos e as penas, quando ocorriam, eram aplicadas reservadamente e por escrito (LOMAN, arts. 
27, 43, 44). 

O paradigma de controle disciplinar mudou com a instalação do Conselho Nacional de Justiça. Em 
primeiro lugar, foi criado um órgão novo, nacional e de cúpula administrativa, com competência 
originária para o julgamento de matérias disciplinares. Com o passar dos anos e com mais legitimidade, 
o CNJ imprimiu uma agenda de julgamentos públicos e publicou a Resolução CNJ/135/2011 - norma 
que uniformiza o procedimento disciplinar aplicável a toda magistratura nacional. A referida Resolução 
foi questionada no STF (ADI 4.638/2011), que decidiu42 pela sua constitucionalidade e, portanto, 
aplicabilidade em todos os Tribunais. Isso significa dizer que as regras procedimentais são aplicadas no 
CNJ e nos Tribunais, que detêm competência concorrente para julgar disciplinarmente os magistrados.

Isso  para  dizer  que  é  dever  dos Tribunais  realizar  julgamentos  públicos  e  disponibilizar  informações 
relativas aos procedimentos disciplinares. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disponibiliza, 
em sua database  sobre  jurisprudência,  filtros  sobre  classe  processual  que  possibilitam  a  localização  do 
inteiro teor do acórdão de processos administrativos desta natureza já julgados pelo Tribunal. Todavia, 
o  número  de  casos  disponíveis  denota  a  insuficiência  do  banco  de  dados. O  tamanho  do TJSP  (que 
apresenta grande número de magistrados, servidores e processos) comparado com o número de processos 
acessíveis (174) dá conta da incompletude dos dados. Em pesquisa rápida, selecionando todos os campos 
disponíveis em processos administrativos, obtivemos o seguinte resultado:

Tratam-se de processos administrativos julgados pelo TJSP, ainda que não tenham como objeto 
a apuração de conduta funcional de magistrados ou servidores do Judiciário – que seriam objeto de 
processos administrativos disciplinares. Conforme leitura das ementas disponibilizadas, constatamos que 
nas correições parciais (103 dos 174 casos), temos recursos em processos judiciais, que em regra são 
rejeitados pelo órgão julgador (varas do Tribunal) em razão de ser inadequada a via eleita, por haver 
recursos judiciais cabíveis. Nas sindicâncias (57 dos 174 casos), o banco é constituído basicamente por 
processos de crime de responsabilidade em razão de supostas irregularidades em contas de prefeitos de 
municípios de São Paulo. 

Tabela 1: Processos Administrativos da database do TJSP

Classe Processual Nº de casos

Correição Parcial ou Reclamação Correicional 103

Sindicância 57

Recurso Administrativo 7

Pedido de Providências 2

Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor 2

Reclamação Disciplinar 1

Inspeção 1

Representação por Excesso de Prazo 1

 Fonte: TJSP; Elaboração Própria

42 Decisão em sede de Referendo de Liminar. Ainda há possibilidade de julgamento distinto, na apreciação do mérito. 
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43Art. 20. O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em sessão pública e serão fundamentadas todas as 
decisões, inclusive as interlocutórias. 

Não há no campo de pesquisa jurisprudencial do site do TJSP opção de busca por “processo administrativo 
disciplinar”, consistente no principal meio de se julgar administrativamente um magistrado ou servidor. 
Ou seja, os processos administrativos disponibilizados na database do Tribunal não são destinados a 
abrigar os processos disciplinares em face de magistrados, o que constitui uma falha grave. 

A impressão gerada pela análise da database  foi  confirmada  pela  entrevista.  Em  entrevista  concedida 
ao InternetLab, o Corregedor-Geral de Justiça não mencionou de forma expressa, na pergunta sobre 
publicidade de suas atividades, a divulgação da atividade de controle disciplinar. Isso possivelmente 
indica que ainda não foi internalizada pelo Tribunal a necessidade de tornar público o controle 
disciplinar. Abaixo está colacionado trecho da entrevista concedida pelo Corregedor-Geral de Justiça do 
TJSP: 

1) Como funciona a publicidade das atividades da Corregedoria? Deveria haver alguma 
alteração à forma como são divulgadas estas atividades? 
A partir do portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br) é possível 
ao interessado acessar a página da Corregedoria (http://www.tjsp.jus.br/Institucional/
Corregedoria/Default.aspx?f=7), onde se encontram disponibilizadas diversas informações 
acerca das atividades inseridas na competência do órgão (adoção internacional, correições, 
cartas rogatórias, cartilhas do extrajudicial, comunicados, corregedorias permanentes, 
estatísticas, execuções criminais, infância e juventude, normas gerais de serviço, pareceres, 
projetos, entre outras). 
Além disso, o sítio do tribunal divulga com frequência, em seu espaço de notícias,  trabalhos 
e eventos importantes dos quais a Corregedoria participa, sem prejuízo da publicação de atos 
oficiais no Diário da Justiça Eletrônico. 

Mais do que isso, confirmamos que as sessões de julgamento podem sofrer severas restrições em razão 
de segredo de justiça. Isso se deve às respostas dadas e à ênfase à possibilidade de restrição do acesso às 
informações completas dos julgamentos em razão do segredo de justiça:

3) As sessões de julgamento dos processos administrativos disciplinares são públicas?
 Sim, salvo quanto aos processos em que decretado o segredo de justiça. 
4) Há possibilidade de acompanhar as sessões? 
Sim, salvo quanto aos processos em que decretado o segredo de justiça, restritos às partes e seus 
procuradores.

Trata-se de hipótese apenas, mas devemos registrar que as restrições à publicidade neste tipo de caso 
devem ser mínimas, por conta do interesse público envolvido. Não há como alegar que existe, como regra, 
violação ao direito à intimidade na divulgação de processos disciplinares. A atividade da magistratura é 
pública e processos administrativos sancionadores realizados em razão dela devem estar submetidos ao 
princípio da publicidade. Trata-se de norma expressa da referida Resolução CNJ/135/201143.

Ressalte-se,  por  fim,  que  recebemos  a  confirmação  de  que  os  processos  disciplinares  em  face  de 
magistrados não são acessíveis por intermédio dos campos de pesquisa jurisprudencial do site do TJSP e 
tampouco estão disponibilizados eletronicamente. 

5) Os processos disciplinares estão disponíveis ao público de alguma forma? Se sim, onde? Se 
não, por qual motivo? 
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Ainda não há no Tribunal de Justiça sistema eletrônico de acompanhamento dos processos da 
Corregedoria disponível ao público. A implementação do sistema, já requerida, depende da 
Presidência. 
É possível aos interessados consultar os autos físicos do processo no balcão da serventia, 
ressalvados os casos que tramitam em sigilo. 

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES-FIM

Nesse momento será avaliada a forma como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disponibiliza 
informações sobre os temas considerados como atividades-fim de um órgão do Judiciário, ou seja, 
documentos diretamente relacionados à atividade judicante (ver Capítulo 2). Deste modo, analisaremos 
nas seções seguintes os sistemas de: a) consulta processual, b) pesquisa jurisprudencial, e c) Banco de 
Sentenças.

Embora existam no site do TJSP mecanismos de busca próprios para consultar os andamentos de 
processos, a jurisprudência e as decisões de primeira instância, a database44 que alimenta esses três 
mecanismos de busca é a mesma. Segundo informado em entrevista por  funcionário da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, a database contendo informações sobre processos julgados ou em curso no 
TJSP pertence ao próprio Tribunal, mas uma empresa foi contratada para fornecer softwares de gestão 
de tecnologia (SoftPlan). Nas próximas seções, detalharemos cada aspecto do acesso à informação destas 
matérias.

PESQUISA PROCESSUAL

A  consulta  de  processos  é  tradicionalmente  realizada  por  meio  do  comparecimento  ao  cartório 
judicial onde está tramitando o processo que se deseja consultar. Com a informatização do Tribunal, 
o  acompanhamento  processual  passou  a  ser  viabilizado  também  pelo  sítio  eletrônico  do  TJSP.  Em 

§ 1º - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá, no entanto, ser limitada a presença às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, desde que a preservação da intimidade não prejudique o interesse público.
44 A escolha feita pela equipe de pesquisa por utilizar “database” ao invés de banco de dados se justifica pela inexistência de clareza 
acerca da organização e parametrização dos repositórios de decisões do TJSP (que são acessados pelos mecanismos de pesquisa 
jurisprudencial e banco de sentenças). 

RECOMENDAÇÕES:

Disponibilizar em formato eletrônico a database de processos administrativos 
sancionadores;

Estabelecer  filtros  específicos  para  cada  uma  das  classes  processuais  dos  processos 
administrativos sancionadores, com especial ênfase para o “processo administrativo 
disciplinar”;

Não restringir o acesso às sessões de julgamento de processos sancionadores por motivo 
de segredo de justiça.
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princípio, era possível apenas a consulta ao andamento dos processos, sendo em seguida disponibilizados 
também o inteiro teor de determinados atos judiciais e decisões como, por exemplo, despachos, decisões 
interlocutórias e sentenças. 

Mais adiante, foi iniciada a digitalização dos processos judiciais, que passaram a tramitar exclusivamente 
em formato digital. A implementação do processo judicial eletrônico nos diferentes juízos paulistas 
ainda está em curso, havendo a estimativa de que até o final de 2015 a distribuição de novos processos 
seja realizada integralmente pela via digital45. Segundo notícia veiculada no site do TJSP, pela primeira 
vez desde o início de implantação do sistema digital, foram distribuídos mais processos digitais do que 
físicos (o que ocorreu em junho de 2015). Dentre os processos em curso ainda há uma porcentagem 
sensivelmente maior de processos físicos, que, em junho de 2015, somavam 87,47% dos processos46.

INFORMATIZAR E DIGITALIZAR

A informatização de processos judiciais consiste na organização das informações e dos andamentos 
processuais por meio de sistema computadorizado. A informatização não implica, necessariamente, a 
substituição do processo físico pelo processo digital. 

A digitalização consiste na transformação ou criação de documentos em código digital. Em outras 
palavras, a digitalização do processo judicial importa em sua integral tramitação por meio de sistema 
computadorizado, sendo todas as suas peças criadas e arquivadas por computador.

Importante  ressaltar  que  ainda  é  possível  ao  cidadão,  especialmente  aquele  que  não  possui  acesso  à 
Internet, comparecer ao cartório judicial ou consultar seu advogado ou defensor público para obter 
informações acerca de processos nos quais esteja envolvido ou que possuam informações de seu interesse. 
Nesse caso, a consulta requer do interessado o conhecimento prévio ao menos do número do processo 
ou do nome de alguma das partes litigantes. 

No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a consulta de processos é facilmente 
acessível, havendo diversos hiperlinks na página principal que direcionam à página específica do site que 
apresenta as diferentes modalidades de consulta processual: (a) processos cíveis, criminais, execução fiscal 
estadual, municipal e cartas precatórias cíveis, (b) vara de execuções criminais; (c) processos de segunda 
instância; e (d) Colégio Recursal e Turma de Uniformização. Também é possível realizar a consulta de 
processo em mecanismo de busca disponibilizado na própria homepage do Tribunal.

45 Informações do Programa “100% Digital”. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/CemPorCentoDigital/>. Acesso em 
11/08/2015
46 Dados extraídos de notícia veiculada no mês de julho de 2015. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/
CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=27286>. Acesso em 11/08/2015.
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Em todas essas modalidades de consulta a processos, salvo no caso de Varas de Execuções Criminais, é 
possível consultar o processo mediante o fornecimento de alguma das seguintes informações: número 
do processo, nome da parte, documento da parte, nome do advogado da parte, número da OAB do 
advogado da parte. 

De todo modo, caso o usuário enfrente dúvidas quando da consulta a processos pelo sistema digital, 
o site do TJSP possui página de perguntas e respostas47 específica para explicar a  forma de se realizar 
consultas processuais e de obter a numeração do processo que se deseja examinar, além de explicar a 
lógica de composição do número do processo nos padrões CNJ, SAJ e PRODESP. 

A despeito da simplicidade de localização do campo de busca processual no site do TJSP, no que toca às 
exigências da Lei de Acesso à Informação, nota-se a ausência de possibilidade de buscar processos por 
assunto, por classe processual e processos sobrestados em virtude da sistemática de Repercussão Geral 
ou de Recursos Repetitivos. Isso seria particularmente importante em processos em que os efeitos da 
sentença alcançam uma coletividade, como é o caso de ações civis públicas, das ações populares e do 
mandado de segurança coletivo. Não foi localizado, tampouco, disponibilização de agenda de audiências 
públicas e de audiências realizadas em demandas cujos efeitos afetem mais do que as partes devidamente 
constituídas no processo.

De todo modo, com o número do processo em mãos e acessada a página de acompanhamento do 
processo, quando a demanda não estiver tramitando em segredo de justiça, é possível identificar os dados 
do processo (como número de processo, classe processual, assunto etc.), partes e advogados constituídos 
no processo, e movimentação processual detalhada, que conta com a divulgação do inteiro teor das 
decisões, certidões e atos ordinatórios. Em se  tratando de processos digitalizados, é permitido àqueles 

47 A página pode ser acessada pelo seguinte link: <http://www.tjsp.jus.br/EGov/Processos/InformacoesNumeroProcesso/Default.
aspx?f=2>. Acesso em 22/09/2015. 

Figura 6: Consulta de processos no TJSP

 Fonte: TJSP
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que possuam senha digital do processo ou estejam devidamente cadastrados no sistema E-SAJ acessar o 
inteiro teor do processo, incluindo petições apresentadas pelas partes. 

PESQUISA JURISPRUDENCIAL

A página de pesquisa jurisprudencial dos Tribunais brasileiros tradicionalmente divulga somente decisões 
proferidas em segunda instância, sendo essa prática também adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Diante dessa acepção acerca do termo jurisprudência, por meio da página de consulta 
jurisprudencial do site do TJSP é possível acessar acórdãos, decisões monocráticas e homologações de 
acordos realizados em segunda instância. 

Segundo informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), atualmente a 
integralidade das decisões proferidas em segunda instância é acessível por intermédio do mecanismo de 
consulta jurisprudencial. A database e o mecanismo de busca jurisprudencial atual estão disponíveis desde 
2007, tendo recebido, ainda, migração de bases de jurisprudência anteriores. O extinto 2º Tribunal de 
Alçada Civil (TAC) iniciou a disponibilização de decisões de segunda instância em 1999, o Tribunal de 
Justiça em 1997, o extinto Tribunal de Alçada Criminal (TACRIM) em 2003, e o extinto 1º TAC em 
1998, embora sejam encontradas algumas decisões mais antigas, fruto de algumas migrações parciais de 
acervos outros.

Conforme informado em entrevista com a STI (ver Anexo III), a disponibilização integral de acórdãos 
e decisões monocráticas do TJSP passou a ser realizada a partir de 200748 e de decisões da Presidência 
a partir de 201049. O Tribunal não possui registros sobre a data na qual se passou a divulgar decisões de 
homologação de acordos de segundo grau. 

Hoje, a atualização da database de consulta jurisprudencial ocorre quando da publicação pelos cartórios 
das decisões no E-SAJ,  significando que as decisões  estarão acessíveis  pelo mecanismo de busca  após 
seu registro no sistema do Tribunal e posterior alimentação do banco de jurisprudência, que é realizada 
pelo STI duas vezes ao dia para carregar todas as decisões registradas. Anteriormente, todavia, apenas 
algumas decisões de segundo grau eram disponibilizadas, sendo a escolha das decisões publicadas 
realizada pelos desembargadores quando do julgamento da demanda. Assim, a amostra de decisões 

48 Conforme se verifica: “A partir de Outubro 2007  todas as decisões passaram a ser disponibilizados em um único padrão, de 
forma integral.”

49 “Sim [as decisões da presidência] são divulgadas desde 2010 de forma integral.”

RECOMENDAÇÕES:

Disponibilizar integralmente processos cuja sentença produzirá efeitos erga omnes e 
que sejam digitais, independentemente de senha ou cadastro no sistema do Tribunal. 

Viabilizar mais mecanismos de busca de processos em curso, com especial atenção a: 
assunto, tipo processual, e processos que se incluam na sistemática da Repercussão 
Geral e de Recursos Repetitivos;

Disponibilizar agenda de audiências públicas e de audiências em processos cujos 
efeitos da decisão sejam erga omnes.
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publicadas era intimamente dependente do perfil e interesses dos desembargadores que compunham o 
Tribunal à época. 

O  mecanismo  de  pesquisa  jurisprudencial  é  facilmente  encontrado  no  sítio  eletrônico  do  TJSP  por 
meio de hiperlink constante da aba “advogado” da página principal. Esse mecanismo de busca viabiliza 
a consulta no inteiro teor das decisões, por meio do campo “pesquisa livre”, e na ementa das decisões, 
em campo específico para este fim. É possível também fazer pesquisa por indexações específicas, como 
nome do relator, número do recurso, número do registro, classe processual, assunto, comarca, classe 
processual, data do julgamento, data de registro, origem e tipo de decisão. 

Funcionário do STI, em entrevista, nos explicou que a busca de jurisprudência pode apresentar falhas 
devido ao formato de disponibilização de decisões, que é feita em pdf. Isto é, a conversão de documentos 
para o formato pdf pode gerar falhas no arquivo capazes de impedir a leitura de determinadas 
palavras pela ferramenta de varredura de arquivos constantes da database do mecanismo de pesquisa 
jurisprudencial. Por exemplo, rubricas feitas pelos desembargadores em cima de parte do texto impedem 
a leitura desse conteúdo pela ferramenta de varredura. 

A título de exemplo, na página de acórdão colacionada abaixo50, o mecanismo de varredura de arquivos 
não é capaz de identificar as seguintes expressões: “para confirmar que” e “podendo eximir-se de”. 

50  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n° 997.460-9, 18ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Jurandir de 
Souza Oliveira, julgado em 14 de agosto de 2007.
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Todas as ferramentas de pesquisa do campo de pesquisa jurisprudencial estão devidamente explicadas. 
A explicação sobre a ferramenta “não”, por exemplo, indica que sua utilização resulta na “busca de uma 
palavra e não outra”, conforme se verifica na imagem que segue:

Figura 7: Voto de magistrado e imprecisão na varredura de arquivo

Figura 8: Pesquisa de jurisprudência no TJSP

 Fonte: TJSP
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Por outro lado, a despeito da afirmação feita por servidores da Secretaria de Planejamento Estratégico 
(SEPLAN) e da STI, segundo a qual a database do mecanismo de pesquisa jurisprudencial alcança a 
integralidade das decisões de segunda instância proferidas no âmbito do TJSP após a implementação 
do sistema E-SAJ e do processo digital, seria de crucial importância o fornecimento de dados a respeito 
da composição deste banco de dados. Não há uma atualizada discriminação da quantidade de decisões 
de segunda instância proferidas, bem como de quantas dessas decisões já foram devidamente inseridas 
no sistema. As referidas informações confeririam mais credibilidade aos esforços de transparência 
empreendidos pelo Tribunal e permitiriam ao cidadão avaliar a representatividade, dentro do universo 
de decisões disponibilizadas pelo TJSP, das decisões que venha a consultar.

Não há, tampouco, disponibilização de ferramenta no mecanismo de pesquisa jurisprudencial que 
permita ao cidadão consultar lista com a integralidade das decisões de segunda instância proferidas 
pelo Tribunal. Essa possibilidade permitiria o escrutínio público da atividade judicante, por meio da 
realização de múltiplas e mais confiáveis pesquisas sobre, por exemplo, o perfil da demanda endereçada 
ao  Tribunal,  os  principais  litigantes  do  judiciário  paulista,  perfis  decisórios  do  Tribunal,  correntes 
jurisprudenciais em determinados temas etc.

BANCO DE SENTENÇAS 

O Banco de Sentenças é recurso relativamente recente e ainda pouco conhecido do sítio eletrônico do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa importante ferramenta passou a ser alimentada em 
abril  de  2011  e  é  composta  por  “todas  as  decisões  com movimentação  onde  o  complemento  possui: 
1  -Magistrado, 193 -  Julgamento, 385 - Com Resolução do Mérito”. Em outras palavras, o Banco de 
Sentenças possui em sua database todas as decisões que o sistema E-SAJ reconheça como tendo sido 
assinadas  digitalmente  pelo magistrado  e  que  consistam  em  julgamento  com  resolução  de mérito.  A 
contrario sensu, a equipe de pesquisa conclui que não estão presentes no Banco de Sentenças, por 
exemplo, despachos, decisões interlocutórias, decisões de extinção do julgamento sem resolução de 
mérito, entre outras. 

Com vistas a aprimorar esta boa e inovadora prática51, é recomendável que o TJSP divulgue o maior 
número de decisões possível, de distintos tipos. Isso porque a disponibilização de decisões que não 
resultem em resolução de mérito é igualmente relevante para a avaliação sobre a condução dos processos 
judiciais pelos magistrados paulistas. 

RECOMENDAÇÕES:

Divulgar na página de consulta jurisprudencial informações sobre quais decisões 
compõem a site.

Disponibilizar ferramenta que permita a fácil consulta de todas as decisões de segunda 
instância proferidas pelo TJSP. 

Alterar o formato de disponibilização das decisões, de forma a reduzir a falibilidade 
da busca pelo inteiro teor das decisões e facilitar a leitura das decisões por máquinas.
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Segundo relatado por servidor da STI, em entrevista (ver Anexo III), a alimentação da database do 
Banco de Sentenças é  feita diariamente quando da  inserção das decisões no  sistema do Tribunal por 
magistrados e funcionários de cartórios, e da posterior migração do conteúdo para o banco de dados, 
que é realizada pelo STI. Assim, a completude do Banco de Sentenças é  intimamente dependente do 
trabalho desenvolvido pelos cartórios, significando que documentos somente serão acessíveis ao público 
por meio de mecanismo de busca de decisões de primeira instância quando disparadas no sistema pelo 
cartório. 

Além disso, o Banco de Sentenças enfrenta problemas na disponibilização de documentos de processos 
criminais e em processos nos quais não é permitida a divulgação do nome das partes. No que diz respeito 
aos processos  criminais,  a dificuldade apresentada está  relacionada ao  fato de o procedimento contar 
com  significativa participação de delegacias  e do Ministério Público,  que  ainda não possuem  sistema 
informatizado interligado com o sistema do Tribunal. A princípio, a saída encontrada para viabilizar 
a digitalização dos processos criminais - e a consequente disponibilização de decisões no Banco de 
Sentenças - foi a digitalização dos documentos de ações criminais pelos cartórios judiciais. De todo 
modo, a disponibilização de documentos referentes a processos criminais no Banco de Sentenças ainda 
se mostra insuficiente. 

Já  em  relação  aos  casos  nos  quais  não  é  permitida  a  publicação  do  nome  das  partes,  a  dificuldade 
enfrentada está em não ser permitido à Secretaria de Tecnologia da Informação alterar as sentenças e 
demais documentos para modificar os nomes das partes de tal modo a deixar apenas as iniciais. Conforme 
informado em entrevista, a modificação das sentenças é permitida unicamente ao magistrado, ainda que 
somente para suprimir o nome das partes, o que resulta na defasagem da publicação de documentos 
envolvendo determinados processos, como, por exemplo, aqueles envolvendo menores de idade. 

Assim como verificado na pesquisa jurisprudencial (ver Seção 4.2.2), não há o esclarecimento na própria 
página do Banco de Sentenças sobre quais decisões compõem a database consultada por esta ferramenta 
de busca. Uma atualizada discriminação de quantas decisões compõem o Banco de Sentenças assim 
como sua representatividade no universo das existentes decisões de primeira instância do TJSP trariam 
maior  confiabilidade  aos  dados.  Não  localizamos  ferramenta  na  página  do  Banco  de  Sentenças  que 
permita ao cidadão consultar a lista com a integralidade das decisões de primeira instância proferidas e 
disponibilizadas pelo Tribunal.

A despeito dos referidos desafios na alimentação do banco de dados, o Banco de Sentenças é instrumento 
de extrema importância e relevância em práticas de disponibilização de informação por Tribunais. No 
entanto, para a expansão do seu acesso pelo público em geral, seria necessário haver maior divulgação de 
sua existência e aumento da visibilidade do hiperlink que direciona o cidadão ao mecanismo de pesquisa 

51  O banco de  sentenças é considerado  inovador devido ao cenário de não divulgação de decisões de primeira  instância pelos 
Tribunais nacionais.
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de sentenças. Entendemos que essa ferramenta se encontra, hoje, “escondida” no site. Seu hiperlink não 
se encontra na página inicial do site, podendo ser encontrado apenas após acessar alguma das opções de 
“Ver mais”, presentes nas abas iniciais.

Finalmente, diferentemente do que ocorre com os arquivos constantes da site da pesquisa de 
jurisprudência, o formato de disponibilização das decisões constantes da site do Banco de Sentenças é 
plenamente legível por máquina e não apresenta falhas na leitura de seu conteúdo por ferramentas de 
varredura.

RECOMENDAÇÕES:

Divulgar de forma ampla o mecanismo de busca “Banco de Sentenças”.

Disponibilizar hiperlink na página inicial do TJSP que direcione o cidadão para o 
Banco de Sentenças.

Divulgar, na página do banco de sentenças, informações sobre quais decisões compõem 
sua site.

Ampliar as decisões que compõem a site do banco de sentenças para além de sentenças 
com resolução de mérito.

Figura 9: Aba “Advogado” da homepage do TJSP e ausência de Banco de Sentenças

 Fonte: TJSP
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5. TRANSPARÊNCIA PASSIVA
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Quando as informações públicas não são disponibilizadas pelo órgão público de forma espontânea, 
o cidadão tem direito de fazer um pedido de acesso a essas informações. É essa a segunda faceta da 
Lei de Acesso à Informação (LAI), a transparência passiva, que permite ao cidadão instar o Poder 
Público a fornecer informações sem que, para tanto, precise apresentar qualquer motivação. Sendo a 
publicidade a regra e o sigilo a exceção, tal expediente deveria ser excepcional. Entretanto, em razão 
da não publicação de dados e informações devidas, não é incomum a utilização de tal ferramenta pelos 
cidadãos.

Esse capítulo se divide em algumas seções. Na primeira delas, verificaremos a adequação dos mecanismos 
presentes no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para possibilitar os pedidos de acesso à 
informação pelos cidadãos, com especial atenção ao seu site. Em seguida, observaremos de que forma os 
cidadãos têm se utilizado desse direito enunciado pela LAI: avaliamos pedidos efetivamente realizados 
por pessoas nos anos de 2013 e 2014 para analisar forma e conteúdo das perguntas e das respostas. Por 
último, colocamo-nos no papel de cidadãos para fazer perguntas ao TJSP por meio dos mecanismos da 
LAI para verificarmos, na prática, o fluxo de trabalho e a forma como o Tribunal reage a perguntas de 
diferentes graus de sensibilidade.

ESTRUTURAS PARA PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Nesta seção veremos os mecanismos disponibilizados pelo Tribunal que possibilitem ao cidadão efetivar 
seu direito de pedir acesso a informações não disponibilizadas espontaneamente pelo órgão. Serão 
analisados três aspectos importantes: (a) Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); (b) Documentos 
classificados; (c) Relatórios informativos sobre pedidos de acesso à informação.

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

 A Lei de Acesso à Informação também prevê a necessidade de criação de um Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC), destinado a atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e 
protocolar pedidos de acesso à informação (art. 9º). No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, a criação e regulamentação de tais serviços se deu após a edição da Portaria TJSP/566/2012 (ver 
Seção 3.3.1). 

Tendo em vista que o principal caminho para se obter acesso à informação no TJSP é por meio de seu 
sítio eletrônico, a forma preferencial de entrar em contato com o SIC para a obtenção de informações 
é  também  pela  Internet.  De  todo  modo,  o  cidadão  poderá  acionar  referido  serviço  por  carta  ou 
comparecendo fisicamente  ao Tribunal  dentro do horário de  atendimento  ao público. Conforme nos 
foi informado em entrevista pela SEPLAN, nesses últimos casos, os pedidos de informação apresentados 
são digitalizados pelo funcionário do SIC para a abertura de procedimento informatizado no sistema do 
Tribunal, e a resposta pode ser realizada por meio de carta ou pelo agendamento de retorno do cidadão 
ao Tribunal. 

Na página inicial e em todas as demais páginas do site do TJSP há link que direciona o cidadão 
diretamente ao SIC, facilitando seu acesso à ferramenta. Quando acessado, esse link possui uma 
apresentação de informações sobre serviço e outro link de fácil identificação que direciona o usuário ao 
formulário de pedido de acesso à informação. 
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A gratuidade é uma condição essencial para a democratização do acesso à informação. Por essa razão 
que há, na LAI, previsão expressa acerca da gratuidade dos serviços de acesso à informação oferecidos 
pelos órgãos públicos (art. 12). Do observado, verificamos que os serviços oferecidos pelo Tribunal em 
transparência passiva são gratuitos. Basta o preenchimento do formulário para solicitar a informação.

O formulário é o meio pelo qual o cidadão pode acessar o Tribunal para solicitar a informação desejada. 
Segundo determina a LAI, os mecanismos de encaminhamento de pedido de informação deverão 
cumprir com três requisitos mínimos (art. 10): a) existência de espaço adequado para a solicitação; ii) 
inexigência de informações que inviabilizem o pedido de acesso ou que se refiram aos motivos de pedir; 
iii) alternativa ao envio eletrônico de pedidos de acesso à informação.

Figura 10: Formulário de pedido de informação do Serviço de Informação ao 
Cidadão do TJSP (dados do interessado)

 Fonte: TJSP
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52 A vedação à coleta de dados excessivos foi consagrada pela Diretiva 95/46/CE, que trata da proteção de dados pessoais  na União Europeia. De acordo 
com o  seu artigo 6o, 1, c,  deve-se garantir que os dados pessoais coletados sejam “adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para 
que são recolhidos e para que são tratados posteriormente”. A regra foi consubstanciada em princípios internacionais que servem de guia para a elaboração 
de legislações de proteção de dados pessoais ao redor do mundo, como as “Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade”, que estabelecem o princípio 
da limitação de coleta, disponível em <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf> (último acesso em 22/09/2015). Atualmente, 
estão sendo discutidas no Brasil propostas legislativas nesse sentido, como o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, submetido à consulta pública 
pelo Ministério da Justiça de janeiro a julho de 2015. Seu artigo 6o, III, consagra o princípio da necessidade, segundo o qual “o tratamento deve se limitar ao 
mínimo necessário para a realização das finalidades almejadas, abrangendo dados pertinentes, proporcionais e não excessivos”. 

DADOS PESSOAIS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E OPCIONAL

Por Dennys Antonialli

No formulário constante da página do SIC do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quase todas as 
informações pessoais do interessado são de preenchimento obrigatório, como se pode ver pelos campos 
acompanhados de asterisco. 

Embora  a  LAI  determine  que  o  pedido  de  informação  deva  ser  acompanhado  de  identificação  do 
requerente (art. 10), ela também ressalva que a identificação não deve conter exigências que inviabilizem 
a apresentação do pedido de informação. Ao exigir o número do Registro de Identidade (RG) e o do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), o sistema impede a apresentação de pedidos em nome de pessoas 
jurídicas, como associações e organizações não governamentais. Para viabilizar esses pedidos, seria 
necessário dar a opção ao interessado de fornecer o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), ao invés dos documentos pessoais citados.

Além disso, a coleta de dados pessoais em formulários como o da página do SIC deve estar alinhada 
com princípios e parâmetros internacionais de proteção à privacidade dos cidadãos, que exigem que 
essa coleta seja a menor possível52.

Isso  significa  que  somente  as  informações  essenciais  para  identificação  do  interessado  devem  ser  de 
fornecimento obrigatório, como nome completo, número de um documento de identidade (RG ou CPF 
ou CNPJ) e um endereço de e-mail ou endereço físico para onde a resposta ao pedido deve ser enviada. 
Quaisquer outros dados devem ser solicitados de forma opcional. 

Uma vez coletados e integrados ao sistema do Tribunal, esses dados devem ser armazenados de forma 
segura de modo a evitar o acesso desautorizado por parte de terceiros ou a sua utilização para finalidades 
que não sejam aquelas ligadas à prestação da informação solicitada, sobretudo no caso de órgãos do 
Poder Público.

Sobre a parte do pedido, chamada de “manifestação”, entendemos que os campos “categoria”, “assunto” 
e “tipo de assunto” facilitam a organização das informações por parte do Tribunal, com a ressalva 
de que a inadequação do preenchimento por parte do cidadão não deverá prejudicar o pedido ou 
significar que o trâmite de resposta seja fora do escopo da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, mesmo 

RECOMENDAÇÕES:

Exigir, para pedidos de acesso à informação, somente nome completo, CPF (ou CNPJ) 
e endereço para contato (preferencialmente eletrônico).
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em casos nos quais o cidadão preencha de forma equivocada algum dos campos, cabe ao Tribunal 
considerar o conteúdo do pedido (expressado no campo “mensagem”) na condução do procedimento 
e encaminhamento à unidade detentora da informação (ver Seção 3.3.1). Abaixo há a Figura 11, que 
demonstra os campos de preenchimento oferecidos pelo TJSP.

No que diz respeito ao campo “mensagem”, espaço destinado à formulação do pedido de acesso 
propriamente dito, a quantidade de caracteres autorizada para a descrição do pedido pelo cidadão (1.024 
caracteres)  pode  não  ser  suficiente,  especialmente  para  pedidos  mais  complexos.  Embora  tenhamos 
constatado que grande parte dos pedidos que chegam ao TJSP são simples e consomem menos de mil 
caracteres (ver Seção 5.2), sugerimos a existência de um campo para anexar documento relevante, que 
pode servir para melhor instruir o pedido ou mesmo para conter um pedido mais robusto e complexo.

Em seguida, após preenchidos todos os campos constantes do formulário de pedido de informação, o 
cidadão apenas recebe mensagem de que seu pedido foi enviado ao SIC do Tribunal. O número de 
protocolo da solicitação de informação é enviado pelo Tribunal em momento posterior, por e-mail. Para 
evitar que, porventura, o cidadão não venha a receber o e-mail com número de protocolo53, melhor seria 
que ele fosse gerado pelo próprio site do Tribunal no momento do envio do pedido de informação, a 
exemplo do realizado pelo sistema do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, não há, no site do TJSP, 
possibilidade de o cidadão consultar online a tramitação do procedimento de resposta a seu pedido, com 
informações simples sobre prazos e local em que seu pedido se encontra.

Outro aspecto que merece atenção diz  respeito à  inexistência de campo específico na página do SIC 
para que o cidadão interponha recursos em face de respostas apresentadas pelo Tribunal aos pedidos 

53  Esta hipótese, embora não seja comum, ocorreu com um pedido encaminhado pelo InternetLab. No caso, o responsável pelo 
encaminhamento interno do pedido de informação não compreendeu com precisão o pedido formulado e enviou, antes de 
informado o número de protocolo, e-mail solicitando esclarecimentos a respeito do pedido. 

Figura 11: Formulário de pedido de informação do Serviço de Informação ao 
Cidadão do TJSP (manifestação do interessado)

 Fonte: TJSP
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de  informação.  Os  recursos,  para  casos  de  negativa  de  acesso  à  informação  ou  insuficiência  do 
disponibilizado, são um direito do cidadão (LAI, arts. 15 e ss.). Seria necessário haver na página do SIC 
um campo específico e de simples identificação para protocolo de recurso. No entanto, não há qualquer 
menção a esta possibilidade. Essa ausência faz com que apenas usuários mais familiarizados com a Lei 
de Acesso à Informação saibam desse direito e enderecem recurso ao SIC do TJSP. Ainda assim, mesmo 
esses usuários enfrentam problemas para interpor recursos em face de resposta a pedido de informação 
incompleta, uma vez que o procedimento para fazê-lo não está descrito em legislação ou normativo 
específicos.

Estas características explicam o pequeno número de recursos interpostos em face de respostas a pedidos 
de informação, conforme será mais detidamente explanado (ver Seção 5.2). De todo modo, é crucial que 
o direito a recurso em face de resposta a pedido de informação e o procedimento para sua interposição 
sejam explicitados na página do SIC no sítio eletrônico do TJSP. 

Na hipótese de ser reconhecido que o mecanismo adequado para a interposição seja o formulário 
de pedido de informação na página do SIC, no site do TJSP, será necessário realizar suas principais 
modificações:  a primeira  consistiria  em  incluir  a  opção  “recurso” no  campo “categoria”  e  a  segunda 
seria o aumento na quantidade de caracteres que podem ser incluídos no campo “mensagem”. Nos 
recursos, em geral de maior complexidade e que exigem mais explicação acerca de fatos, a falta de mais 
espaço é especialmente prejudicial.

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS

Nem todas as informações podem ser divulgadas. Mesmo com a regra segundo a qual a publicidade 
é  a  regra  e  o  sigilo  a  exceção,  existem  informações  que  não  podem  ser  divulgadas,  seja  porque  são 
informações estritamente pessoais (LAI, art. 31), seja porque são informações que são consideradas 
imprescindíveis à segurança nacional ou que possam causar graves consequências (LAI, art. 23). Para 
esses casos, há hipóteses legais de classificação das informações como pessoais ou segundo algum grau de 
sigilo. Para todos esses casos, frise-se, há um prazo para a desclassificação da informação - o que faz com 
que ela se torne pública no futuro.

RECOMENDAÇÕES:

Exigir, para pedidos de acesso à informação, somente nome completo, CPF (ou CNPJ) e 
endereço para contato (preferencialmente eletrônico). 

Disponibilizar espaço para anexar arquivo no formulário do SIC disponível no site do TJSP.

Disponibilizar informações sobre a possibilidade e modo de apresentação de recurso 
contra resposta a pedido de acesso à informação.

Disponibilizar  página  ou  formulário  específico  para  envio  de  recurso  contra  resposta  a 
pedido de informação.

Gerar número de protocolo no momento do envio do pedido de informação.

Disponibilizar  mecanismo  que  viabilize,  por  intermédio  do  número  de  protocolo,  a 
consulta da tramitação do pedido de informação.
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divulga uma tabela de “Classificação pela qualidade das 
informações”. A ideia de manter tal tabela é importante e a sua localização no site é pertinente, vez que 
aparece em destaque quando se clica no link do SIC. Porém, é incorreta a ideia de “perenidade” passada 
pela classificação. Um aspecto essencial da classificação de informações em algum grau de sigilo é a sua 
necessária transitoriedade, ou seja, aquela informação virá a ser pública dentro de determinado prazo. A 
tabela a que tivemos acesso não disponibiliza a data de classificação da informação, para que possa ser 
estipulado um prazo54.

Além disso, falta também a necessária justificação para a classificação das informações. Para que uma 
informação de posse de um órgão público seja considerada como classificada, é obrigatória a existência 
de procedimento público e motivado de classificação. A falta de justificação pode facilitar a existência 
de  distorções  na  classificação,  como  ocorre  hoje,  por  exemplo,  quando  se  classifica  (sem  justificativa 
pública) o valor de vencimento ou holerite de servidores como informação pessoal, mesmo depois da 
Resolução CNJ/151/2012 dispor em sentido contrário.

RELATÓRIOS INFORMATIVOS SOBRE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A publicação de relatórios periódicos a respeito dos pedidos de informação apresentados por cidadãos 
aos órgãos públicos é uma obrigação legal e, por isso, foi prevista na Resolução TJSP/669/2014 (art. 4º, 
IV). O cumprimento de tal dever geraria um necessário retorno das atividades desenvolvidas à sociedade 
e, também, poderia resultar em aprimoramento da prestação dos serviços de divulgação de informações 
por parte do órgão público.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pouco depois da entrada em vigor da Lei de Acesso 
à Informação, em outubro de 2012, publicou o chamado “1º Relatório à Presidência - Sistema de 
Informação ao Cidadão (SIC)”, que abrangia o período de maio a setembro de 2012. Esse relatório 
é um exemplo  interessante da possibilidade de organização de  informações sobre a LAI que pode ser 
feito por Tribunais: além de narrar o histórico da aplicação da Lei no âmbito do TJSP e de descrever 
as normas internas que regem a atuação órgão, há detalhada exposição sobre a quantidade de pedidos 
apresentados e dos assuntos versados por ele55, bem como os setores internos que se responsabilizaram 
por fornecer respostas. Isso tudo em linguagem clara, acessível, com recurso a gráficos e estatísticas56. 

Vale acrescentar que falta, como uma informação essencial, a divulgação do número de pedidos 

54 Tabela disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Download/SIC/TabelaClassificacaoInformacoes.pdf>. Acesso em 12/08/2015.
55 Interessante especificar que os assuntos dos pedidos de informação referidos no relatório são de classificação do cidadão dentro 
das opções dadas pelo formulário do SIC. 
56  A dificuldade de divulgar informações em linguagem acessível parece ser uma constante no Judiciário. A ARTIGO 19 (2015) 
identificou essa deficiência: “Especialmente entre os órgãos do Judiciário, notamos a utilização excessiva de jargões jurídicos e/
ou vocabulários específicos que afetam a clareza das respostas aos pedidos de informação. Em prol do acesso amplo e universal à 
informação, os órgãos públicos devem elaborar respostas claras, objetivas, completas e compreensíveis a todos os cidadãos, visando 

RECOMENDAÇÕES:

Divulgar tabela de informações com data de classificação e justificativa para o sigilo.

Revisar os critérios de classificação, tendo em vista o atendimento ao interesse público 
e aos recentes precedentes do STF.
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deferidos e indeferidos (LAI, art. 30, III). A opção feita pelo relatório foi expor apenas pedidos respondidos, 
pendentes (sem resposta, mas ainda no prazo legal) e atrasados. Embora essa descrição seja importante, 
é  indispensável  submeter  ao  controle  público  o  número  de  pedidos  indeferidos  e,  principalmente,  as 
razões que levaram ao indeferimento.

O principal problema identificado não está no conteúdo dos relatórios, mas na ausência deles. Após o 
primeiro relatório, não houve publicação de nenhum outro, apesar da previsão expressa em Resolução 
do Tribunal.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO APRESENTADOS POR CIDADÃOS

A equipe de pesquisa realizou a análise dos pedidos enviados por cidadãos ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo por meio do Sistema de Informação ao Cidadão utilizando uma amostra composta 
por 191 pedidos de informação escolhidos aleatoriamente entre o total de 3.818 pedidos enviados entre 
dezembro de 2013 e o ano de 2014. Trata-se de uma amostra que engloba 5% do total de pedidos. 
Além disso, analisamos a totalidade dos documentos considerados pelo TJSP como recursos, que foram 
apenas 6 ao longo de todo o período em que o SIC tem funcionado.

O principal objetivo foi analisar, de um lado, que tipo de demanda chega ao Tribunal pelo canal de 
acesso aberto à cidadania e, de outro, de que forma o Tribunal reage às diferentes provocações que 
chegam da sociedade civil.

ANÁLISE DOS PEDIDOS APRESENTADOS

Para proceder à análise dos 191 pedidos de informação escolhidos aleatoriamente, recorremos à 
utilização  de  alguns  critérios,  todos  explicados  na  Seção  2.2,  sendo  eles:  (i)  natureza  do  pedido; 
(ii) órgão respondente (iii) sensibilidade do pedido; (iv) tipo de resposta; e, (v) qualidade de resposta. 
Apresentaremos a descrição do quadro encontrado e, posteriormente, faremos uma análise detalhada 
sobre aspectos específicos, com algumas recomendações.

RECOMENDAÇÕES:

Publicar, periodicamente, os Relatórios sobre pedidos de acesso à informação.

Disponibilizar, no relatório, o número de pedidos de acesso à informação deferidos e 
indeferidos.

Disponibilizar, no relatório, a razão para indeferimento de pedidos de acesso à 
informação.

Armazenar os relatórios produzidos em lugar de fácil acess
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Sobre a natureza dos pedidos, utilizamos 5 categorias: processual, consulta, institucional, reclamação e 
concurso. A classificação dos pedidos pode ser verificada abaixo.

A categoria com maior número de pedidos foi a processual (69 pedidos). Nessa categoria estão os pedidos 
que abordavam questões relativas a um processo  judicial em específico – muitas vezes, no pedido, era 
citado o número do processo em questão. O segundo tipo de pedido mais frequente foi o de consulta 
(54 pedidos): nesses casos, as informações requeridas eram consultas jurídicas, muitas vezes relativas a 
um processo futuro, ainda não existente. Logo em seguida, estiveram os pedidos relativos a concursos e 
as reclamações (ambos com 26 pedidos), que contemplaram informações relativas a vagas, prazos e novos 
editais de concursos, além de queixas sobre órgãos do TJSP, magistrados ou quanto ao funcionamento 
do site.  Por  fim,  os  pedidos  entendidos  como  de  natureza  institucional  (16  pedidos),  que  requisitam 
informações sobre endereços e formas de contato com os órgãos do Tribunal.

Gráfico	1:	Número	de	pedidos	ao	TJSP	(2013-2014)	por	natureza	do	pedido

Concurso

26

16

26

69

54

Consulta Institucional Processual Reclamação

 Fonte: TJSP. Elaboração própria.
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Gráfico	2:	Número	de	pedidos	ao	TJSP	respondidos	por	cada	unidade	
detentora da informação (2013-2014)
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 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

A natureza do pedido determina para que órgão da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo ele será encaminhado. Ou seja, qual será a unidade detentora da informação designada pela 
Secretaria  de  Planejamento  Estratégico  (SEPLAN)  para  responder  ao  cidadão.  O  Gráfico  abaixo 
demonstra a diversidade de órgãos respondentes.

A observação dos mostra o predomínio de protocolos enviados pela SEPLAN a três órgãos do Tribunal: 
a Secretaria de Primeira Instância (SPI – 73 pedidos), a Ouvidoria (27 pedidos) e a Secretaria de 
Planejamento de Recursos Humanos (SPRH – 26 pedidos). São, portanto, as unidades detentoras de 
informação mais  requisitadas  de  acordo  com a nossa  amostra. O destacável  fluxo de pedidos  a  esses 
órgãos ocorre em razão do grande número de informações requeridas sobre processos e concursos. 
Tratam-se de dois tipos de pedido que, potencialmente, poderiam ser diminuídos por mecanismos mais 
eficientes de transparência ativa.

É de interesse saber a sensibilidade  dos pedidos  encaminhados ao Tribunal. Com  isso,  verificamos 
o  grau  de  sensibilidade,  ou  seja,  de  dificuldade  política,  das  perguntas  ordinariamente  enviadas  por 
cidadãos.
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 Fonte: TJSP. Elaboração própria.
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Gráfico	3:	Pedidos	ao	TJSP	por	grau	de	sensibilidade	(2013-2014)

Sensibilidade baixa Sensibilidade média Sensibilidade alta

Gráficos	4	e	5:	Qualidade	da	resposta	e	tipos	de	resposta

Satisfatória Não avaliada Fundamentação 
inadequada

1%

32%

67%

Qualidade da resposta

Os  resultados  que  podem  ser  vistos  no Gráfico  3  são  significativos:  dos  191  pedidos  analisados,  179 
tratam de temas poucos sensíveis. Ou seja, a absoluta maioria dos pedidos que são respondidos pelas 
unidades  detentoras  da  informação  não  apresentam  dificuldade  política  para  o  órgão.  Tratam-se 
de informações em regra simples e objetivas, que representam as dúvidas que cidadãos trazem para 
esclarecimento do Tribunal. 

As respostas a esses pedidos descritos constituem um indicativo relevante de como o Tribunal reage 
quando provocado por meio do SIC. Daí a importância de avaliarmos tanto o tipo de resposta quanto 
sua qualidade de forma conjunta, como se vê nos Gráficos 4 e 5.
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 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

A análise conjunta destes dois aspectos é necessária porque a negativa de informação não é problemática 
se  justificada  nos  termos  da  LAI.  Nesse  sentido,  é  importante  notarmos  que,  apesar  do  número 
grande de casos em que o Tribunal diz não possuir a informação, são as respostas por nós avaliadas 
majoritariamente como satisfatórias. Isso significa cumprimento das obrigações legais.

Uma análise mais conclusiva nesses casos ficou prejudicada pelo material recebido pelos pesquisadores. 
Uma parte considerável das respostas aos pedidos de informação foi classificada como  indisponível. Isso 
ocorreu porque, nestes casos, devido ao formato do arquivo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça à 
equipe de pesquisa, não foi possível ter acesso ao inteiro teor das respostas entregues ao cidadão e, por 
isso, não pudemos avaliar sua qualidade.

PEDIDOS DE SENSIBILIDADE MÉDIA E ALTA

Mesmo  que  absolutamente minoritários  na  amostra  de  pedidos  analisada,  interessa  identificar  quais 
foram esses pedidos de maior sensibilidade endereçados por cidadãos e, principalmente, quais foram as 
respostas do TJSP nesses casos.

Foram apenas 12 pedidos de sensibilidades média ou alta. Os pedidos de sensibilidade média foram 6, 
mesmo número dos de sensibilidade alta. Seguem os números agregados. 
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Gráficos	6	e	7:	Qualidade	da	resposta	e	tipos	de	resposta	de	sensibilidades	média	e	alta
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 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

Interessante notar que as 2 respostas de fundamentação insuficiente são de casos desse pequeno grupo. 
Ou  seja,  a  informação  não  foi  disponibilizada  e  não  foi  fornecida  justificativa  adequada  para  tal. 
Ressalta-se, também, que não conseguimos avaliar 5 das 12 respostas oferecidas. Esses dados indicam a 
maior dificuldade encontrada pelo Tribunal para responder perguntas de maior sensibilidade.

Da leitura dos pedidos, destacamos 3 aspectos que merecem maior reflexão, sendo eles: (a) pedidos de 
informação sobre concursos; (b) pedidos de informação sobre processo; e (c) recursos impróprios.

Pedidos de Informação sobre concursos

A análise desses pedidos demonstrou que a Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos (SPRH) 
do  TJSP  possui  e  é  capaz  de  disponibilizar  a  grande  quantidade  de  informações  requeridas  pelos 
cidadãos. Da amostra de 191 pedidos, 26 eram sobre esse tema e foram encaminhados à SPRH (14% do 
total). Todos os pedidos analisados foram respondidos integralmente e de forma satisfatória. 

Isso nos leva à conclusão de que esse tipo de informação deveria constar de forma organizada em portal 
próprio no site. A necessidade de pedidos repetitivos levarem a aprimoramento da disponibilização de 
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Gráfico	8:	Tipo	de	resposta	a	pedidos	de	natureza	processual
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 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

informações de maneira ativa nas instituições é, inclusive, decorrente de interpretação da Lei de Acesso 
à Informação (art. 8º, § 1º, VI).

Pedidos de Informação sobre processos

Diferentemente da requisição de informações referentes a concursos, os 69 pedidos de natureza 
processual, em sua maioria, não podem ser respondidos por meio de uma resposta ao pedido de acesso 
à informação. A resposta mais comum da unidade detentora da informação a esse tipo de pedido (35 
casos),  sobre  um  processo  judicial  específico,  é  que  não  é  de  competência  do  Tribunal  prestar  esse 
tipo  de  esclarecimento.  Muitos  pedidos  (22)  foram  classificados  como  “indisponível”  em  virtude  da 
impossibilidade de auferirmos seu conteúdo a partir dos dados que nos foram oferecidos pelo TJSP (ver 
Seção 2.2). 

O grande número de respostas a pedidos classificadas como “Não possui a informação” aponta para o 
fato de que o SIC vem sendo usado de forma diferente da originalmente pensada. Os cidadãos têm se 
utilizado do sistema, nestes casos, como um lugar para obter orientação jurídica sobre casos concretos em 
que estão envolvidos (ou, ao menos, que conheçam algum envolvido). Esse possivelmente seja um reflexo 
do desconhecimento de muitas pessoas sobre órgãos públicos de representação judicial, confundindo seu 
papel com o do Tribunal. Nesse sentido, a orientação sobre o local de obtenção dessa informação pode 
ser entendido como algo relevante socialmente. Do ponto de vista do TJSP, todavia, isso pode causar um 
aumento no volume de trabalho, vez que diversos setores são mobilizados para responder a um pedido 
via SIC.

É por essa  razão que entendemos que a melhor  solução para o  fenômeno  identificado pode estar em 
mudanças no site do Tribunal. Melhores explicações sobre o escopo do SIC e sobre a possibilidade de 
consulta aos processos podem diminuir a frequência de pedidos “processuais”. Informações mais visíveis 

RECOMENDAÇÕES:

Divulgar no site informações concernentes a vagas nas diferentes circunscrições e a 
prorrogações de concursos.
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sobre representação judicial (notadamente da Defensoria Pública) potencialmente poderiam, ao mesmo 
tempo, esclarecer aspectos de acesso à Justiça aos cidadãos e diminuir o número de pedidos que chegam 
diariamente pelo SIC.

Recursos Impróprios

A Resolução TJSP/669/2014 regulamenta o processamento dos recursos a pedidos de acesso à 
informação no âmbito do Tribunal. Há a determinação de que os recursos devem ser submetidos à 
Secretaria de Planejamento Estratégico (art. 10). No entanto, conforme se verá adiante, o portal do SIC 
não apresenta nenhum tipo de informação sobre como proceder em caso de negativa de informação ou 
de resposta incompleta. Mesmo um cidadão que conheça a norma jurídica pertinente teria dificuldades 
em interpor recurso a uma decisão.

A situação se agrava em casos de cidadãos que não tenham conhecimento da norma em específico. Em 
nossa análise amostral de 191 casos, pudemos ter a certeza de que, ao menos em um dos casos, o cidadão 
buscou uma forma de recorrer à decisão inicialmente tomada. Na falta de melhor termo, qualificamos 
o pedido de recurso impróprio57, mesmo tendo sido ele submetido na forma de um pedido de informação 
comum. A identificação de que se tratava de recurso impróprio pôde ser feita pela descrição, vez que o 
cidadão deixava claro que, da primeira vez que buscou o acesso à informação por meio de um pedido no 
SIC, não teve sua demanda bem compreendida e requisitava novamente as informações.

Esse recurso impróprio não parece ser um caso isolado. Desde o início da aplicação da Lei de Acesso 
à Informação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu apenas 6 recursos referentes a 
decisões sobre acesso à informação. O número pequeno de recursos chama atenção, principalmente se 
comparado com o grande número de pedidos enviados pelos cidadãos – apenas entre dezembro de 2013 
e o ano de 2014, foram 3.818 pedidos enviados por meio do SIC.

Essa grande desproporção entre pedidos e recurso é,  supomos, apenas parcialmente explicada pela  já 
citada baixa sensibilidade dos pedidos enviados e alto número de respostas satisfatórias. Pedidos simples 
e respostas completas e adequadas, sem dúvida, influenciam no número de recursos. No entanto, diante 
da descoberta da presença de um recurso impróprio dentre os pedidos analisados, é intuitivo supor que o 
número de recursos seja maior do que o hoje calculado. 

O cidadão deve ser informado sobre seu direito de interpor um recurso, seu prazo e as formas de seu 
envio. Somente dessa forma pode-se considerar que o diálogo entre o Tribunal e a sociedade está, de 
fato, aberto. Mais do que isso, seria importante haver campos específico no formulário de pedido.

 »

57 Trata-se do Pedido 2014/00111829, feito no dia 11/08/2014.

RECOMENDAÇÕES:

Divulgar no próprio campo do SIC, no site do TJSP, explicações sobre seu escopo.

Criar a possibilidade de consulta aos processos de pedidos de acesso à informação 
feitos no âmbito do SIC.
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ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Nesse momento serão analisados os recursos interpostos por cidadãos em face de decisão que indefere, 
não responde ou oferece resposta incompleta a pedido de acesso à informação realizado pelo Serviço 
de Informação ao Cidadão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram disponibilizados pelo 
TJSP à equipe de pesquisa 6 recursos que correspondem à totalidade dos recursos interpostos ao SIC 
desde a edição da Lei de Acesso à Informação até março de 2015. 

Importante  ressaltar  que  a  pequena  quantidade  de  recursos  não  significa,  necessariamente,  que  o 
Tribunal responde a contento os pedidos de informação oferecidos por cidadãos. A equipe de pesquisa 
acredita que a pequena quantidade de recursos apresentados está relacionada ao desconhecimento do 
cidadão a respeito da possibilidade de apresentar recurso contra decisões denegatórias ou parciais de 
acesso  à  informação  e  à  inexistência  de  informações  ou  campo  específico  na  página  do  SIC  para  a 
apresentação de recurso (ver Seção 5.2.1). 

Segundo  determina  a  Lei  de  Acesso  à  Informação,  o  prazo  para  a  interposição  de  recurso  é  de  10 
dias, a contar da ciência pelo cidadão da negativa de acesso à informação (art. 15). O trâmite atual do 
recurso no âmbito do TJSP está delineado na Resolução TJSP/699/2014, segundo a qual o recurso 
deverá ser submetido à Secretaria de Planejamento Estratégico e julgado pelo Presidente do Núcleo de 
Planejamento e Gestão (NPG), em no máximo 5 dias (art. 10). 

Em caso de negativa do acesso à informação pelo Presidente do NPG, o cidadão poderá propor recurso 
endereçado ao Conselho Superior da Magistratura no prazo de 5 dias, que será recebido pela Secretaria 
da Magistratura (SEMA) para inclusão do julgamento na sessão seguinte do Conselho. Cumpre ressalvar 
que, na hipótese de o pedido de informação ser inicialmente negado ou parcialmente respondido por 
membro do Conselho Superior da Magistratura, o primeiro recurso deverá ser interposto diretamente 
para o Conselho (Resolução TJSP/669/2014, art. 10, §§ 2º e 3º). 

Na hipótese de o recurso ser julgado procedente pelo Conselho Superior da Magistratura, a unidade 
detentora da informação solicitada será instada a prover ao cidadão a resposta ao seu pedido. Por outro 
lado, se o recurso for julgado improcedente pelo Conselho, a Presidência do TJSP deverá comunicar 
o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ deverá ser comunicado, também, dos casos em que o recurso 
contra decisão denegatória ou parcial de acesso à informação não seja interposto ou não seja conhecido 
(Resolução TJSP/669/2014, art. 10, §§ 4º a 7º). Abaixo, apresentamos fluxograma sobre a sistemática 
de recursos no âmbito do TJSP.

RECOMENDAÇÕES:

Especificar forma e prazos para interposição de recurso contra decisão denegatória ou 
resposta incompleta a pedido de acesso à informação.

Criar um campo específico dentro do  formulário de pedido de acesso à  informação 
especificamente para recursos.
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Não  está  especificado  na  Lei  de  Acesso  à  Informação  ou  na  Resolução  TJSP/699/2014  qual  o 
procedimento a ser adotado na hipótese de ausência de resposta a pedido de informação58. O Decreto 
nº 7.724/2012, que regulamenta a LAI no âmbito do Poder Executivo Federal, determina ser possível 
apresentar recurso contra omissão do Poder Público. Embora tal Decreto não se aplique ao Poder 
Judiciário Estadual, consideramos acertada a opção de viabilizar e regulamentar a propositura de 
recurso em casos nos quais o órgão público deixa de apresentar resposta. Por essa razão, seria importante 
a edição de normativo pelo Tribunal para prever procedimento específico a ser adotado na hipótese ora 
aventada. 

Antes de passar para a descrição e a análise dos 6 recursos apresentados pelos usuários ao Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) do TJSP, faz-se necessário avaliar os meios que o cidadão dispõe para 
questionar as decisões apresentadas pelos órgãos detentores de informação. Na página inicial do SIC 
do TJSP, não há qualquer referência à possibilidade de recorrer de decisões oferecidas a pedidos de 
informação . Igualmente, o formulário de pedido de informação não apresenta “recurso” como opção 
de assunto da mensagem endereçada ao SIC (como também descrito na Seção 5.1.1).

Diante desse cenário, levantamos duas hipóteses capazes de explicar o baixo número de recursos 
interpostos em face de decisão denegatória ou parcial de acesso à informação, que são: (a) o 

58 Há apenas hiperlinks que endereçam o usuário às perguntas frequentes, à lista de assuntos classificados, ao formulário de pedido 
de acesso à informação e ao portal da transparência.

 Fonte: TJSP. Elaboração própria.

Fluxograma 2: Sistemática de processamento de recursos no TJSP
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desconhecimento pelos cidadãos da possibilidade de questionar a resposta que lhes foi apresentada pelo 
SIC;  e  (b)  a  ausência  de  campo  específico  no  sítio  eletrônico  do TJSP  para  o  envio  de  recurso  leva 
cidadãos a buscarem formas alternativas de apresentar seu questionamento à decisão apresentada pelo 
SIC. Nesse caso,  são ao menos  três possíveis  estratégias adotadas por cidadãos:  (i) protocolo  físico do 
recurso junto à SEPLAN; (ii) envio do recurso pelo formulário de pedido de informação constante da 
página do SIC no site do TJSP; e (iii) resposta a e-mail enviado pelo SIC ao cidadão para solucionar 
dúvida sobre o teor do pedido de informação. 

A estratégia de resposta simples ao e-mail não é garantida ao cidadão, pois o e-mail enviado pelo Tribunal 
para informar o número de protocolo do pedido de informação é noreply, ou seja, não permite resposta 
pelo destinatário da mensagem. O protocolo  físico tampouco é usual, pois não é claro para o usuário 
que o órgão responsável por centralizar as demandas do Tribunal é a SEPLAN. Na hipótese de envio 
do recurso pelo formulário do SIC, ele somente será compreendido pelo Tribunal como tal na hipótese 
de o  cidadão  especificamente  identificar  em  sua mensagem que  está questionando decisão  anterior  a 
pedido de informação. Assim sendo, e conforme foi possível verificar quando da análise dos pedidos de 
informação apresentados por cidadãos ao TJSP, foram interpostos outros recursos a decisões de pedido 
de informação, mas que não foram identificados formalmente como recursos (ver Seção 5.2.1).

Apresentamos, abaixo, o Quadro 2, que sintetiza os pedidos (original e recurso) e as respectivas respostas 
fornecidas pelo Tribunal, bem como a classificação da equipe, com base nos critérios estabelecidos no 
Capítulo 2. Passamos à descrição, em detalhes, de cada um dos recursos à resposta de pedido de acesso 
à informação apresentados ao TJSP.

O Recurso 1 foi enviado por e-mail à SEPLAN e se refere a pedido de informação apresentado por 
servidor do Tribunal no qual foi requerida cópia de minuta de projeto de Lei Complementar que 
altera legislação sobre Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. A resposta que ensejou a interposição do recurso consistiu na seguinte afirmação: “não 
temos como atender o solicitado em razão dos processos não se encontrar na Secretaria de Recursos 
Humanos”.

O julgamento do recurso pela presidência do NPG resultou no deferimento do pedido sob o argumento 
de que “(...) se o expediente não se encontra em poder da Secretaria, deve indicar o setor em que se 
encontra, com devolução à SEPLAN para encaminhamento da solicitação”. Desse modo, o pedido 
de informação foi reenviado à Secretaria de Gerenciamento de Recursos Humanos, que forneceu à 
SEPLAN a seguinte resposta para ser encaminhada ao solicitante de informação: “(...) cumpre informar 
que ainda estão sendo realizados estudos pela Assessoria de recursos Humanos da Presidência para a 
elaboração de proposta final de minuta de Projeto para alteração da Lei Complementar nº 1.111/2010 
a ser encaminhada ao Órgão Especial para apreciação”.

Consideramos  que  o  pedido  formulado  pelo  solicitante  é  de  sensibilidade média,  uma  vez  que  trata 
de tema que envolve orçamento e plano de carreiras de servidores. Decisões sobre isso podem gerar 
conflitos  internos  de  posição,  o  que  se  agrava  pelo  fato  de  sequer  haver  documento  formalizado 
pelas autoridades do Tribunal: tratava-se de uma minuta de projeto de lei. A resposta inicialmente 
apresentada pela unidade detentora de informação, por sua vez, foi classificada pela equipe como não 
possui a informação sob fundamentação inadequada, porque deixou de apresentar o motivo razoável 
para a negatória, já que é dever do Tribunal se organizar internamente para responder às demandas. Já 
a resposta apresentada após o julgamento do recurso, que também afirmou não possuir a informação, 
apresenta-se satisfatória porque apresentou as razões para a impossibilidade de fornecer a informação 
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solicitada. Ressalte-se  que  a  avaliação  é  feita  com base  nos  elementos  discursivos,  porque  não  temos 
como averiguar se a minuta efetivamente existia ou não. 

O Recurso 2 foi apresentado por organização da sociedade civil em petição protocolada junto à 
SEPLAN  e  se  refere  a  pedido  de  informação  sobre  o  atendimento  do  Departamento  de  Inquéritos 
Policiais de São Paulo (DIPO) no período entre novembro de 2013 e novembro de 201459. No pedido 
havia um total de doze perguntas sobre o quantitativo de processos distribuídos ao DIPO, o número 
de magistrados lotados no DIPO e outras informações conexas. A resposta que ensejou a interposição 
do recurso foi apresentada pela Secretaria da Magistratura (SEMA60) com o seguinte conteúdo: “em 
atenção ao ofício datado de 11/11/2012 (...), item 2: a e b, informo que o DIPO constava com nove 
(09) Juízes designados nos meses de novembro e dezembro de 2013 e com dez (10) Juízes designados no 
período de janeiro a novembro de 2014. Quanto aos juízes para o plantão, a escada é elaborada pelo 
Juiz responsável por aquele departamento.”

O julgamento do recurso pela presidência do NPG resultou no provimento em parte do pedido sob o 
argumento de que: “(...) esclarecendo que o interessado deve ter compreensão da necessidade de tempo 
maior para resposta às diversas e complexas indagações e, excepcionalmente, devolvo o prazo de 20 
(vinte) dias, nos termos da Resolução nº 669/2014”. Dentre os documentos referentes ao procedimento 
de recurso disponibilizado ao InternetLab pelo TJSP não constam mais informações sobre a prestação 
das informações solicitadas pela Organização da Sociedade Civil.

O pedido de informação possui sensibilidade baixa, vez que procura obter números de procedimentos 
realizados  em  um  departamento  específico,  bem  como  a  atuação  de magistrados  no  órgão.  Trata-se 
de pedido complexo, que poderia gerar mais trabalho para a resposta, o que, segundo a LAI, justifica 
um período de mais 10 dias para responder (art. 8°, § 2°). A resposta apresentada pelo Tribunal foi de 
acesso parcial e de qualidade incompleta, pois apresentou resposta a perguntas pontuais, mas foi omisso 
a respeito de outras perguntas formuladas no mesmo pedido. Infelizmente, não foi possível classificar a 
decisão proferida em resposta ao recurso interposto, uma vez que seu conteúdo não foi disponibilizado 
à equipe de pesquisa.

O Recurso 3 foi apresentado por pessoa física por meio do formulário do SIC no site do TJSP, e se 
refere a pedido de informação que solicitava informação sobre quais comarcas possuem serviço de 
Comissariado da Infância e Juventude e quantos voluntários estão credenciados no Tribunal para prestar 
esse serviço. A resposta que ensejou a interposição do recurso foi apresentada pela Coordenadoria 
da Infância e da Juventude do TJSP com o seguinte teor: “(...) informamos que as nomeações dos 
voluntários são de responsabilidade dos Juízes da Infância e da Juventude que estejam respondendo por 
tal jurisdição, comunicando à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, de acordo com o Provimento nº 
823/2003 do Conselho Superior da Magistratura”61.

O Presidente do Núcleo de Planejamento e Gestão (NPG) deferiu o pedido formulado no recurso, 

59 No pedido foram solicitadas as seguintes informações sobre os procedimentos que ingressaram no DIPO no referido período: 
(a)  número  de  procedimentos  totais  que  foram  autuados;  (b)  a  tipificação  de  todos  os  procedimentos;  (c)  o  número  de  prisões 
em flagrante convertidas em prisão preventiva; (d) o número de relaxamentos de prisão em flagrante concedidos; (e) número de 
liberdades provisórias  concedidas;  (f) número de fianças  concedidas;  (g) O número de  cada modalidade de  todas as  cautelares, 
previstas na Lei Federal n° 12.402/2011, que foram concedidas. Também foi solicitado o número de juízes do TJSP designados 
para atuar no DIPO no atendimento ordinário e no atendimento de plantão, bem como indagados quantos dos procedimentos 
autuados no DIPO no período tiveram requisição do preso pelos juízes ou pelos defensores.
60 Isso porque a unidade detentora de informações é a Coordenadoria de Normas de Serviço, Medidas Disciplinares e de Apoio aos 
Expedientes Judiciais (DICOGE)
61 Também foram anexados documentos ao e-mail de resposta, que não foram disponibilizados à equipe de pesquisa.
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que foi encaminhado para resposta pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Essa 
unidade detentora de informação, por sua vez, enviou ao cidadão mensagem informando não possuir a 
informação solicitada.

O pedido apresentado pelo cidadão é de baixa sensibilidade, uma vez que se limita a indagar a respeito 
de simples questões administrativas. As respostas apresentadas ao pedido de acesso à informação e 
ao recurso foram de não possuir a informação, e, em ambos os casos, de qualidade incompleta. Tal 
classificação  feita pela equipe decorre do  fato de que o Tribunal não pode  simplesmente afirmar não 
possuir uma informação relativamente simples de gestão. Há recursos na LAI para obter mais prazo 
para a resposta, além de ser possível oferecer informações existentes sobre o Comissariado, que sirvam 
para atender ao pedido do cidadão. Além disso, não há escusa em não possuir informações detidas por 
magistrados do próprio Tribunal. 

O Recurso 4 foi apresentado por grupo de organizações da sociedade civil em petição protocolada 
junto à SEPLAN e se refere a dois pedidos de informação apresentados no mesmo dia. Nos pedidos, foi 
solicitada a disponibilização de lista e outras informações62 de “todas as pessoas privadas de liberdade 
que tiveram reconhecido seu direito à remissão por dias de trabalho” e de “todas as pessoas privadas de 
liberdade que tiveram reconhecido seu direito à remissão por dias de estudo” nos anos de 2009, 2010, 
2011 e 2012. Nos dois pedidos de informação, as associações afirmaram existir a possibilidade de obter 
os dados solicitados por meio de banco de dados do Sistema de Integração das Varas de Execuções 
Criminais - SIVEC, e também solicitaram a disponibilização das informações em dados abertos legíveis 
por máquina. 

O Tribunal não apresentou resposta ao pedido de informação, tendo se limitado a enviar mensagem que 
informava as associações do seguinte despacho proferido por juiz da Corregedoria: “autue-se e registre-
se o expediente pela DICOGE. Informe-se a interessada que seu caso será analisado, após os estudos”. 
O recurso foi julgado improcedente sob a justificativa de que foi interposto intempestivamente. A equipe 
de pesquisa avalia que o pedido inicial era de sensibilidade baixa, pois apenas requeria dados da atuação 
jurisdicional do TJSP, e encontrou a hipótese de sem resposta da parte do Tribunal. Já o recurso teve uma 
resposta de acesso negado sob fundamentação inadequada, por não corresponder a expressa hipótese legal. 
Considera-se inapropriada a declaração de intempestividade do recurso pelo NPG quando sequer 
existem regras claras a respeito do prazo para interposição de recurso em face da omissão do Tribunal.

Os dispositivos normativos invocados pelo Presidente do NPG para indeferir o recurso foram o art. 
15 da Lei de Acesso à Informação e o art. 10 da Resolução TJSP/566/201263, que determinam ser o 
prazo para a interposição do recurso 10 dias a contar da ciência da decisão de indeferimento ou do não 
atendimento ao pedido de acesso à informação. Com efeito, o recurso foi interposto pelas associações 
42 dias após a apresentação dos pedidos de informação e 28 dias após a mensagem de que seus pedidos 
estavam sendo analisados. Considerando que o Tribunal de Justiça se manifestou informando que o caso 
seria submetido a posterior análise, mas não apresentou mais nenhuma informação, não se pode concluir 
que houve indeferimento de pedido de informação ou resposta a ele. Houve, em verdade, omissão do 
Tribunal a respeito do pedido formulado, motivo pelo qual, em nossa opinião, não se aplicariam os 
dispositivos legais citados pelo Presidente do NPG em sua decisão.

62 As outras informações foram: “(i) números de matrícula, (ii) número de dias remidos, (iii) o número de processos de execução, (iv) 
Vara da Execução Penal que acompanha o processo, (v) unidade prisional em que a pessoa cumpre a pena”

63 Trata-se da Resolução que antecedeu a Resolução TJSP/669/2014, que atualmente  regulamenta essa matéria no âmbito do 
Tribunal..
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Além disso, não há regra específica na Lei de Acesso à Informação que verse sobre o início do prazo para 
a interposição de recurso em casos nos quais o Poder Público não se manifestou a respeito do pedido 
apresentado. O Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a LAI no âmbito do Poder Executivo Federal, 
determina que o prazo para oferecimento de resposta será contado a partir da data de apresentação 
do pedido de informação ao SIC do órgão público. Adicionalmente, o manual do cidadão (E-SIC) 
elaborado pela Corregedoria-Geral da União64 estabelece que, por força da Lei nº 9.784/1999, “os 
pedidos, recursos e reclamações realizados entre 19h e 23h59 serão considerados como se tivessem sido 
realizados no dia útil seguinte e a contagem só terá início a partir do primeiro dia útil posterior”.  

Referido Decreto também estabelece, em seu art. 22, § 1º, que o prazo para a apresentação de reclamação 
contra a omissão do Poder Público é de 10 dias, que começará a ser contado após 30 dias da data de 
apresentação do pedido de informação pelo cidadão. Essas regras, todavia, não são decorrência lógica da 
Lei de Acesso à Informação, sendo necessário haver norma específica para regulamentar tais situações 
no âmbito do Poder Judiciário. A falta de regulamentação gera insegurança jurídica e incerteza sobre a 
norma a ser aplicada. Importante salientar que, se tomarmos em consideração as normas estabelecidas 
pelo Decreto nº 7.724/2012, o recurso apresentado pelas associações realmente seria intempestivo. Se, 
entretanto, outras regras para a contagem do prazo de recurso em face da omissão fossem adotadas, o 
pedido seria tempestivo65. Ou, ainda, se considerarmos que a omissão não gera abertura de prazo para 
recurso, a interpretação seria, novamente, de tempestividade.

Finalmente, interessante notar que, embora a decisão proferida pelo NPG tenha ocorrido dentro do 
prazo estabelecido pela LAI e pela Resolução TJSP/566/2012, a resposta ao recurso foi proferida 
dentro do prazo legal, mas encaminhada às associações 7 dias após o protocolo do recurso. Com efeito, 
a legislação não estabelece se o prazo de 5 dias será para a manifestação da autoridade competente ou 
para o envio da decisão ao cidadão. A depender do referencial considerado, o Tribunal terá extrapolado 
o prazo legal para apresentar decisão de intempestividade de recurso interposto em pedido de acesso à 
informação. 

O Recurso 5 foi apresentado por integrantes de movimento da sociedade civil em petição endereçada 
ao Juiz Diretor da Comarca de Valinhos. Na oportunidade, questionou-se resposta a pedido de 
informação  apresentado  com  o  objetivo  de  identificar  os  procedimentos  adotados  pela  comarca  de 
Valinhos para a regulamentação da Lei de acesso à Informação. O magistrado diretor da comarca se 
julgou incompetente para responder à solicitação apresentada, motivo pelo qual encaminhou o pedido 
para resposta do Tribunal.

O NPG, por sua vez, encaminhou e-mail à associação declarando que “a implantação no TJSP do 
Serviço de Informação a Cidadão – SIC, foi regulamentada pela Resolução nº 566/2012 publicada no 
DJE dia 02/07/2012 na forma da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, bem assim o mesmo foi o 
primeiro órgão público a cumprir a legislação. Para acessar está disponibilizado no site do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo link de acesso ao cidadão, agradecemos pela manifestação e estamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos”.

A  associação  apresentou  recurso  sob  a  justificativa  de  que  a  resposta  apresentada  pelo  NPG  não 
informa as medidas tomadas pelo “Poder Judiciário do Município de Valinhos – SP para atender as 

64 Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/MANUAL%20e-SIC%20-%20GUIA%20DO%20SIC.
pdf>. Acesso em 03/09/2015.

65 Por exemplo, se a contagem de prazo se iniciar no dia subsequente à data da apresentação do pedido, o recurso seria considerado 
tempestivo. 
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determinações da Lei 12.527/2011”. Além disso, afirma que a resposta versa tão somente sobre o e-SIC 
do sítio do Tribunal, sem informar sobre a instauração na comarca de Valinhos de “local com condições 
apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso de informações”.

O Presidente do Núcleo de Planejamento indeferiu o recurso sob o argumento de que “ao analisar o 
pedido original o recorrente quer especificamente saber a respeito de como foi regulamentado no âmbito 
do Poder Judiciário de São Paulo o acesso à informação. Todavia, no recurso interposto faz pedido 
diverso, desejando obter informações a respeito do acesso à informação na Comarca de Valinhos. Nesse 
contexto, vê-se que inexiste correlação lógica entre o pedido inicial e o recurso interposto. Como se não 
bastasse, carece nos autos a identificação do interessado. Não há menção sobre CNPJ, ato jurídico que 
instituiu o recorrente, a atribuição da sua capacidade legal, endereço, entre outros”.

Pela  leitura dos documentos do processo,  todavia, é possível perceber que não houve o conflito  lógico 
argumentado na decisão. Embora não esteja cristalino no pedido de informação qual o órgão a respeito 
do qual se deseja obter informações – fato este que levou o diretor da comarca a se julgar incompetente 
para responder –, pela leitura do recurso resta claro que a informação solicitada se refere, desde o 
princípio,  à  comarca de Valinhos. Além disso,  o pedido  foi  apresentado  em nome dos  integrantes de 
movimento social, cujos nomes e CPF estão devidamente discriminados na petição, não havendo motivo 
para embasar o indeferimento do pedido na falta de indicação do CNPJ do movimento.

O pedido de informação apresentado possuía sensibilidade baixa e algumas falhas conceituais. A 
primeira resposta apresentada pelo Tribunal, devido às imprecisões constantes do pedido, concedeu 
acesso integral à informação solicitada, de forma incompleta. Todavia, a decisão apresentada ao recurso, 
quando estavam claros os objetivos do solicitante, podem ser consideradas de acesso negado, sob 
fundamentação inadequada. Ou seja, os  solicitantes ficaram sem a resposta pretendida em decorrência de 
duas alegações formais, ambas insubsistentes: de ausência de indicação do requente e de inovação no 
pedido.

O Recurso 6 analisado foi apresentado em petição protocolada junto à SEPLAN e se refere a pedido 
de informação endereçado ao Diretor Geral do Foro Regional de Santo Amaro buscando informações 
sobre  o  encaminhamento  adotado  por  serventuários  de  cartório  a  processo  no  qual  o  solicitante  é 
réu66. O pedido de informação foi encaminhado à magistrada lotada na Segunda Vara Criminal do 

66 As perguntas apresentadas foram as seguintes: (i) qual o horário de funcionamento do cartório da 2ª Vara Criminal de Santo 
André e quais foram os serventuários que trabalharam no dia 04.11.2011, com seus horários de saída, inclusive, caso algum tenha 
ficado após o horário de fechamento?, (ii) qual o horário que o processo nº 0002339-21.2008.8.26.0011 saiu do status de conclusão 
no dia 04.1102011 e quem foi o serventuário responsável pela baixa da conclusão, informando a hora exata que a baixa foi realizada 
e as telas do SAL e livros comprovando?, (iii) quem foi o serventuário que preencheu a certidão (carimbo-certidão mecânica) de fls. 
2311 e que horas e data foi preenchida? (iv) como foi possível a emissão de uma certidão em 04/11/2011 (depois da sentença), se no 
SAJ só consta a primeira certidão foi emitida em 08.11.2011, quando foram emitidas duas certidões e feita a carga dos autos pelo 
advogado do Réu (ora pugnante)? (v) como que a folha 2311 estava com um carimbo sem preenchimento em 08.11.2011 (como 
provado por certidão) e depois foi preenchida com data retroativa e quem foi que a preencheu? (vi) Como que a folha 2310 estava 
sem qualquer assinatura da Promotora e Justiça em 08.11.2011 e foi assinada com data retroativa? Qual a verdadeira data em que 
tal assinatura (da Promotora) ocorreu? (vii) quando que consta, no SAJ, o deslocamento do processo para o parquet ter ciência da 
sentença e por que não há nos autos nenhuma certidão de vistas ao MP e nem tal registro no SAJ? (viii) quem foi o serventuário 
(apresentando os controles que comprovam) que buscou o processo (fisicamente), após a sentença no Gabinete da Juíza e quem 
recebeu os autos em cartório? (ix) que horas (apresentando os controles que comprovam) que o processo foi retirado do Gabinete 
da Juíza e entregue no cartório? (x) que horas (apresentando os controles que comprovam) que o processo saiu do cartório e foi 
para o MP ter vistas da sentença? (xi) que serventuário que levou o processo do cartório ao MP e que oficial do Ministério Público 
que o recebeu (apresentando os controles físicos que comprovam e as respectivas telas do SAL)?, (xii) por que consta, no SAJ, a 
expedição da certidão de fls. 2312, em 08.11.2011, expedindo mandado de intimação da sentença (e várias certidões expedidas no 
exato mesmo dia) e consta, no mesmo SAL, a emissão da certidão de fls. 211, referente a suposta disponibilização da sentença em 
cartório no dia 04.11.2011? (xiii) favor apresentar as telas de auditoria do SAJ, com todas as movimentações do processo desde a 
sua distribuição (para que seja feita perícia), assim como foi feito pelo TJMS por ordem do CNJ.
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Foro Regional de Santo Amaro, que apresentou extensa resposta descrevendo em minúcias o trâmite 
processual pelo qual percorreu o processo em questão67, anexou cópia dos documentos solicitados e 
informou os órgãos que devem ser consultados para obter as informações que não possui. 

No recurso, o solicitante da informação reiterou seus pedidos argumentando que a magistrada não 
poderia ter decidido o requerimento e que “os documentos fornecidos pela d.d. Juíza, com todo respeito, 
somente  comprovam  que  no  SAJ  há  meramente  a  confirmação  que  sempre  que  os  autos  vão  para 
vistas do MP, há um lançamento de tal registro e que sempre que uma certidão é lançada nos autos, há 
também um registro de tal evento”. 

O recurso foi indeferido por juiz membro do NPG sob o argumento de que foram suficientes as respostas 
apresentados pela juíza da Segunda Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro. O pedido de 
informação apresentado possuía sensibilidade alta porque tinha claras intenções de evidenciar potenciais 
desvios funcionais de servidores e magistrados do Tribunal. A equipe de pesquisa considera que as 
duas respostas concedidas pelo Tribunal concederam acesso integral à informação solicitada, de forma 
satisfatória. 

67 A título ilustrativo, citaremos trecho da resposta: “Conforme relatório obtido no SAJ – Sistema de Automação da Justiça do 
tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença condenatória foi proferida e assinada digitalmente por esta magistrada em 04 de 
novembro de 2011, mais precisamente às 19horas, 04 minutos e 54 segundos, como é de conhecimento do postulante”.
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Pedido Original Resposta Original Resposta ao Recurso

Recurso 1

Pedido de minuta de Projeto de Lei que altera Plano de 

Cargos e Carreiras de servidores

Tribunal alega ausência de informação Tribunal alega que informação ainda está 

sendo produzida

Sensibilidade baixa Não possui a informação e fundamentação inadequada Não possui a informação e satisfatória

Recurso 2

Pedido de informações sobre atendimento do 

Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo 

(DIPO)

Tribunal respondeu somente algumas das perguntas feitas Tribunal informa que pedido complexo requer 

mais do que o prazo legal. Resposta integral não foi 

disponibilizada à equipe de pesquisa. 

Sensibilidade baixa Acesso parcial e incompleta Não avaliado

Recurso 3

Pergunta sobre quais comarcas possuem serviço de 

Comissariado da Infância e Juventude e quantos 

voluntários estão credenciados

Tribunal responde que nomeações dos voluntários são de 

responsabilidade dos Juízes da Infância e da Juventude

Tribunal reitera a ausência de informação

Sensibilidade baixa Não possui a informação e incompleta Não possui a informação e incompleta

Recurso 4

Pergunta sobre quantas pessoas privadas de liberdade 

que tiveram reconhecido seu direito à remissão

Omissão de resposta do Tribunal Tribunal, em resposta ao recurso, afirma ser ele 

intempestivo e não enfrenta mérito

Sensibilidade baixa Sem resposta Acesso negado e fundamentação inadequada

Recurso 5

Pergunta sobre quais procedimentos são adotados pela 

comarca de Valinhos para a regulamentação da Lei de 

acesso à Informação.

Tribunal responde que o Serviço de Informação a Cidadão – 

SIC, foi regulamentado pela Resolução nº 566/2012

Tribunal entende que recurso interposto faz pedido 

diverso e não enfrenta mérito

Sensibilidade baixa Acesso integral e incompleta Acesso negado e fundamentação inadequada

Recurso 6

Pede informações sobre o encaminhamento adotado 

por serventuários de cartório a processo no qual (o 

solicitante) é réu.

Extensa resposta descrevendo em minúcias o 

trâmite processual

Informação já concedida

Sensibilidade alta Acesso integral e satisfatória Acesso integral e satisfatória

Quadro	2:	Recursos	apresentados	por	cidadãos	e	sua	classificação
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Dentre os recursos analisados68, as informações solicitadas são em sua maioria de sensibilidade baixa 
e buscam obter informações que o Tribunal indubitavelmente possui, mas que exigem melhores 
práticas de gestão para serem produzidas. A título de exemplo, em um dos pedidos foi solicitado, entre 
outras informações, o número de liberdades provisórias concedidas no período de um ano. Desde a 
informatização do TJSP, essas informações certamente estão disponíveis ao Tribunal, mas sua obtenção 
exige que sejam mobilizadas configurações de sistemas capazes de realizar cruzamentos de dados mais 
sofisticados. 

Além disso, na maioria dos casos, o Tribunal deixou de enfrentar o pedido formulado sob a justificativa de 
não possuir os dados solicitados ou por razões processuais formais. Primeiramente, é importante ressaltar 
que a ampla e espontânea divulgação de dados pelo TJSP pode evitar a apresentação de determinados 
pedidos de acesso à informação e permitir que a própria sociedade civil realize cruzamentos e análises 
de dados capazes de não apenas cobrar como também colaborar para o aprimoramento da gestão do 
Tribunal e da atividade judicante exercida pelos magistrados paulistas. 

Em  segundo  lugar,  a  análise  dos  recursos  deixou  clara  a  necessidade  de  regulamentação  específica  e 
detalhada a respeito do procedimento referente à tramitação de pedidos de acesso à informação e de 
seus respectivos recursos. Conforme restou demonstrado em um dos recursos analisados, a inexistência 
de  previsão  na  Resolução  TJSP/669/2014  de  prazos  específicos  para  recurso  em  casos  nos  quais  o 
Tribunal não apresentou resposta ao pedido de informação pode privar do seu direito à informação 
desejada. Esta questão está devidamente regulamentada no âmbito do Poder Executivo Federal, mas 
não se pode presumir a aplicação dessas regras aos órgãos do Poder Judiciário.

Mais do que isso, é importante que o Tribunal realmente enfrente alguns pedidos mais difíceis (ou sensíveis, 
na linguagem utilizada na pesquisa) apresentados por cidadãos. Em certos recursos, o Tribunal opta 
por um caminho formal (questionável) ou por afirmar que simplesmente não possui a informação para 
deixar  de  responder  a  perguntas  de  maior  dificuldade  política.  Entendemos  que  enfrentar  questões 
complexas, como o dever de divulgar documento preparatório (caso do Recurso 1), pode contribuir para 
um futuro melhor desenho da regulamentação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Judiciário.

Outra questão processual que merece enfrentamento diz respeito ao prazo de oferecimento de 
informação ao solicitante. Em todos os recursos analisados, o julgamento pelo NPG respeitou o prazo 
de 5 dias previsto pela LAI e pela Resolução TJSP/669/2014, mas o envio da resposta ao cidadão pelo 
órgão detentor de informação por vezes extrapolou esse prazo. Com efeito, o parágrafo único do art. 15 
da LAI determina que “o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 
decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias”, mas se silencia sobre o prazo 
para apresentar resposta ao cidadão. 

Esta e outras questões procedimentais são apenas alguns dos elementos que evidenciam a necessidade 
de ser seriamente debatida a forma de aplicação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder 
Judiciário. 

68 Algumas das respostas ao recurso não puderam ser avaliadas devido à não disponibilização pelo Tribunal à equipe de pesquisa 
de todas as peças processuais. A equipe de pesquisa também não teve acesso a recursos interpostos em face da resposta oferecida 
ao cidadão após o julgamento pelo NPG, impossibilitando maiores análises sobre o processamento e resultado de julgamentos de 
pedido de acesso à informação pelo Conselho Superior da Magistratura. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES APRESENTADOS PELA 
EQUIPE DE PESQUISA

Além de avaliar de que  forma  foi utilizado o Serviço de  Informação ao Cidadão nos anos de 2013 e 
2014, e de termos estudado a totalidade dos recursos assim reconhecidos pelo Tribunal, optamos por 
fazer pedidos de acesso à informação. O objetivo central foi o de, apresentando-nos como cidadãos 
pedindo acesso a informações públicas, avaliar como se dão as respostas: o procedimento para acesso, a 
resposta do Tribunal e a eventual possibilidade de recurso. Utilizamo-nos do mecanismo mais comum 
de pedidos de acesso à informação no âmbito do Tribunal, isso é, o realizado por meio eletrônico.

Foram feitos 9 pedidos, ao total: 3 de sensibilidade baixa, 3 de sensibilidade média e 3 de sensibilidade 
alta (ver Anexo II). As perguntas foram enviadas entre os dias 25 de maio e 10 de junho – no máximo 
duas perguntas por dia, e com algum intervalo de dias entre os pedidos. Para evitar qualquer forma de 
identificação de nossa equipe, que esteve em contato com o TJSP durante todo o processo de pesquisa, 
os pedidos foram realizados em nome de outros pesquisadores que se dispuseram a colaborar com nossa 
pesquisa (ver Seção 2.2). Passamos a descrever abaixo os resultados.

De aspectos gerais, podemos dizer que o sistema de processamento dos pedidos de acesso à informação 
enviados funciona: a regra é o envio de um número de protocolo do pedido no mesmo dia, via e-mail. 
O envio é fundamental do ponto de vista do controle do cidadão, que tem uma possibilidade de exigir 
sua  informação,  assim  como  verificar  o  prazo  legal  de  envio  de  resposta.  Em  um  dos  casos  (Pedido 
9), entretanto, o número de protocolo não foi enviado no mesmo dia e, no dia seguinte, foi enviada 
solicitação  de  especificação  da  pergunta.  Por  mais  que  reconheçamos  como  correto  o  pedido  de 
especificação feito pelo Tribunal69, entendemos que não enviar o número de protocolo gera insegurança 
ao cidadão. Até mesmo nossa equipe, que já havia enviado 8 pedidos, todos com número de protocolo 
enviados no mesmo dia, estranhou o fato de não ter recebido um número de protocolo, mas apenas um 
e-mail com pedido de especificação. Como sugestão, que acabaria com qualquer problema, propomos o 
envio de número de protocolo no ato do pedido (ao menos no pedido eletrônico).

Sobre o tempo médio de resposta, o prazo legal tem sido cumprido. O tempo médio foi calculado em 14 
dias70. Mais que isso, podemos afirmar que as respostas são ágeis, vez que o tempo médio de resposta é 

69 O pedido que fizemos estava genérico, o que dificultaria a resposta por parte do Tribunal. Por isso, entendemos que foi correta a 
solicitação de especificação do conteúdo.
70 Tempo calculado para os pedidos que  foram respondidos. O primeiro dia contado é o primeiro dia útil após o protocolo do 
pedido.

RECOMENDAÇÕES:

Especificar forma e prazos para interposição de recurso contra decisão denegatória ou 
resposta incompleta a pedido de acesso à informação.

Criar um campo específico dentro do  formulário de pedido de acesso à  informação 
especificamente para recursos. 

Apresentar respostas mais satisfatórias às perguntas de maior complexidade.

Responder a todas as perguntas, ainda que não detenha a informação pretendida pelo 
requerente.
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inferior ao prazo máximo de 20 dias determinado pela Lei de Acesso à Informação. Houve apenas um 
atraso registrado, de 1 dia  (Pedido 7). O aspecto do atraso de um dia, em face de uma média de dias 
significativamente inferior ao prazo estipulado legalmente calculada num universo de 9 pedidos, não nos 
causaria preocupação. Entretanto, devemos pontuar que essa média foi calculada desconsiderando um 
dos pedidos (Pedido 2), que não foi respondido, o que é grave. Acrescente-se que a reposta ao recurso foi 
feita em 4 dias, prazo menor do que o estipulado na LAI para esses casos (art. 15, com prazo legal de 5 
dias).

A maior parte dos pedidos foi respondida: dos 9 pedidos feitos, apenas um não foi respondido. Embora 
a razão seja alta (88,9%), surpreende-nos o fato de um pedido ser recebido pelo Tribunal, ser registrado 
segundo um número de protocolo e sequer ser respondido. Curiosamente, o Pedido 2 foi por nós 
classificado  como  de  sensibilidade média,  e  refere-se  ao  número  de  pedidos  de  acesso  à  informação 
indeferidos em 201471 e à existência ou não de relatório consolidando esses dados.

Sobre os tipos de resposta, utilizando os critérios explicitados no início desta Seção, temos um quadro 
geral: 7 foram consideradas acesso integral, 1 de acesso parcial e 1 sem resposta. Sobre a qualidade das 
respostas, tivemos o seguinte cômputo: 6 respostas satisfatórias, 2 incompletas e 1 sem resposta. Passa-se 
a uma análise detalhada de cada um dos pedidos, separados por graus de sensibilidade. Os Gráficos 9 e 
10 ilustram o descrito: 

71 A pergunta sobre os pedidos de acesso é feita a todos os órgão pela ARTIGO 19 (2015) como forma de verificar a aplicação da 
LAI.

Gráficos	9	e	10:	Qualidade	da	resposta	e	tipos	de	resposta	
em pedidos feitos pela equipe de pesquisa

Satisfatória Incompleta Sem resposta

22%

11%

67%

Qualidade da resposta a pedidos de feitos pela 
Equipe de Pesquisa

Número	de	pedidos	por	tipo	de	resposta

7

1

1

Sem resposta

Acesso integral

Acesso Parcial

 Fonte: TJSP. Elaboração própria.
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Quadro 3: Perguntas e avaliação das respostas – pedidos de sensibilidade baixa

Sensibilidade baixa

Sobre  os  pedidos  de  menor  complexidade  e  sobre  temas  de  menor  dificuldade  em  responder,  por 
nós  classificadas  como  de  sensibilidade baixa, tivemos uma impressão positiva do sistema de acesso à 
informação do Tribunal. Tratam-se dos Pedidos 3, 6 e 8.

O número de protocolo foi corretamente gerado via e-mail e as respostas foram devidamente respondidas, 
dentro do prazo. Ou seja, nas três situações obtivemos acesso integral e respostas satisfatórias. 
Descrevemos, abaixo, o teor das respostas.

Os pedidos de acesso à informação simples, como ficou claro na Seção 5.2.1, são a regra no Tribunal. 
Nesse sentido, por conta das duas observações realizadas nessa pesquisa, podemos concluir que o 
Tribunal conta com um organizado sistema de respostas às perguntas ordinariamente formuladas por 
cidadãos.

Sobre  o mérito do que  foi  perguntado,  reiteramos que o  tema do Banco de Sentenças  (Pedido 3)  foi 
explorado  na  Seção  4.2.3.  Sobre  a  agenda  do  Presidente,  conforme  verificado  na  Seção  4.1.5,  falta, 
ainda, no Tribunal um sistema de divulgação com agenda do Presidente e de outras autoridades mais 
interativo, com possibilidade de busca.

Sensibilidade média

Sobre os pedidos de média complexidade e relacionadas a temas de alguma dificuldade em responder, 
por nós classificadas como de  sensibilidade média, tivemos uma impressão menos positiva do sistema de 
acesso à informação do Tribunal. Tratam-se dos Pedidos 1, 2 e 9.

Pergunta Avaliação da resposta

Pedido 3 - O Banco de Sentenças do Tribunal é 
completo? Se sim, desde quando?

Afirmou-se que o Banco de Sentenças do Tribunal 
de Justiça de São Paulo é completo desde o ano de 
2012, sendo atualizado regularmente.

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.

Pedido 6 - Quantos são os magistrados na ativa 
do TJSP?

Foi respondido que o Tribunal possui 2.416 
magistrados, o que contemplou o perguntado.

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.

Pedido 8 - Qual foi a agenda do presidente do 
tribunal do dia 25 de março de 2015?

Foi disponibilizado um arquivo com a Agenda 
contendo todos os compromissos públicos do 
Presidente do Tribunal. 

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.
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O número de protocolo foi corretamente gerado via e-mail e duas respostas foram respondidas, dentro 
do prazo. O problema principal, já relatado, foi a ausência de resposta a um dos pedidos (Pedido 2). Já 
no Pedido 1, a resposta oferecida não atendeu exatamente ao pedido, razão pela qual a consideramos 
incompleta. Ou seja, em um pedido tivemos acesso integral e resposta satisfatória; em outro tivemos 
acesso integral e resposta incompleta; e em outro não obtivemos resposta. Descrevemos, abaixo, o teor 
das respostas.

A principal crítica à atuação do Tribunal nestes casos se refere à ausência de resposta em um dos pedidos. 
Não há justificativa aceitável para deixar de responder a um pedido de acesso à informação, mesmo que 
o Tribunal não possua a informação ou entenda que ela não deva ser pública. Além disso, tivemos uma 
resposta de qualidade baixa, o que, possivelmente, deva-se à concepção do Tribunal sobre a divulgação 
de vencimentos de magistrados, já criticada anteriormente (Seção 4.1.4).

Sensibilidade alta

Sobre  os  pedidos  de maior  complexidade  ou  relacionados  a  temas  de  dificuldade  em  responder,  por 
nós classificadas como de sensibilidade alta, tivemos uma impressão razoável sobre o sistema de acesso à 
informação do Tribunal. Tratam-se dos Pedidos 4, 5 e 7.

Quadro 4: Perguntas e avaliação das respostas – pedidos de sensibilidade média

Pergunta Avaliação da resposta

Pedido 1 - Quais foram os dez maiores valores de 
vencimentos pagos a magistrados no mês de março 
de 2015?

Foi disponibilizado um link, do site do Tribunal, 
com os vencimentos dos magistrados do TJSP. Não 
foram enviados os dez maiores salários percebidos 
por magistrados, que foi a pergunta feita e poderia 
ser respondida.

 » Acesso integral e qualidade incompleta.

Pedido 2 - Quantos foram os pedidos de acesso à 
informação indeferidos em 2014? Existe relatório 
com tais informações?

 » Não foi respondido.

Pedido 8 - Quem são os responsáveis pela 
inserção no site do TJSP dos dados relativos aos 
seguintes campos do portal “Transparência”: 
a) Licitações, b) Contratos, c) Execução 
Orçamentária e Financeira, d) Orçamento Anual, 
e) Lista de Veículos Oficiais, f) Concursos, g) 
Produtividade Primeira Instância72.

Foram informados os contatos completos dos 
setores do Tribunal responsáveis, conforme 
solicitado.

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.

72A pergunta aditada após solicitação do Tribunal. A pergunta original era: ”Quem é o responsável pela inserção no site do TJSP 
de dados orçamentários?”. 
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O número de protocolo foi corretamente gerado via e-mail e as três respostas foram respondidas, 
dentro do prazo. O principal problema foi a resposta incompleta a um dos pedidos (número 5). Nesse 
pedido, foi necessário um recurso, vez que a resposta oferecida não contemplou os aspectos necessários 
questionados. Descrevemos, abaixo, o teor das respostas.

Para estes pedidos, as respostas foram, em sua maior parte, de acesso integral e satisfatórias. Chamou 
atenção a resposta a informação considerada sensível (Pedido 4), sendo criticável apenas o fato de tal 
informação não estar disponível para acesso público no site. A resposta inicialmente oferecida ao Pedido 
5  foi  absolutamente  insuficiente,  razão  pela  qual  a  equipe  optou  por  interpor  recurso. Mesmo  após 
o  recurso, a  resposta apresentou deficiências, o que,  todavia, deve-se a  concepções do Tribunal  sobre 
classificação de informação em graus de sigilo, as quais devem ser alteradas. Referimo-nos à forma de 
exposição das informações, que não explicita sua data de classificação - fundamental para saber em que 
data se dará a desclassificação. Embora os documentos que classificam as informações sejam anexos de 
Portarias (portanto, com data), a falta de especificidade das informações gera insegurança no sentido de 
não sabermos quando matérias específicas foram classificadas e, desta forma, não haver qualquer tipo de 
controle quanto à data de desclassificação.

Como  considerações  após  a  análise  detida  dos  9  pedidos  de  informação,  também  propusemos 
recomendações:

Quadro 5: Perguntas e avaliação das respostas – pedidos de sensibilidade alta

Pergunta Avaliação da resposta

Pedido 4 - No ano de 2015, houve alguma sanção 
disciplinar aplicada a magistrado no âmbito 
do Tribunal? Em caso de resposta afirmativa, 
gostaríamos de saber seu nome, número do 
processo e sanção aplicada.

Foi informado que, no ano de 2015, apenas um 
magistrado foi punido, tendo sido informado seu 
nome e a pena recebida. 

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.

Pedido 5 - Quantas foram as informações 
classificadas como sigilosas? Essa classificação 
foi divulgada em algum lugar de acesso público? 
Algum documento, anteriormente em sigilo, 
tornou-se de acesso público em razão do término 
do seu prazo de classificação?

Foram disponibilizados arquivos anexados com 
as informações classificadas segundo os critérios 
da LAI. Isso ocorreu após um recurso, pois a 
resposta inicial se limitava a afirmar que nenhuma 
informação classificada havia se tornado pública. 

 » Acesso parcial e qualidade incompleta.

Pedido 7 - Alguma vara deixou de cumprir a 
meta de produtividade estipulada pelo Conselho 
Nacional de Justiça? Se sim, qual (ou quais)?.

Foi enviado um arquivo com a explicação sobre 
as Metas estipuladas pelo Conselho Nacional de 
Justiça e a porcentagem de cumprimento pelo 
Tribunal.

 » Acesso integral e qualidade satisfatória.
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RECOMENDAÇÕES:

Criar um campo específico para recursos na página do SIC.

Apresentar respostas mais satisfatórias às perguntas de maior complexidade.

Responder a todas as perguntas, ainda que não detenha a informação pretendida pelo 
requerente.
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Para estes pedidos, as respostas foram, em sua maior parte, de acesso integral e satisfatórias. Chamou 
atenção a resposta a informação considerada sensível (Pedido 4), sendo criticável apenas o fato de tal 
informação não estar disponível para acesso público no site. A resposta inicialmente oferecida ao Pedido 
5  foi  absolutamente  insuficiente,  razão  pela  qual  a  equipe  optou  por  interpor  recurso. Mesmo  após 
o  recurso, a  resposta apresentou deficiências, o que,  todavia, deve-se a  concepções do Tribunal  sobre 
classificação de informação em graus de sigilo, as quais devem ser alteradas. Referimo-nos à forma de 
exposição das informações, que não explicita sua data de classificação - fundamental para saber em que 
data se dará a desclassificação. Embora os documentos que classificam as informações sejam anexos de 
Portarias (portanto, com data), a falta de especificidade das informações gera insegurança no sentido de 
não sabermos quando matérias específicas foram classificadas e, desta forma, não haver qualquer tipo de 
controle quanto à data de desclassificação.

Como  considerações  após  a  análise  detida  dos  9  pedidos  de  informação,  também  propusemos 
recomendações:

RECOMENDAÇÕES

 » Criar um campo específico para recursos na página do SIC.

 » Apresentar respostas mais satisfatórias às perguntas de maior complexidade.

 » Responder a todas as perguntas, ainda que não detenha a informação pretendida pelo 
requerente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A pesquisa buscou avaliar a forma como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem implementado 
a Lei de Acesso à Informação (LAI). Ao longo de pouco mais de seis meses de pesquisas, avaliamos 
aspectos de transparência ativa (informações divulgadas espontaneamente pelo órgão) e de transparência 
passiva (informações divulgadas a partir da provocação de cidadãos). O estudo partiu da constatação 
de que a LAI foi elaborada tendo em vista essencialmente a promoção de políticas de transparência 
no âmbito do Poder Executivo e de que inexiste regulamentação específica pelos órgãos de cúpula do 
Judiciário sobre a aplicação das regras às estrutura específicas desse Poder.  

Outra premissa de pesquisa é que boas práticas de transparência são proveitosas tanto para os cidadãos 
como para os órgãos públicos. Ao mesmo tempo em que a transparência viabiliza que cidadãos possam 
realizar controle dos órgãos públicos, ela permite que distintos atores possam colaborar com o Poder 
Público na melhora de suas práticas de gestão. Uma política de abertura de informações e dados públicos 
devidamente implementada por órgãos do Poder Judiciário poderia, por exemplo, permitir que atores 
da sociedade civil realizassem diagnósticos sobre o perfil das ações judiciais ou sobre o perfil decisório 
dos magistrados, permitindo o desenho de políticas judiciárias embasadas em dados concretos. 

A maior parte da literatura especializada tem centrado esforços em compreender a implementação 
da Lei de Acesso à Informação no Poder Executivo. Pesquisas que se interessaram em compreender a 
realidade do Poder Judiciário são mais recentes e, nesses casos, o objetivo comumente identificado foi o 
de oferecer diagnósticos sobre políticas de transparência de órgãos de cúpula ou federais do Judiciário. 
Mesmo nesses casos, constatou-se a insatisfatória divulgação espontânea de informações descritas na 
LAI e a inexistência de estruturas adequadas para dar vazão aos pedidos de informação apresentados 
por cidadãos. Diante desse quadro, entendemos como fundamental a realização dessa pesquisa, que 
busca entender o acesso à informação pública num tribunal estadual: o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo.

A pesquisa  foi desenvolvida em duas  frentes de estudo que contaram com distintas  técnicas de coleta 
e análise de dados. A metodologia adotada para avaliar as práticas de transparência ativa empreendidas 
pelo Tribunal consistiu essencialmente na observação do sítio eletrônico do Tribunal e na realização de 
entrevistas com funcionários do TJSP diretamente envolvidos na gestão e disponibilização espontânea 
de informações. Já a metodologia adotada para a análise das práticas relacionadas à transparência passiva 
contou com uma combinação de técnicas, consistentes na observação do site do TJSP, na realização de 
entrevistas com funcionários do TJSP, na análise amostral de pedidos de informação apresentados por 
cidadãos ao Tribunal e no envio de pedidos de informação por meio do formulário eletrônico disponível 
da página do SIC no site do TJSP.

Esperamos que a metodologia por nós utilizada possa ser replicada para o estudo de outros tribunais 
estaduais. Pensada exatamente para esses órgãos e com diversos aspectos baseados diretamente na LAI 
e em outras normas pertinentes (do TJSP e do Conselho Nacional de Justiça), bem como em pesquisas 
de sucesso anteriormente desenvolvidas, entendemos que seria rico submeter outros Tribunais a tais 
critérios. Uma  pesquisa  que  investigasse  outros  órgãos  possibilitaria  instigantes  análises  comparativas 
e permitiria desvendar um tema que apenas recentemente tem ocupado pesquisadores da área: 
transparência nos órgãos estaduais do Poder Judiciário.

A primeira  constatação  feita pela  equipe de pesquisa  é que,  após  a promulgação da Lei  de Acesso  à 
Informação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou esforço para adequar suas estruturas 
com  vistas  a  dar  cumprimento  às  determinações  legais,  tendo  editado  resoluções  específicas  sobre  o 
tema e atribuído à Secretaria de Planejamento Estratégico (SEPLAN) a função de assegurar e monitorar 
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o cumprimento da LAI. A essa Secretaria foram atribuídas funções como coordenar atividades de 
reformulação do sítio eletrônico do Tribunal, elaborar relatórios de prestação de contas e gerir o Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC). 

Essa iniciativa se mostra notável se considerado o cenário de prestação de informação pelos demais 
tribunais do Brasil. Ainda são poucos os órgãos estaduais que empreenderam ações básicas e 
fundamentais voltadas a promover a transparência ativa e a transparência passiva, como a edição de 
resoluções específicas sobre acesso à informação ou a designação de órgão para centralizar o fluxo de 
informações dentro do Tribunal. No caso do TJSP, vale frisar, meses depois da promulgação da Lei de 
Acesso à Informação foi editada a Resolução TJSP/566/201273 e instituído o SIC.

O principal mecanismo de prestação ativa  e passiva de  informações pelo TJSP é  seu  sítio  eletrônico, 
embora  também  seja  possível  buscar  informações  por  outros  meios  como  a  presença  física,  contato 
telefônico e envio de cartas. De todo modo, o site do Tribunal foi desenhado com o objetivo de mais 
facilmente alcançar aqueles que ele julgou serem seus principais interlocutores, quais sejam: cidadãos, 
advogados, servidores e magistrados. Com efeito, o design da homepage do site do TJSP promove uma 
melhor experiência desses atores porque as informações mais comumente procuradas por indivíduos 
desses grupos são colocadas em evidência dentro de aba que lhes é endereçada.

No que diz respeito à transparência ativa, cumpre destacar que a homepage do sítio eletrônico do TJSP 
está desenhada de tal modo que o usuário, em regra, encontra com facilidade hiperlinks que o endereçam 
à  informação desejada, quando ela  estiver disponibilizada. Além disso,  em  todas as página do  site do 
Tribunal podem ser facilmente encontrados hiperlinks que encaminham o usuário às páginas do SIC e 
do portal de transparência, e que prestam informações sobre a sua estrutura organizacional ou sobre os 
serviços por ele prestados. 

É de se observar que o site do TJSP possui explicação sobre competências e sua estrutura organizacional, 
bem como endereços, contatos e horário de atendimento ao público (de todas as suas unidades). 
Disponibiliza também, em formato legível por máquina, quais são os magistrados de primeira instância, 
seus cargos, setores onde trabalham, graus de entrância e data de início do seu vínculo. Essas mesmas 
informações, todavia, não são disponibilizadas em relação ao desembargadores. 

Do mesmo modo, o site do TJSP possui páginas destinadas a divulgar as perguntas e respostas mais 
frequentemente oferecidas pelos cidadãos (FAQ) aos órgãos responsáveis por fazer a interface com a 
sociedade civil, como o SIC, a Ouvidoria e a Corregedoria Geral de Justiça. A despeito de a divulgação 
de tais perguntas e respostas constituir uma boa prática desenvolvida pelo Tribunal, seria aconselhável 
que essas informações fossem reunidas em uma única página para facilitar sua localização pelo usuário. 

As  informações  financeiras  cuja disponibilização  é  obrigatória  segundo  a LAI  estão presentes  no  site, 
embora estejam dispostas de forma desorganizada, de difícil acesso e por vezes em formato não legível 
por máquina.  Para  aprimorar  sua  forma  de  prestar  tais  informações,  é  aconselhável  que  o Tribunal 
unifique  em  uma  única  página  os  diferentes  dados  relacionados  a  informações  financeiras  e  não  os 
apresente somente confiando em links que endereçam o usuário a outros sítios da Internet. Do mesmo 
modo, os dados devem ser disponibilizados em formato aberto e legível por máquina, além de as páginas 
onde eles estão armazenados serem denominadas conforme o objeto a ser divulgado. 

73 A referida Resolução é posteriormente alterada pela Resolução TJSP/669/2014.
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Informações sobre estruturas remuneratórias, por sua vez, estão devidamente discriminadas em 
página do Portal de Transparência do site do TJSP, na forma definida pela Resolução CNJ/151/2012. 
Documento nos moldes do Anexo da referida  resolução é preenchido e publicado periodicamente no 
site do Tribunal, permitindo que sejam verificadas as diferentes verbas percebidas por cada um de seus 
magistrados e servidores. No entanto, estas informações são disponibilizadas de forma desordenada 
e  não  legível  por  máquina,  dificultando  sensivelmente  a  localização  das  informações  buscadas.  Esse 
caso  é  exemplar  de  como  o  formato  de  divulgação  das  informações  é  determinante  para  a  efetiva 
transparência de dados públicos. Nesse sentido, fica patente a necessidade de se incentivar cada vez mais 
a implementação de políticas de dados abertos, consistentes na disponibilização de dados e informações 
em formatos abertos (manipuláveis) e não proprietários.

Embora a obrigatoriedade constante da LAI de divulgar informações sobre os programas, ações e 
projetos  desenvolvidos  seja mais  especificamente  direcionada  aos  órgãos  do  Poder  Executivo,  devido 
às  suas  finalidades  institucionais,  ela  também  se  aplica  aos  órgãos  do  Sistema  de  Justiça.  No  site do 
TJSP, não há página própria que discrimine os projetos desenvolvidos em seu âmbito, estando as 
poucas informações disponibilizadas localizadas nas páginas da unidade responsável pela sua criação, 
implementação e monitoramento. À exemplo do Conselho Nacional de Justiça, seria aconselhável que o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo unificasse informações sobre programas, ações e projetos em 
uma única página acessível por meio do Portal de Transparência. 

A agenda do Presidente do Tribunal está publicada em local de destaque no site, sendo diariamente 
alimentada com o horário e nome dos participantes das reuniões ou encontros nos quais o Presidente 
participe.  Para  além  de  constituir  obrigação  legal,  esta  é  uma  boa  prática  de  gestão  que  permite 
aproximação do TJSP com diversos atores, internos ou externos à instituição. Todavia, essa prática 
poderia ser aprimorada pela informação do tema das reuniões ou encontros, bem como pela possibilidade 
de localizar o conteúdo da agenda dos presidente em datas pretéritas. Outra boa prática consistiria na 
publicação de agenda de outras autoridades do Tribunal, como o Ouvidor de Justiça e o Corregedor-
Geral.  

Um elemento sensível nas práticas de transparência ativa de diversos órgãos do sistema de justiça, 
inclusive do TJSP, é a falta de divulgação de informações relativas aos procedimentos disciplinares. No 
Tribunal em análise a pesquisa desses dados não é viabilizada pelo campo de busca de jurisprudência do 
site, cuja data-base está incompleta e não acessa processos administrativos disciplinares. Ressalte-se que 
a disponibilização de tais dados é de suma importância devido ao  interesse público envolvido, motivo 
pelo qual há Resolução específica do CNJ (135/2011) que determina serem públicos os julgamentos de 
processos administrativos disciplinares. 

Em relação à prestação ativa de informações sobre a atividade judicante, a informatização do Tribunal 
e posterior digitalização de processos possui a capacidade de viabilizar a ampla divulgação de peças 
processuais e de decisões judiciais. Respeitadas as hipóteses de segredo de justiça, que muitas vezes 
podem ser superadas por práticas de supressão no documento de dados pessoais dos envolvidos na 
demanda, ao menos as decisões judiciais devem ser todas publicadas integralmente devido ao seu caráter 
de interesse público. 

Com efeito, desde que finalizada a  informatização do Tribunal, é possível perceber uma preocupação 
do TJSP em permitir acesso ao andamento de todos os processos e de determinadas decisões judiciais. 
Igualmente, desde o início da implementação do processo digital, o inteiro teor dos novos processos 
ingressantes no TJSP também pode ser consultado pela Internet. 
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Outra  boa  prática  que  deve  ser  apontada  sobre  esse  respeito  é  que  há  explicação  clara  e  facilmente 
encontrável sobre como utilizar os mecanismos de consulta processual e de busca por decisões. Por outro 
lado, não resta claro ao usuário qual a composição das data-bases acessadas pelos referidos mecanismos de 
busca, nem mesmo em relação aos processos digitais entrantes. Essas informações são relevantes porque 
conferem mais credibilidade aos reconhecidos esforços de transparência empreendidos pelo Tribunal e 
permitem ao cidadão avaliar a representatividade das decisões que venha a consultar. 

A equipe de  pesquisa  também considera  que  seria  ideal  ao TJSP  realizar  novas  parametrizações  das 
decisões para que se permita, por exemplo, buscar processos por assunto e por classe processual. Isso seria 
especialmente relevante em demandas nas quais os efeitos da sentença possuem o condão de afetar uma 
coletividade, como é o caso de ações coletivas ou de recursos extraordinários ou especiais paradigma. 
Além disso,  é  essencial que o andamento processual  e as decisões  judiciais  sejam disponibilizados em 
formato legível por máquina, e que o banco de sentenças seja melhor divulgado e incluído nas abas 
constantes da homepage do site do TJSP.

No que diz respeito à transparência passiva, logo após a edição da Lei de Acesso à Informação, 
o Tribunal editou a Resolução TJSP/566/2012 para criar o Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(SIC). Considerando que o site é seu principal instrumento de prestação ativa e passiva de informações, 
a  principal  forma  que  o  cidadão  possui  para  solicitar  informações  é  mediante  o  preenchimento  de 
formulário  disponível  na  página  do  SIC  no  sítio  eletrônico  do  TJSP,  embora  também  seja  possível 
comparecer fisicamente ao tribunal ou enviar carta à SEPLAN. 

O formulário do SIC pode ser facilmente acessado devido à existência em todas as páginas do site do 
TJSP de hiperlink que endereça o usuário à página do SIC, mas esse mecanismo merece reformulações 
para aprimorar o procedimento de prestação passiva de informações. Em primeiro lugar, o formulário 
deve solicitar somente as informações essenciais para identificação do interessado, como nome completo, 
número de um documento de identidade (RG, CPF ou CNPJ) e um endereço de e-mail ou endereço 
físico para onde a resposta ao pedido deve ser enviada. Informações adicionais, como o número de 
diversos documento de identidade ou mais de um endereço para contato devem ser solicitadas de forma 
opcional. Tal prática respeitaria parâmetros importantes de preservação de dados pessoais, que vêm sendo 
discutidos cada vez mais nacional e internacionalmente.

Em seguida, devido à existência de limite de caracteres do campo “mensagem” do formulário, seria 
necessária a inclusão de campo para anexar documentos que possam servir para melhor instruir o 
pedido ou para o envio de pedido de  informação mais robusto e complexo. Além disso, o número de 
protocolo do pedido de acesso à informação deve ser gerado no momento do envio do pedido para 
evitar que o cidadão deixe de receber e-mail com o número do protocolo. Deve, ainda, ser criado espaço 
para que o cidadão possa acompanhar online a tramitação do procedimento de resposta a seu pedido. 

Outra sugestão de aprimoramento à página do SIC no site do tribunal que merece especial atenção 
consiste na disponibilização de espaço para a apresentação de recurso pelo cidadão contra decisão que 
negue acesso à informação ou a forneça de forma incompleta. Igualmente, devem ser explicitadas na 
página do SIC as formas pelas quais o cidadão pode apresentar recursos contra resposta a pedido de 
acesso à informação. 

No que diz respeito à divulgação de informações classificadas como sigilosas, o Tribunal mantém estas 
informações em local de destaque na página do SIC. A despeito da boa prática de disponibilizar essas 
informações em local de fácil acesso, seria necessário apresentar também a justificativa e a data em que 



96

ACESSO À INFORMAÇÃO NO TJSP

a informação foi classificada. Caso contrário, o grau de sigilo da informação, transitório nos termos da 
LAI, poderia ser interpretado como permanente, sem data para a necessária desclassificação.

Outra boa prática do Tribunal consistiu na publicação, no mesmo ano da entrada em vigor da Lei de 
Acesso à Informação (2012), de relatório informativo sobre pedidos de acesso à informação apresentados. 
O relatório apresentou, em linguagem clara e acessível, o histórico da aplicação da legislação no âmbito 
do TJSP e a quantidade de pedidos apresentados e dos assuntos versados por eles. Essa prática foi 
descontinuada, mas deveria ser retomada.

Quando da análise dos pedidos de acesso à informação apresentados por cidadãos e disponibilizados 
pelo TJSP à equipe de pesquisa, foi possível notar que mais de metade dos pedidos apresentados 
solicitam informações relativas a um processo judicial em específico ou realizam consulta jurídica, muitas 
vezes  sobre  processos  futuros.  Também  é  recorrente  a  solicitação  de  informações  ou  a  apresentação 
de reclamações sobre concursos públicos, bem como a apresentação de questões sobre a organização 
institucional do TJSP. 

Outro aspecto notado consiste em que a esmagadora maioria dos pedidos trata de temas pouco sensíveis, 
casos em que o tribunal fornece adequadamente e integralmente a informação solicitada. Por sua 
vez, dentre os reduzidos casos de pedidos com sensibilidade média ou alta  foi  possível  identificar maior 
incidência de ausência de resposta ou de acesso parcial à informação. Esta constatação foi reiterada 
quando da análise das respostas fornecidas pelo Tribunal aos pedidos de informação apresentados pela 
equipe de pesquisa.

Com o intuito de reduzir a quantidade de pedidos semelhantes de acesso à informação apresentados e 
de aprimorar as práticas de transparência do Tribunal, seria aconselhável que constasse na página do 
SIC explicações mais claras e detalhadas sobre o escopo desse serviço e sobre os mecanismos de pesquisa 
processual disponíveis no site. Além disso, o sítio eletrônico do TJSP deve apresentar, de forma clara e 
em local de fácil acesso, explicações relativas a concursos públicos. 

Outro aspecto que saltou aos olhos quando da análise dos pedidos de informação foi a existência do que 
optamos por chamar de recurso impróprio, consistente em recurso enviado por meio do formulário constante 
da página do SIC, mas cujo conteúdo expressamente questionava decisão anteriormente concedida pelo 
Tribunal a pedido de informação. Essa constatação, somada ao baixo número de recursos apresentados 
desde a edição da LAI (apenas 6, em um universo de aproximadamente 4.000 entre dezembro de 2013 e 
2014), corrobora com a constatação de que falta explicação sobre a possibilidade e a forma adequada de 
o cidadão apresentar recurso contra decisão denegatória ou resposta insuficiente. 

Com efeito, a possibilidade de apresentar recurso e seu trâmite processual constam na Resolução 
TJSP/699/2014, segundo a qual o recurso deverá ser submetido à Secretaria de Planejamento Estratégico 
e será julgado pelo Presidente do Núcleo de Planejamento e Gestão (NPG). Contra essa decisão poderá 
ser proposto novo recurso perante a Secretaria da Magistratura (SEMA), que encaminhará a peça para 
apreciação pelo Conselho Superior da Magistratura. A despeito dessas prescrições normativas, não há 
na Resolução ou na página do SIC qualquer direcionamento sobre a forma de apresentação do recurso, 
que tem sido entregue por cidadãos em forma de petição protocolada na SEPLAN ou por meio do 
formulário do SIC sem a devida identificação. 

De todo modo, a equipe de pesquisa teve acesso aos seis recursos que constam no banco de dados 
da SEPLAN desde a edição da LAI. Primeiramente, cumpre ressalvar que a existência de somente 
seis recursos registrados no banco de dados do SIC não significa que somente foram interpostos esses 
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recursos. Isso porque, devido à inexistência de explicação sobre a possibilidade ou a forma de interpor 
recurso contra decisão de indeferimento ou deferimento parcial de informação, decorre que cidadãos 
propõem novamente sua pergunta por meio do formulário eletrônico constante da página do SIC. 

Dentre os recursos analisados, as informações requeridas são, em sua maioria, de sensibilidade baixa 
e produzidas pelo Tribunal, mas cujo fornecimento demanda melhores práticas de gestão. Em sua 
resposta a estes pedidos, o Tribunal tendeu a recusar acesso à informação alegando não possuir os dados 
solicitados ou extinguindo o processo por motivos procedimentais. Estas constatações apenas reforçam 
a necessidade de promover ainda maior abertura dos dados produzidos e custodiados pelo TJSP e de se 
debater com profundidade as práticas de transparência pelos órgãos do Sistema de Justiça. 

Finalmente, com o intuito de verificar, na prática, o fluxo de trabalho referente à transparência passiva, 
a equipe de pesquisa apresentou 9 pedidos de informação dos 3 graus de sensibilidade por meio do 
formulário constante da página do SIC no site do TJSP. Foi possível constatar que o Tribunal geralmente 
envia no mesmo dia e-mail ao cidadão com o número do protocolo e detalhes do pedido apresentado, 
salvo quando a SEPLAN envia e-mail ao solicitante buscando esclarecimentos quanto ao pedido e 
fornece o número do protocolo somente após realizados os esclarecimentos solicitados. 

Outra constatação foi a de que o TJSP normalmente responde com presteza aos pedidos de informação, 
sendo minoritários os casos em que extrapola o prazo legal ou que não responde ao pedido. Além disso, 
dentre as respostas oferecidas pelo Tribunal às perguntas apresentadas, a maioria foi considerada como 
acesso integral e satisfatórias, havendo poucos casos de acesso parcial ou incompleta de informação. 
Interessante ressaltar que os casos de omissão, de acesso parcial e resposta incompleta, bem como a 
ausência de resposta registrada, ocorreram quando as perguntas foram consideradas pela equipe de 
pesquisa como de sensibilidade média ou alta. 

Diante desse cenário, a equipe de pesquisa ressalta a necessidade de serem fornecidas respostas a todos 
os pedidos de informação apresentados e de serem cuidadosamente respondidos os questionamentos 
propostos, independente da sensibilidade do pedido. 

Feitas todas essas considerações, a equipe de pesquisa questiona: qual será o próximo passo para o 
TJSP? A iniciativa de fazer essa pesquisa, como explicitado, partiu de iniciativa de uma das gestões do 
Tribunal, motivo pelo qual foi estabelecido Acordo de Cooperação Técnica com o InternetLab. Finda 
essa gestão, o que serão feitas das conclusões e sugestões ora propostas? O TJSP conseguirá avançar em 
direção a uma mais plena aplicação da LAI ou ficará estacionado no patamar de hoje?

Essas perguntas são feitas, inclusive, para questionar um aspecto que causa preocupação em relação 
ao Poder Judiciário: a ausência de coordenação das políticas de transparência. Entendemos que o CNJ 
teria competência para tanto, mas, até o momento, o órgão tem exercido essa função com timidez. Isso 
porque, de um lado, apresenta alguns problemas na forma como lida com a transparência (a exemplo 
do  fechamento  temporário e abrupto do Programa “Justiça Aberta”) e, de outro, até hoje não propôs 
regulamentação à Lei de Acesso à Informação no âmbito do Judiciário. Não é desejável que a atenção 
aos aspectos da LAI em tribunais dependa de iniciativas isoladas ou de gestões específicas.

Outras pesquisas já salientaram a necessidade do CNJ auxiliar no controle e monitoramento da 
implementação pelos órgãos jurisdicionais da Lei de Acesso à Informação. Endossamos essa sugestão, 
vez que os Tribunais simplesmente não são avaliados ou cobrados a cumprir a LAI, principalmente os 
estaduais. Daí que não podemos depender de iniciativas individuais de pesquisadores ou de Presidentes 
de Tribunais para que o fundamental controle do Poder Público seja feito.
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7. RESUMO DAS 
RECOMENDAÇÕES
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Este Capítulo 7 é dedicado a sumarizar as principais recomendações  feitas ao  longo do relatório pela 
equipe de pesquisa. Dessa forma, exporemos lista contendo recomendações separadas por temas e 
com a legenda utilizada ao longo do trabalho (ver Capítulo 2). Além disso, destacamos (com um sinal 
visual) as recomendações prioritárias que devem ser empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo com vistas à mais plena implementação da Lei de Acesso à Informação. Nos casos de 
recomendações semelhantes, que aparecem em distintas seções do texto, optamos por deixar apenas 
uma delas na lista abaixo, de forma a facilitar a leitura.

A escolha das recomendações prioritárias considerou como preponderantes os seguintes elementos: (a) 
as obrigações especificamente descritas na Lei de Acesso à Informação, (b) a divulgação de documentos 
produzidos no exercício da atividade judicante, e (c) a necessidade de divulgação de dados em formato 
legível por máquina. 

Destacamos que os aspectos transversais de políticas de transparência - acessibilidade a pessoas com 
deficiência e utilização de dados abertos - não estão destacados abaixo como recomendações específicas. 
Esses aspectos devem ser observados em todas as práticas de transparência, motivo pelo qual devem 
ser considerados de prioridade alta para o TJSP ou qualquer outro órgão que pretenda atender aos 
princípios da transparência na gestão pública. 

RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES:

Transparência Ativa 

Recomendação em vermelho: descumprimento de obrigações expressas da LAI 
ou outra norma aplicável.

Recomendação em amarelo: forma manifestamente inadequada de divulgação de 
dados.

Recomendação em verde: sugestão de mudança com base em boas práticas de 
divulgação de informações.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Disponibilizar, a exemplo da página de consulta sobre juízes de primeira instância, 
ferramenta de consulta de informações sobre desembargadores.

Disponibilizar, em formato aberto, dados brutos sobre desembargadores.

Disponibilizar, em formato aberto, dados brutos sobre desembargadores.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Disponibilizar informações em formatos abertos e não proprietários.

Divulgar informações financeiras no portal do Tribunal de forma integral.

Denominar as páginas concernentes às informações financeiras conforme objeto a ser 
divulgado.

Divulgar informações financeiras em formato legível por máquina.

Unificar em uma única página informações financeiras do TJSP.

RECURSOS HUMANOS

Explicar para o usuário os valores disponibilizados em cada uma das colunas referentes 
aos vencimentos de magistrados.

Divulgar os dados em formato legível por máquina, em especial aqueles indicados pela 
Resolução CNJ/151/2012.

Disponibilizar filtros para localização dos dados constantes da tabela.

Disponibilizar dados em fonte maior para permitir sua leitura pelos usuários.

AÇÕES E PROGRAMAS

Disponibilizar ferramenta para localização de agendas do Presidente do Tribunal dos 
dias anteriores.

Divulgar informações financeiras no portal do Tribunal de forma integral.

Disponibilizar agenda de outras autoridades do Tribunal.

Divulgar o objeto das reuniões que constam na agenda pública do presidente do 
Tribunal.

Disponibilizar página contendo todas as ações e programas desenvolvidos no âmbito 
do Tribunal.

FAQ

Unificar disponibilização de perguntas e respostas em uma única página.

Disponibilizar na página do SIC, de forma mais destacada, hiperlink que direcione à 
página unificada de perguntas e respostas. 
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CONTROLE DISCIPLINAR

Disponibilizar em formato eletrônico a database de processos administrativos 
sancionadores;

Estabelecer  filtros  específicos  para  cada  uma  das  classes  processuais  dos  processos 
administrativos sancionadores, com especial ênfase para o “processo administrativo 
disciplinar”;

Não restringir o acesso às sessões de julgamento de processos sancionadores por motivo 
de segredo de justiça.

PESQUISA PROCESSUAL

Disponibilizar integralmente processos cuja sentença produzirá efeitos erga omnes e 
que sejam digitais, independentemente de senha ou cadastro no sistema do Tribunal. 

Viabilizar mais mecanismos de busca de processos em curso, com especial atenção a: 
assunto, tipo processual, e processos que se incluam na sistemática da Repercussão 
Geral e de Recursos Repetitivos;

Disponibilizar agenda de audiências públicas e de audiências em processos cujos 
efeitos da decisão sejam erga omnes.

PESQUISA JURISPRUDENCIAL

Divulgar na página de consulta jurisprudencial informações sobre quais decisões 
compõem a site.

Disponibilizar ferramenta que permita a fácil consulta de todas as decisões de segunda 
instância proferidas pelo TJSP. 

Alterar o formato de disponibilização das decisões, de forma a reduzir a falibilidade 
da busca pelo inteiro teor das decisões e facilitar a leitura das decisões por máquinas.
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Transparência Passiva

BANCO DE SENTENÇA

Divulgar de forma ampla o mecanismo de busca “Banco de Sentenças”.

Disponibilizar hiperlink na página inicial do TJSP que direcione o cidadão para o 
Banco de Sentenças.

Divulgar, na página do banco de sentenças, informações sobre quais decisões compõem 
sua site.

Ampliar as decisões que compõem a site do banco de sentenças para além de sentenças 
com resolução de mérito.

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Exigir, para pedidos de acesso à informação, somente nome completo, CPF (ou CNPJ) e 
endereço para contato (preferencialmente eletrônico). 

Disponibilizar espaço para anexar arquivo no formulário do SIC disponível no site do TJSP.

Disponibilizar informações sobre a possibilidade e modo de apresentação de recurso 
contra resposta a pedido de acesso à informação.

Disponibilizar  página  ou  formulário  específico  para  envio  de  recurso  contra  resposta  a 
pedido de informação.

Gerar número de protocolo no momento do envio do pedido de informação.

Disponibilizar  mecanismo  que  viabilize,  por  intermédio  do  número  de  protocolo,  a 
consulta da tramitação do pedido de informação.

DOCUMENTOS CLASSIFICADOS

Divulgar tabela de informações com data de classificação e justificativa para o sigilo.

Revisar os critérios de classificação, tendo em vista o atendimento ao interesse público 
e aos recentes precedentes do STF.
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS

Divulgar no próprio campo do SIC, no site do TJSP, explicações sobre seu escopo.

Criar a possibilidade de consulta aos processos de pedidos de acesso à informação 
feitos no âmbito do SIC.

RECURSOS IMPRÓPRIOS

Especificar forma e prazos para interposição de recurso contra decisão denegatória ou 
resposta incompleta a pedido de acesso à informação.

Criar um campo específico dentro do  formulário de pedido de acesso à  informação 
especificamente para recursos.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO SOBRE CONCURSOS

Divulgar no site informações concernentes a vagas nas diferentes circunscrições e a 
prorrogações de concursos.

RELATÓRIOS INFORMATIVOS SOBRE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Publicar, periodicamente, os Relatórios sobre pedidos de acesso à informação.

Disponibilizar, no relatório, o número de pedidos de acesso à informação deferidos e 
indeferidos.

Disponibilizar, no relatório, a razão para indeferimento de pedidos de acesso à 
informação.

Armazenar os relatórios produzidos em lugar de fácil acess
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ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Especificar forma e prazos para interposição de recurso contra decisão denegatória ou 
resposta incompleta a pedido de acesso à informação.

Criar um campo específico dentro do  formulário de pedido de acesso à  informação 
especificamente para recursos. 

Apresentar respostas mais satisfatórias às perguntas de maior complexidade.

Responder a todas as perguntas, ainda que não detenha a informação pretendida pelo 
requerente.

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES APRESENTADOS PELA EQUIPE DE PESQUISA

Criar um campo específico para recursos na página do SIC.

Apresentar respostas mais satisfatórias às perguntas de maior complexidade.

Responder a todas as perguntas, ainda que não detenha a informação pretendida pelo 
requerente.
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9. ANEXOS
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ANEXO I: CRITÉRIOS PARA OBSERVAÇÃO DO SITE DO TJSP

Aspectos transversais:

1. Acessibilidade (LAI, art. 8º, § 3º, VIII):
a. É garantida a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?

2.Dados abertos (LAI, art. 8º, § 3º, II):
a. As informações são divulgadas em formato legível por máquina?
b. As informações são divulgadas em formato não proprietário?

Transparência ativa:

Acesso às informações de atividades-meio:

3. Informações institucionais (LAI, art. 8º, caput e § 1º, I):
a. Estão disponibilizadas informações sobre a estrutura organizacional do Tribunal (competências, 
cargos, ocupantes dos principais cargos, base jurídica da estrutura organizacional)? 
b. Estão disponibilizados endereços, telefones e horários de atendimento ao público? 
c. Há informações específicas e atualizadas sobre os fóruns e varas?
d. Normas jurídicas internas são publicadas? E as normas do Conselho Nacional de Justiça?

4. FAQ - Dúvidas Frequentes (LAI, art. 8º, § 1º, VI):
a. Está disponibilizada lista contendo perguntas mais frequentemente endereçadas ao Tribunal e suas 
respectivas respostas? 
b. Há relação entre as perguntas que constam no FAQ e os pedidos de informação feitos pelos cidadãos?

5. Informações financeiras (LAI, art. 8º, § 1º, II, III, IV; Resolução CNJ/79/2009, 
Resolução CNJ/83/2009 e Resolução CNJ/102/2009):
a. A receita do Tribunal está disponibilizada no site? Há clareza sobre suas origens?
b. Estão discriminadas as informações sobre recursos físicos, materiais e tecnológicos do Tribunal? 
c. Há informação sobre os convênios e demais acordos firmados pelo Tribunal?
d. Estão publicados os processos licitatórios e respectivos contratos firmados?

6. Recursos humanos (Resolução CNJ/102/2009 e LAI, art. 8º, § 1º, III):
a. Há divulgação da quantidade de funcionários do Tribunal?
b. Os vencimentos de magistrados e servidores estão disponíveis? Há discriminação entre salário-base e 
demais adicionais?

7. Ações e programas (LAI, arts. 7º, VII e 8º, § 1º, V):
a. O site disponibiliza lista dos programas e ações executados pelo TJSP? As informações são completas, 
com unidade responsável, metas e demais indicadores?
b. Há divulgação de relatórios de auditorias ou outras formas de controle interno ou externo?
c. Há divulgação da agenda do Presidente do Tribunal? E de outras autoridades? 

8. Controle Disciplinar (LAI, art. 8º e Resolução CNJ/135/2011):
a. Estão publicados os números dos procedimentos administrativos instaurados, pendentes e julgados no 
Tribunal?
b. É pública a consulta às bases de dados do Tribunal? E às sessões de julgamento?
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Acesso às informações de atividades-fim:

9. Pesquisa processual (LAI, art. 8º, § 3º):
a. É acessível a todos os cidadãos (físico e digital)?
b. Há alguma restrição de acesso ao andamento de processos? Quais?
c. Quais documentos são publicados (petições, documentos, etc)? 
d. Estes  documentos  são  universalmente  acessíveis? Em  caso  de  resposta  negativa,  quais  os  filtros  de 
restrição de documentos disponibilizados? 

10. Pesquisa jurisprudencial (LAI, art. 8º, § 3º):
a. Quais decisões são acessíveis por meio do mecanismo de busca (acórdãos, decisões monocráticas, 
etc.)?
b. Quais as ferramentas de busca disponibilizadas no mecanismo de busca? 
c. Existe alguma explicação das ferramentas de busca para os usuários? A explicação é clara?
d. Existe alguma explicação sobre o universo de decisões de constam na database do mecanismo de 
pesquisa jurisprudencial?

11. Banco de Sentenças (LAI, art. 8º, § 3º):
a. Quais decisões são acessíveis por meio desses mecanismos de busca de decisões (sentenças, decisões 
interlocutórias, etc.)?
b. Quais as ferramentas de busca disponibilizadas no mecanismo de busca? 
c. Existe alguma explicação das ferramentas de busca para os usuários? A explicação é clara?
d. Existe alguma explicação sobre o universo de decisões de constam na database do Banco de Sentenças?

12. Repercussão geral e recursos repetitivos 
a. Há informações sobre quantos e quais são os recursos sobrestados no TJSP? 
b. Essas informações estão discriminadas de acordo com a competência territorial?

13. Estatísticas:
a. O site apresenta estatísticas sobre as ações ajuizadas, pendentes e concluídas?
b. As estatísticas apresentam informações territoriais, temporais e matérias das ações ajuizadas? 
c. Há estatísticas e/ou informações sobre o cumprimento pelo Tribunal das metas do Conselho Nacional 
de Justiça?

14. Programação de audiências: 
a. Estão publicadas as agendas de audiência de todas as varas e câmaras? E de ações coletivas, ação civil 
pública, mandado de segurança coletivo e recursos repetitivos?
b. Estão publicadas as agendas de audiências públicas realizadas?

Transparência passiva - Instrumentos de acesso à informação: 

15. Sistema de Informação ao Cidadão - SIC (LAI, arts. 12 e 40 e Resolução TJSP/669/2014 
artigo 6º, parágrafo 2º): 
a. Foi criado um SIC (ou Ouvidoria)?
b. Estão disponibilizadas informações sobre a localização do órgão, os horários de funcionamento, 
o telefone de contato, o e-mail para esclarecimentos de dúvidas, o nome do órgão responsável pelo 
monitoramento da implementação da LAI?
c. O serviço é gratuito?

16. Campo de envio de solicitação de informações (LAI, art. 10): 
a. Há um campo específico para envio de solicitação de informações?
b. Quais são as informações solicitadas ao cidadão para o envio de pedido de informação? Estas 
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exigências desestimulam ou inviabilizam a solicitação de informação?
c. Há informações sobre o procedimento de interposição de recurso em face de decisão denegatória de 
acesso à informação?

17. Documentos classificados (LAI, artigo 30):
a. Está disponibilizada uma lista de documentos classificados como sigilosos e seus respectivos graus de 
sigilo? Há uma justificativa apresentada para a classificação dos documentos enquanto sigilosos? 
b. Há rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura? 
Há justificativa apresentada?
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ANEXO II: PERGUNTAS FEITAS PELO INTERNETLAB

Sensibilidade baixa Sensibilidade média Sensibilidade alta

Pedido 3 – O banco de sentenças do 
Tribunal é completo? Se sim, desde 
quando?

Pedido 1 – Quais foram os dez maiores 
valores de vencimentos pagos a magistrados 
no mês de março de 2015?

Pedido 4 – No ano de 2015, houve alguma 
sanção disciplinar aplicada a magistrado no 
âmbito do Tribunal? Em caso de resposta 
afirmativa, gostaríamos de saber seu nome, 
número do processo e sanção aplicada.

Pedido 6 – Quantos são os magistrados na 
ativa do TJSP?

Pedido 2 – Quantos foram os pedidos de 
acesso à informação indeferidos em 2014? 
Existe relatório com tais informações?

Pedido 5 – Quantas foram as informações 
classificadas como sigilosas? Essa classificação 
foi divulgada em algum lugar de acesso 
público? Algum documento, anteriormente em 
sigilo, tornou-se de acesso público em razão do 
término do seu prazo de classificação?

Pedido 8 – Qual foi a agenda do 
presidente do tribunal do dia 25 de março 
de 2015?

Pedido 9 – Quem é o responsável 
pela inserção no site do TJSP de dados 
orçamentários? Em 12 de junho mandamos 
aditamento à pergunta: “Quem são os 
responsáveis pela inserção no site do TJSP 
dos dados relativos aos seguintes campos 
do portal “Transparência”: a) Licitações, 
b) Contratos, c) Execução Orçamentária 
e Financeira, d) Orçamento Anual, e) 
Lista de Veículos Oficiais, f) Concursos, g) 
Produtividade Primeira Instância”

Pedido 7 – Alguma vara deixou de cumprir 
a meta de produtividade estipulada pelo 
Conselho Nacional de Justiça? Se sim, qual (ou 
quais)?
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ANEXO III: ENTREVISTAS REALIZADAS POR ESCRITO

Entrevista com Corregedoria-Geral de Justiça 
(Diretor Sumio Fernando Tanaka).

1) Como funciona a publicidade das atividades da Corregedoria?

Deveria haver alguma alteração à forma como são divulgadas estas atividades?

A  partir  do  portal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  (www.tjsp.jus.br)  é  possível  ao 
interessado acessar a página da Corregedoria (http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/
Default.aspx?f=7), onde se encontram disponibilizadas diversas informações acerca das atividades 
inseridas na competência do órgão (adoção internacional, correições, cartas rogatórias, cartilhas do 
extrajudicial, comunicados, corregedorias permanentes, estatísticas, execuções criminais, infância e 
juventude, normas gerais de serviço, pareceres, projetos, entre outras).

Além disso, o sítio do tribunal divulga com frequência, em seu espaço de notícias, trabalhos e eventos 
importantes dos quais a Corregedoria participa, sem prejuízo da publicação de atos oficiais no Diário da 
Justiça Eletrônico. 

2) Há alguma ação pensada em Encontro dos Corregedores sobre o tema da publicidade e 
da transparência dos Tribunais?

Embora a preocupação quanto ao tema seja constante nos encontros, ele normalmente não é objeto de 
deliberação por estar, em regra, entre as atribuições das Presidências dos Tribunais.

3) As sessões de julgamento dos processos administrativos disciplinares são públicas?

Sim, salvo quanto aos processos em que decretado o segredo de justiça.

4) Há possibilidade de acompanhar as sessões?

Sim, salvo quanto aos processos em que decretado o segredo de justiça, restritos às partes e seus 
procuradores.

5) Os processos disciplinares estão disponíveis ao público de alguma forma? Se sim, onde? 
Se não, por qual motivo?

Ainda não há no Tribunal de Justiça sistema eletrônico de acompanhamento dos processos da 
Corregedoria disponível ao público. A implementação do sistema, já requerida, depende da Presidência. 
É possível aos interessados consultar os autos físicos do processo no balcão da serventia, ressalvados os 
casos que tramitam em sigilo.

6) Caso os processos disciplinares sejam disponibilizados ao público, eles são divulgados 
integralmente ou parcialmente?

Vide resposta anterior.

7) Há alguma determinação sobre transparência do trabalho da Corregedoria do TJSP 
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oriunda da Corregedoria Nacional de Justiça?

Não consta determinação específica daquele órgão nesse sentido.

8) Existe algum relatório da Corregedoria do Tribunal? Se não, existe a intenção de instituir 
um? Caso exista, esse relatório está disponível ao público? Onde?

Periodicamente  é  divulgado  um  relatório  geral  de  gestão,  no  qual  são  informados,  entre  outros 
dados, locais de correições e visitas correcionais (unidades judiciais e extrajudiciais), eventos, projetos, 
provimentos em destaque, número de pareceres, decisões, e os trabalhos de apoio aos cartórios. 

Um relatório foi apresentado em julho do ano passado, sobre as atividades da Corregedoria realizadas 
no primeiro semestre. E no início deste ano esteve disponibilizado no portal do Tribunal o relatório geral 
de gestão referente ao exercício de 2014.

9) Há alguma forma de um cidadão, através de uma manifestação enviada ao TJ, dar início 
ao um processo administrativo para apuração de alguma potencial infração?

Em cumprimento à Lei federal 12527/2011, implantou-se no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo o Serviço de Informação ao Cidadão. Uma das principais providências fora a substituição, 
no sítio eletrônico, do “Fale Conosco”, antigo canal de comunicação entre o Judiciário e o público, por 
esse novo serviço.

Por meio  do  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão,  qualquer  cidadão,  devidamente  identificado,  pode 
solicitar acesso às informações públicas não disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de 
São Paulo,  excetuadas  aquelas  classificadas  como  sigilosas ou pessoais, mediante o preenchimento de 
formulário eletrônico ou envio de correspondência ao endereço indicado. Antes de fazê-lo, o cidadão 
tem a oportunidade de verificar se a resposta ao seu pedido já se encontra entre as informações oferecidas 
no Portal da Transparência e no quadro de “Dúvidas Frequentes” ou de saber se a informação ou dados 
poderão ou não ser fornecidos, de acordo com a sua classificação como pessoal ou reservada, bastando 
seguir as orientações.

A Secretaria de Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça, como coordenadora do Serviço, recebe 
e encaminha os pedidos de informação aos diversos setores da Corte (departamentos e secretarias) de 
acordo com o assunto neles tratado, utilizando, para o controle desses pedidos, o sistema CPA (Controle 
de Processos Administrativos), que gera, automaticamente, número de processo para cada um dos 
pedidos, realiza o seu encaminhamento aos setores responsáveis, envia resposta ao cidadão, controla 
prazos e armazena dados estatísticos.

Na Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, os pedidos de informação são recebidos pelo Gabinete 
da Corregedoria e direcionados às respectivas coordenadorias para processamento, sendo submetidos 
à apreciação dos juízes assessores, que determinam o fornecimento ou não dos dados ou informação 
almejados, de cujos despachos os interessados são imediatamente informados.

Vale lembrar que os pedidos que aportam na Corregedoria envolvem diversos assuntos, principalmente 
os que dizem respeito a matéria jurisdicional, isto é, que não pode ser apreciada na esfera administrativa, 
função precípua deste Órgão. Quanto à natureza das informações, elas podem ser judiciais, que se 
referem às Varas ou Cartórios Judiciais, e extrajudiciais, relativas aos cartórios extrajudiciais.

As manifestações recebidas na Corregedoria têm sido prontamente respondidas, observado, sempre, o 
prazo legal.
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Desde a instituição, aportaram na Corregedoria, em média mensal, 18 pedidos formulados por meio do 
Serviço de Informação ao Cidadão.

Cabe, ainda, ressaltar a existência de outra forma de comunicação entre o público e a Corregedoria 
Geral,  qual  seja,  o  “Fale  com a Corregedoria”,  com características  semelhantes  ao SIC,  porém mais 
abrangente e apresentando número maior de acessos  (média mensal de 78 manifestações), permitindo 
ao cidadão, além do acesso a informações, apresentar denúncias, reclamações e sugestões.

A depender dos elementos fornecidos pelo cidadão, a manifestação poderá resultar na instauração de 
procedimento apuratório.

Entrevista com Secretaria de Tecnologia de Informação 
(Secretária Rosely Castilho)

A) Em relação ao banco de Jurisprudência, gostaríamos de saber:

1) A partir de qual data se passou a alimentar o banco de jurisprudência?

O portal atual está disponível desde 2007, mas recebeu migração de bases de jurisprudência anteriores à 
unificação dos Tribunais ocorrida em 2005. Desta forma temos:

• O extinto 2º TAC iniciou a disponibilização em 1999.
•  O TJ iniciou a disponibilização no final de Outubro de 1997.
• O extinto 1º TAC iniciou a disponibilização por volta de Novembro 1998, embora se 
encontrem algumas decisões mais antigas, fruto de algumas migrações parciais de acervos 
antigos.
• O extinto TACRIM iniciou a digitalização de suas decisões em 2003.

2) A publicação das decisões de segunda instância é integral? Em caso de resposta 
afirmativa, a partir de qual data?

A partir de Outubro 2007 todas as decisões passaram a ser disponibilizadas, em um único padrão, de 
forma integral.

3) Existe alguma diferença, no que toca à divulgação dos dados, entre decisões 
monocráticas e acórdãos? 

Há variação quanto ao início de disponibilização das decisões monocráticas, pois nem todos os extintos 
Tribunais disponibilizavam estas decisões.

Quanto  à  forma  de  disponibilização,  o  procedimento  é  o  mesmo  para  ambos  os  tipos  de  decisões, 
apenas se verifica ausência de alguns índices nas decisões monocráticas, pois nem todos os índices são 
obrigatórios no momento do cadastro (no caso de decisões ainda geradas em papel)

4) Quando foi incluído o mecanismo de busca por acordos homologados? A publicação dos 
acordos é integral? A partir de qual data? 

As homologações  de acordo não tem uma data inicial de disponibilização, seria necessário análise da 
base de dados para fornecer essa informação.

5) Os acordos publicados são de qual competência (primeira instância, CEJUSC, segunda 
instância, etc.)?
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Os acordos são da competência da segunda instância.

6) As decisões da Presidência são divulgadas? Em caso de resposta afirmativa, esta 
publicação é integral? A partir de qual data?

Sim são divulgadas desde 2010 de forma integral.

7) Qual a periodicidade de alimentação do banco de jurisprudência?

A periodicidade é diária. Uma  rotina é  executada uma vez ao dia para  carregar as decisões decisões 
registradas.

8) O mecanismo de busca localiza palavras-chave das ementas ou do inteiro teor do 
documento?

O campo “Pequisa livre” busca palavras em toda a extensão do documento, incluindo a ementa, que 
compõe o documento integral.

B) Em relação ao banco de sentenças, gostaríamos de saber:

1) A partir de qual data se passou a alimentar o banco de sentenças?

O banco de sentenças passou a ser alimentado desde Abril de 2011.

2) Quais decisões compõem esse banco de dados (sentenças, despachos, etc.)?

São disponibilizadas todas as decisões com movimentação onde o complemento possui:  
1-Magistrado|193-Julgamento|385-Com Resolução do Mérito.

3) A publicação dessas decisões é integral? Em caso de resposta afirmativa, a partir de 
qual data? 

A publicação é integral e acontece desde abril de 2011.

4) Qual a periodicidade de alimentação do banco de sentenças?

A alimentação do banco de sentenças é feita diariamente.

5) O mecanismo de busca localiza palavras-chave das ementas ou do inteiro teor do 
documento?

O mecanismo recupera as palavras-chaves das ementas e do inteiro teor.

C) Pesquisa Processual 

1) Quando foi incluído o mecanismo de busca por Inquéritos Policiais? Nesse campo de 
busca estão disponíveis todos os Inquéritos Policiais? Em caso de resposta negativa, quais 
inquéritos compõem o banco de dados acessível pelo campo de pesquisa processual? 
Quem atualiza esse campo (cartório, delegacia, etc)? 

Os Inquéritos Policiais não são apresentados no banco de julgados, pois são classificados como segredo 
de justiça.
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