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ATO NORMATIVO. RESOLUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS
DE VIDEOCONFERÊNCIA NO ÂMBITO DO PODER
JUDICIÁRIO. ATO APROVADO.

 

 

 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - aprovar a resolução, nos termos do voto do
Relator. Ausente, em razão da vacância do cargo, o Corregedor Nacional de Justiça. Presidiu o
julgamento o Ministro Luiz Fux. Plenário, 22 de setembro de 2020. Presentes à sessão os
Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luiz Fux, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi
Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim,
Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim
Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.

 

 

RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA (RELATOR):

 

Trata-se de procedimento de Ato Normativo que visa a regulamentar a utilização de
sistemas de videoconferência no âmbito do Poder Judiciário.

É o relatório. 

 

 

 
VOTO



VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA:
 

Trata-se de proposta de Resolução que disciplina a utilização de sistemas de
videoconferência no âmbito do Poder Judiciário, de modo a efetivar o direito à razoável duração do
processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A proposta estabelece que cada tribunal deverá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
a contar da entrada em vigor da norma, adotar um sistema de videoconferência para suas
audiências e atos oficiais. Referida medida, ao dispensar a adoção de solução tecnológica unificada
em todo o país, fortalece a autonomia administrativa dos tribunais e suas peculiaridades locais, nos
moldes do art. 96, inciso I, da Constituição Federal.

A atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça direciona-se para duas
importantes missões: (i) o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o
(ii) controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Em ambos os casos, a EC nº 45/04
buscou estabelecer a possibilidade de efetivo controle administrativo centralizado de legalidade
sobre a atuação dos diversos juízos e tribunais, sem prejuízo dos controles administrativos de cada
tribunal e do controle jurisdicional.

Essa finalidade fica patente, principalmente, quando o novo texto constitucional
determina ao Conselho zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de
ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou
órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo do Tribunal de Contas da
União (CF, art. 103-B, § 4º, II) e, também, determina ao Conselho que receba e conheça das
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por
delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional
dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a
disponibilidade ou a aposentadoria com  subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço
e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa (CF, art. 103-B, § 4º, III).

Observe-se, porém, que as duas hipóteses apresentam uma importante e significativa
diferença de atuação do Conselho Nacional de Justiça. Na função correcional e disciplinar dos
membros, órgãos e serviços do Poder Judiciário, o Conselho atua como órgão administrativo
hierarquicamente superior, podendo analisar tanto a legalidade quanto o mérito de eventuais faltas
funcionais.

Diversamente, porém, na função de controle da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário, inclusive com a possibilidade de desconstituição ou revisão dos atos
administrativos praticados pelos membros ou órgãos judiciários, o Conselho Nacional de Justiça
somente poderá analisar a legalidade do ato, e não o mérito – na hipótese de atos administrativos



discricionários –, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do
administrador, no caso, os membros ou órgãos judiciários, que poderão, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público.

Em regra, será defeso ao Conselho Nacional de Justiça apreciar o mérito do ato
administrativo dos demais órgãos do Poder Judiciário, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o
aspecto de sua legalidade e moralidade, isto é, se foi praticado conforme ou contrariamente ao
ordenamento jurídico. Esta solução tem como fundamento básico, o art. 96, I, a, que prevê como
alicerce da independência do Poder Judiciário a eleição, pelos membros dos próprios Tribunais, de
seus órgãos diretivos, para o exercício de seu autogoverno, sem qualquer ingerência, de maneira
que a verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa
ao controle administrativo de um órgão externo ao próprio tribunal, ainda que componente da
estrutura do Poder Judiciário (Conselho Nacional de Justiça), ou mesmo ao controle jurisdicional
de outros órgãos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. As autonomias funcional, administrativa
e financeira do Poder Judiciário consagradas nos artigos 96 e 99 da Constituição da República
Federativa do Brasil, somente a partir de 5 de outubro de 1988, dizem respeito ao PODER
ESTATAL como um todo, garantindo sua independência de atuação em relação aos demais Poderes
da República.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o auto governo dos Tribunais,
após a EC 45/04, proclamando que:

“levando em conta as atribuições conferidas ao Conselho –controle da atividade
administrativa e financeira do Judiciário e controle ético-disciplinar de seus membros –
assentou-se que a primeira não atinge o autogoverno do Judiciário, visto que, da totalidade
das competências privativas dos tribunais (CF, art.96), nenhuma lhes foi usurpada” (ADI
3.367/DF, Rel. Min. CÉSAR PELUSO, decisão: 13-4-2005)

Sendo essa a ratio do Ato Normativo sugerido, que visa justamente a resguardar a
autonomia administrativa dos tribunais, no exercício de seu autogoverno, sem perder de vista a
necessidade de consolidar uma ferramenta de auxílio a jurisdição.

O uso da videoconferência em atos do Poder Judiciário é uma realidade há mais de
uma década no país, inclusive com autorização legal, tanto no âmbito cível quanto criminal. Pode-
se ouvir testemunhas, fazer acareações e reconhecimento de pessoas, ou sustentações orais perante
alguns tribunais. A videoconferência pode também ser usada, mas em casos excepcionais, para o
interrogatório de acusados presos. Assim, a utilização deste importante instrumento tecnológico
não é uma novidade, mas representa uma medida necessária para assegurar a prestação
jurisdicional.

Os tempos recentes, cooperaram para percebemos que os avanços tecnológicos já nos
ofereciam bem mais do que imaginávamos, o fato é que a tradição nos fazia resistir ao
aproveitamento de todo esse potencial. Durante a pandemia, felizmente a tradição cedeu à
inafastabilidade da jurisdição e fomos obrigados a nos adaptar a “nova realidade”.

Assim, o ato normativo está alinhado aos princípios da celeridade, da eficiência e da
economicidade, tão caros à Administração Pública e tão importantes para a melhor realização da
gestão dos interesses públicos.



Para além disso, cumpre registrar que houve significativo aumento da demanda por
sistemas de videoconferência para a realização de reuniões e audiências, a partir do contexto de
pandemia do COVID-19. Outrossim, o trabalho remoto no âmbito do Poder Judiciário, cujos
resultados podem ser potencializados pela adoção de sistemas de videoconferência, é uma
realidade em expansão no país e no mundo.

Importante consignar, ademais, que o princípio da ampla defesa e do contraditório (art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal), não serão, em nenhuma medida, prejudicados com o
emprego de novas tecnologias para oitiva de investigados e testemunhas. Pelo contrário, haverá
evidente benefício tanto para a administração quanto para os investigados, com a redução de tempo
de tramitação dos processos e procedimentos.

Submeto ao Egrégio Plenário a presente proposta de Resolução, nos exatos termos
da minuta de ato normativo em anexo, e voto por sua aprovação.

Brasília, __, de ___________ de 20__.

 

Ministro LUIZ FUX
Presidente

 

 

RESOLUÇÃO Nº __, DE ___DE________ DE 20__.

 

 

Dispõe sobre a utilização de sistemas de
videoconferência no âmbito do Poder Judiciário.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, no uso de
suas atribuições constitucionais e regimentais, e

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve ser regida pelos princípios da
celeridade, da eficiência e da economicidade, nos termos da Constituição da República;

CONSIDERANDO o aumento da demanda por sistemas de videoconferência para a
realização de reuniões, audiências e sessões a partir do contexto de pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO que a autonomia administrativa de que dispõem os tribunais torna
prescindível a adoção de solução tecnológica unificada em todo o país;

CONSIDERANDO que a escolha do sistema de videoconferência deve ser realizada
por cada tribunal, considerando as peculiaridades locais;

CONSIDERANDO a expansão do trabalho remoto no âmbito do Poder Judiciário,
cujos resultados podem ser potencializados pela adoção de sistemas de videoconferência;

 



RESOLVE:

 

Art. 1º Cada tribunal deverá, no prazo máximo de 90 dias a contar da entrada em vigor
desta resolução, adotar um sistema de videoconferência para suas audiências e atos oficiais,
devendo comunicar ao Conselho Nacional de Justiça o nome da solução adotada e o endereço
eletrônico em que pode ser acessada.

Parágrafo único. Deverá ser dada publicidade ao sistema de videoconferência adotado
e às instruções que viabilizem a utilização deste pelo público externo.

Art. 2º O tribunal poderá optar pelo desenvolvimento de sistema próprio ou pela
adoção, de forma onerosa ou gratuita, de solução tecnológica disponível no mercado, devendo
priorizar a solução que, na medida de sua avaliação própria, seja a mais eficiente e de menor custo.

Parágrafo único. Em qualquer caso, o sistema de videoconferência, que terá de ser
compatível com o sistema processual eletrônico adotado pelo respectivo tribunal, deverá, no
mínimo, possibilitar:

I – a transmissão de áudio e vídeo entre dois ou mais participantes, de forma
simultânea e em tempo real;

II – o agendamento de reuniões, sessões e audiências, com possibilidade de envio de
convites para os participantes por e-mail;

III – a participação/conexão de convidados através do uso de navegadores de internet,
aplicativo ou programa próprio do fabricante da solução, com segurança de controle de acesso por
meio de senha e/ou link gerado pelo organizador;

IV – o compartilhamento de telas, arquivos de conteúdo multimídia entre os
participantes;

V – o controle de ativação das funções áudio e vídeo pelos participantes;

VI – o bloqueio das salas para o ingresso de integrantes mediante aprovação do
organizador das audiências, sessões e reuniões;

VII – o envio de mensagens de texto pelos participantes;

VIII – a gravação das reuniões, audiências e sessões em formato MP4 e outros
formatos abertos de arquivos de áudio/vídeo, no dispositivo (computador) de origem do
organizador da reunião e/ou em local centralizado disponibilizado pela solução de
videoconferência;

Art. 3º O sistema de videoconferência deverá garantir a segurança, a privacidade e a
confidencialidade das informações compartilhadas.

Parágrafo único. Nos casos autorizados pelo tribunal, o sistema de videoconferência
poderá ser utilizado para difusão de conteúdo para o público em geral na rede mundial de
computadores.

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal.



Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Ministro LUIZ FUX 
Presidente  

 

 

 

 

 

Assinado eletronicamente por: LUIZ FUX
24/09/2020 09:49:38 
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 4124430

200924094938418000000037285

IMPRIMIR  GERAR PDF


