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RESUMO 

 

O Estado exerce a função jurisdicional com a finalidade de 

composição dos conflitos litigiosos, sendo o processo o meio pelo qual ela se 

materializa. Com isso, tem-se o acesso à justiça, no sentido de ser garantido o 

exame de uma pretensão, em tempo aceitável, com a segurança de um 

tratamento adequado, que seja reflexo dos valores da sociedade em que se vive. 

O Poder Judiciário sofre críticas de toda ordem: no Brasil dos dias atuais, a 

morosidade é o principal problema apontado. Tanto é assim, que a sociedade 

brasileira passou a exigir uma solução para isso com tamanha ênfase, que a 

razoável duração do processo foi incluída no rol de garantias individuais da 

Constituição da República. Muitas alternativas têm sido buscadas com a 

intenção de reduzir o tempo de duração do processo, sendo a via eletrônica uma 

dessas opções. No ano de 2006, entrou em vigor a Lei n. 11.419, que trata da 

informatização do processo judicial. Este estudo realizou uma avaliação do 

contexto que levou à busca pela rápida solução dos litígios, com análise da lei 

que instituiu o meio eletrônico na tramitação dos processos, restrito a esta ótica 

de redução do tempo de duração do processo. Com base em um estudo de caso 

realizado no 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho, demonstrou-

se que, ao menos nesta unidade jurisdicional, houve efetiva diminuição no tempo 

de duração dos processos. Ponderou-se, ainda, acerca do software livre que 

está sendo disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para uso por parte 

dos tribunais, o Processo Judicial eletrônico – PJe, concluindo-se que a 

ferramenta terá condições de servir de instrumento para redução do termo final 

do processo. Finalizou-se esta dissertação com considerações sobre tudo o que 

foi estudado, ressaltando a idéia de que todos os atores que atuam na solução 

dos conflitos devem contribuir para que seja alcançada a paz.   

 

Palavras chave: Processo, acesso à justiça, razoável duração do 

processo, Lei n. 11.419, informatização, Juizado Especial, processo eletrônico 



 

 

ABSTRACT 

 

The State exerts the jurisdictional function aiming at the litigious 

conflict composition, being the process the way in which it gets materialized. With 

this, the access to justice is considered as a guarantee of a pretension 

examination, in acceptable time, with the security of an adjusted treatment, which 

is a reflection of society values. The Judiciary Power suffers critics of all sorts: 

nowadays in Brazil, the delaying is the mostly pointed problem. So much that 

Brazilian society started to demand a solution for this with such a great 

emphasis, that the reasonable duration of the process was enclosed in the roll of 

the Constitution of the Republic individual guarantees. Many alternatives have 

been searched intending to reduce the process duration time, the electronic way 

being one of these options. In the year of 2006, Law 11,419 came into use, it 

deals with the action at law computerization. This study it carried through an 

evaluation of the context that led to the search for a fast litigations solution, with 

the analysis of the law which instituted the electronic media in the process 

transaction, restricted to this optics of the process duration time reduction. On the 

basis of a case study carried through in 4º Civil Special Court at the Porto Velho 

Judicial district,  It has been demonstrated that, at least in this jurisdictional unit, 

there was an effective reduction in the process duration time. The Action at law - 

PJe was pondered, still, concerning the free software that is available for the 

National Justice Council for use by the courts, electronic, concluding that the tool 

will serve as an instrument for the reduction of the process final term. This 

dissertation was finished with considerations on the issues studied, standing out 

the idea of that all the actors involved in conflicts solution must contribute so that 

the peace be reached.  

 

Words key: Process, access to justice, reasonable duration of the 

process, Law 11,419, computerization, Special Court, electronic process 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem como objeto o estudo do processo 

eletrônico como uma das formas de diminuição do tempo de duração do 

processo, com foco no 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho-

Rondônia – 4º JEC-PVH, onde houve a modificação da tramitação, da forma 

tradicional – em papel – para o meio eletrônico. 

A intenção de fixar a análise em apenas uma das modalidades de 

redução do tempo de duração do processo deve-se ao fato de reconhecer-se 

que ela não é a única e que não seria possível esgotar o tema neste trabalho. 

Apenas a título de exemplo, pode-se citar que a conciliação também é medida 

capaz de encurtar o termo final de um processo. 

No decorrer da exposição, além do uso de termos de direito 

processual, foram citadas expressões de tecnologia e de informática, sendo que, 

em relação a essas últimas, as explicações limitam-se à inteligência dos 

elementos jurídicos abordados. 

O assunto foi desenvolvido principalmente com o emprego de 

pesquisa bibliográfica, haja vista que, caso se leve em conta a subdivisão da 

ciência em três grandes áreas – humanas, sociais e biológicas/naturais – ter-se-

á que as ciências humanas utilizam sobretudo a pesquisa bibliográfica, as 

ciências sociais a pesquisa de campo e as ciências biológicas/naturais a 

pesquisa de laboratório. Por óbvio, que um método não esgota nem impossibilita 

o aproveitamento de outro, mas quanto às ciências humanas, campo em que se 

situa esse trabalho, a pesquisa bibliográfica é, por excelência, o instrumento 

mais utilizado pelo pesquisador1. 

Nesta dissertação, além da pesquisa bibliográfica e consulta de 

jurisprudência, realizou-se um estudo de caso, com a finalidade de confrontar a 

                                            
1 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica . 7. ed. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 122-123. 
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investigação teórica com as consequências práticas que a mudança do meio de 

tramitação do processo foi capaz de trazer ao 4º JEC-PVH.  

Com isso, pretendeu-se averiguar se a modificação da maneira de 

tramitação dos processos para o meio eletrônico foi suficiente para uma rápida 

solução dos litígios, procurando-se respostas para os seguintes 

questionamentos: o meio eletrônico reduziu o tempo de duração dos processos? 

Isso gerou economia de recursos? Os atores envolvidos, em todas as fases do 

processo, ou seja, partes, advogados, servidores, promotores de justiça, 

defensores públicos e magistrados tiveram condições de rápida adaptação ao 

novo sistema?  Houve algum prejuízo ao direito de defesa das partes?  

Além disso, almejou-se incentivar um debate acerca da legislação que 

permitiu o uso do meio eletrônico na tramitação do processo judicial, com os 

seguintes enfoques: A legislação que disciplina o tema está apta para regular o 

novo procedimento? O processo eletrônico deve ser unificado em todo o Brasil 

ou apenas ter ferramentas de comunicação entre os diversos Tribunais? É 

possível a utilização de meio eletrônico para todos os atos processuais, inclusive 

a citação? Os documentos transmitidos eletronicamente gozam de confiabilidade 

em relação ao seu autor e ao seu conteúdo? 

O interesse em pesquisar a necessidade de redução do tempo de 

duração do processo decorreu das diversas manifestações acerca da crise da 

justiça o que, aliás, não é um tema novo.  

Em 1951, em um ciclo de conferências dedicado à crise do direito 

realizado na Universidade de Pádua, na Itália, Piero Calamandrei abordou esse 

assunto e destacou que, naquela década que se iniciava, o que mais afligia era 

uma crise de confiança. 

Antes de indicar os apontamentos do jurista acerca da questão, 

necessário fazer breve digressão sobre ele e o contexto da época. De acordo 

com Paolo Grossi, Piero Calamandrei foi estudioso do direito constitucional e do 

direito processual civil italiano, era herdeiro devoto da cultura jurídica iluminista, 

certo de que o direito identificava-se com a lei, considerada como vontade 
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suprema do Estado, sendo dever de todo jurista o culto a lei, pois era graças à 

sua vontade soberana, geral e abstrata, que se realizava um direito certo e igual 

para todos2.  

A conferência foi realizada seis anos depois do fim da 2ª Guerra 

Mundial, conflito que havia gerado uma crise em todo o mundo, inclusive no 

campo jurídico, o que sacudiu e comprometeu convicções bisseculares em todos 

os setores. Além disso, sustenta Paolo Grossi, com a queda do regime 

totalitário, a mudança institucional e o início da democracia parlamentar, duas 

forças novas surgiram, forças essas que eram estranhas à histórica ideologia 

italiana: o catolicismo e o marxismo. De qualquer forma, essas forças eram 

concordes em um ponto, qual seja, que às abstrações do passado direito 

burguês, que se contentava com um legalismo abstrato, tendiam a substituir-se 

por uma visão totalmente nova, substancialista, que se concentrava sobre os 

conteúdos da lei, o que demonstrava um problema central, que se focava em 

uma justiça da lei, da lei injusta3. 

No ciclo de conferências mencionado, Piero Calamandrei, que nunca 

foi nem marxista nem católico, estava estremecido em suas bases da pura 

legalidade e iniciou o evento narrando uma visita que teria realizado a Londres, 

onde tivera contato com a vida judiciária e parlamentar, e sua impressão tinha 

sido a de que ela resumia-se no respeito recíproco e, neste sentido, de fé na 

lealdade do interlocutor, o que contrariava o que ocorria na Itália, onde todas as 

relações eram de afável desconfiança4.  

O jurista detectava, naquela época, o que se verifica em muitos 

setores públicos do Brasil da atualidade e em especial no setor jurídico, em que 

a utilização de termos técnicos rebuscados e diversas exigências burocráticas 

geram a sensação da necessidade da contratação de profissionais, cada vez 

                                            
2 GROSSI, Paolo. Globalização, Direito, Ciência Jurídica . Tradução de: Arno Dal Ri Júnior. 

Disponível em: <http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/viewFile/442/191>. 
Acesso em: 16 jan. 2011. 

3 Ibid. 
4 CALAMANDREI, Piero. A Crise da Justiça . Tradução de: Hiltomar Martins Oliveira. Belo 

Horizonte: Editora Líder, 2004, p. 09-10. 
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mais especializados, como a forma mais eficiente para a obtenção não só de 

acesso à justiça, mas de êxito em seus reclames. 

Ademais, o processualista apontou uma grande crise de legalidade, 

em que os juízes viam-se obrigados a decidir entre a aplicação da Constituição e 

de leis opostas a ela5: 

 
 

[...] Eis aqui um dos casos em que o juiz é árbitro da escolha 
entre a legalidade e a política: se quiser ser um lógico puro, deve 
aplicar a lei tal qual ela é, ainda que seja contrária à 
Constituição, mas se preferir se inspirar na realidade histórica, 
deverá se ater aos princípios da Constituição, recusando-se a 
aplicar a lei em oposição a ela. 
 
 

Se na Itália pós-guerra destacavam-se as dificuldades relacionadas à 

confiança e à legalidade, no Brasil da atualidade a crise da justiça também está 

pautada na questão da confiança. Além disso, há um problema de lentidão para 

ser resolvido. 

Joaquim Falcão fez detalhado estudo sobre o Poder Judiciário, 

esmiuçando a história recente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, desde 

seu nascimento, com a Emenda N. 45/2004, em que seu primeiro presidente 

Nelson Jobim recebeu uma agenda pronta pela sociedade para enfrentar 

problemas como o nepotismo, teto salarial, corrupção e lentidão, sendo que 

conseguiu acabar com o nepotismo e estabelecer o limite do teto salarial; 

passando pela presidência da Ministra Helen Gracie Northfleet, que enfatizou a 

informatização, fortaleceu a criação do sistema de estatísticas judiciais e a 

mobilização pela conciliação; e Gilmar Mendes, que criou vários bancos de 

dados de caráter nacional, para reunir informações necessárias para 

proporcionar uma melhor atuação jurisdicional dos juízes6.  

                                            
5Ibid. p. 27-28. 
6
 GUERRA, Sérgio (Organizador). Transformações do Estado e do direito . Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2009, p. 14-15. 
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Atualmente o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ é o 

Ministro Cesar Peluzo, que tomou posse em 23 de abril de 2010, não havendo, 

inclusive por falta de tempo, uma avaliação criteriosa acerca de seu mandato. 

Depois de analisar e interpretar pesquisa realizada pela Fundação 

Getúlio Vargas Rio e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 

- IPESPE, Joaquim Falcão afirma que a população tem mais confiança nos 

juízes do que no Poder Judiciário, o que vai ao encontro de um problema 

enfrentado pela Itália na segunda metade do século passado, qual seja, a crise 

de confiança. Mesmo assim, entende que a justiça é considerada pela 

população como de primordial necessidade, apesar de toda a crítica quanto ao 

desempenho da instituição Poder Judiciário7. 

Com efeito, não só Joaquim Falcão, mas muitos que analisam o 

Poder Judiciário apontam a morosidade como um de seus piores problemas, o 

que já ultrapassou o meio acadêmico e tornou-se uma percepção popular. 

Maria Teresa Sadek, depois de realizar ampla pesquisa sobre o 

assunto, sinaliza para a mesma direção, avaliando que a crise da justiça está 

ligada ao anacronismo do Poder Judiciário, que não consegue responder à 

crescente demanda, além de, por muito tempo, ter permanecido refratário a 

qualquer modificação8. 

Dalmo de Abreu Dallari entende que o setor público não tem 

acompanhado o dinamismo que a sociedade brasileira tem demonstrado e 

aponta a necessidade de reformas, acreditando que grande parte das 

deficiências de funcionamento do setor público não decorre de falhas na 

organização estatal ou de falta de meios, mas de vícios de comportamento, 

especialmente na convicção de que as leis não precisam ser obedecidas 

sempre, nem devem ser aplicadas com muito rigor9. 

                                            
7 Ibid. p.15. 
8 SADEK, Maria Tereza. Judiciário e Sociedade . In: Projeto de Mestrado Profissional em 

Poder Judiciário, 2005-6, Anais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Porto Velho: 
2006, p. 13. 

9 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 02-03. 
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O autor acrescenta que o Poder Judiciário necessita de muitas 

reformas, indo desde a atualização da mentalidade até o pormenor da mudança 

de condições materiais de trabalho e faz coro a Joaquim Falcão quando afirma 

que o Brasil tem bons juízes sem um Poder Judiciário que seja igualmente bom, 

estando, inclusive, sujeito a influências externas que atrapalham sua 

imparcialidade10. 

Como se verifica, não só no Brasil, mas de igual modo na Itália, a 

questão da justiça é posta como de prioritária importância. 

Não se trata só da justiça, filosoficamente considerada, ideal, mas 

daquela formal, legal, concreta, em que um cidadão clama por um direito e um 

órgão, normalmente estatal, afirma se tal pleito é plausível ou não, até mesmo 

contra o próprio Estado, com maneiras efetivas de execução, em caso de não 

cumprimento voluntário daquilo que foi estabelecido, inclusive de forma 

coercitiva. 

Especialmente no Brasil, as críticas feitas a justiça não se dirigem 

necessariamente somente ao Poder Judiciário, mas incluem o Poder Executivo, 

que detém o controle da polícia e a execução de pena e ao Poder Legislativo, 

que elabora leis, muitas vezes dificultosas para a efetivação do cumprimento das 

decisões judiciais, diante do elevado número de recursos e incidentes 

processuais hoje previstos. 

Os principais problemas elencados por Joaquim Falcão - confiança e 

lentidão - precisam ser enfrentados, de todas as formas e em todos os níveis. 

Conforme já afirmado, o debate acerca da confiança não é objeto de estudo do 

presente trabalho, que visa examinar o processo eletrônico e a redução do 

tempo do litígio, especialmente no 4º JEC-PVH. 

Entretanto, esta abordagem inicial teve a finalidade de apresentar o 

contexto em que se encontra o Poder Judiciário, para justificar a investigação de 

como resolver os problemas que são imputados a ele, mormente diante da 

                                            
10 Ibid. p. 83. 
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constatação de que, apesar de todos essas questões, a população necessita e 

acredita que os juízes podem dar conta de suas demandas. 

A questão da lentidão era problema tão grave que passou a integrar a 

agenda nacional e enfrentá-la tornou-se prioridade.  

Nagib Slaibi Filho, em artigo publicado em junho de 2002, defendeu a 

implementação, em nível constitucional, do prazo razoável de duração do 

processo, apesar de entender que já existiam previsões constitucionais que, 

inerentes ao Estado Democrático de Direito, tutelavam tal valor, como o devido 

processo legal (artigo 5º, LIV), o direito de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, 

XXXIV, "a",), o direito de acesso à jurisdição (no art. 5º, XXXV), a eficiência 

como princípio geral da Administração Pública, em todos os Poderes e esferas 

governamentais (no art. 37, caput, por inclusão da Emenda Constitucional no 

19/98) e o princípio da economicidade, ou seja, da relação custo-benefício, como 

objeto do controle (art. 70, quanto à fiscalização dos Poderes Públicos)11. 

Ainda assim, Nagib Slaibi Filho apontava o caráter político-legislativo 

da ação, que recomendava a limitação temporal para a tomada de decisões, por 

acreditar que decisão tardia era ineficiente e não servia aos seus propósitos, 

sustentando que o cidadão tem direito à decisão do Poder Público quanto aos 

seus pedidos12. 

Com efeito, a razoável duração do processo, que era uma 

preocupação, tornou-se realidade e foi alçada a princípio constitucional 

específico. Assim, por meio da Emenda Constitucional N. 45, de 30 de dezembro 

de 2004, houve a introdução do inciso LXXVIII ao artigo 5º, da Constituição da 

República13. A partir de então, sem dúvida, não se pode mais admitir que um 

                                            
11 FILHO, Nagib Slaibi. Direito Fundamental à razoável duração do processo . Disponível 

em:< http://jus.uol.com.br/revista/texto/3348/direito-fundamental-a-razoavel-duracao-do-processo 
>. Acesso  em: 20 jan. 2011. 

12 Ibid. 
13 A redação do dispositivo é a seguinte: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: [...] - LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 
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processo tenha duração indeterminada, como que a critério discricionário do juiz 

ou da estrutura do Poder Judiciário. 

Jasson Ayres Torres assinala que a preocupação com o mesmo 

problema já existia na Itália da década de 1970. O autor cita análise de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth e conclui que aguardar por longo tempo o desfecho de 

uma causa gera efeitos desastrosos na vida das pessoas, principalmente 

daquelas que têm menos condições de suportar o seu andamento, chegando a 

desistir do direito. Acrescenta que a justiça tardia gera problemas insanáveis no 

âmago daqueles que não conseguem obter com presteza a reposição do direito 

no seu devido lugar e no tempo exigido, o que representa a própria negação da 

justiça14.  

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão, em processo de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se entendeu que o que motivou a 

inserção da razoável duração do processo no rol de garantias fundamentais foi a 

celeridade dos processos, refletindo o anseio da sociedade no sentido de que a 

demora na prestação jurisdicional constitui-se em negação à justiça. Embora 

reconheça que isso não signifique que o provimento deva ser imediato, sustenta 

que a morosidade no processamento e julgamento de qualquer feito não pode 

ser assumida como ônus a ser suportado por aqueles que estão envolvidos em 

uma ação judicial15. 

                                                                                                                                  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. 
Acesso em: 31 dez. 2010. 

14 TORRES, Jasson Ayres. O acesso à justiça e as soluções alternativas . Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2005, p. 48-49. A obra citada de Mauro Cappelletti e Bryant Garth 
é Acesso à Justiça. Tradução e revisão Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, pág. 
168. Tradução de Acess to Justice. 

15 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp? 
docTP= AC&docID=617307 . Acesso em: 26 jan. 2010. No voto, o Ministro Gilmar Mendes 
enfrenta a alegação de demora no julgamento de um Habeas Corpus em trâmite no Superior 
Tribunal de Justiça (N. 124.704/PE). Foi concedida a ordem, para que fosse julgado o Habeas 
Corpus até a décima sessão seguinte a intimação da decisão. O julgado foi da 2ª Turma do 
Supremo Tribunal Federal, a decisão foi unânime e teve a seguinte ementa: “Habeas Corpus. 2. 
Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado perante o 
Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio 
constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. 
Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa, para 
julgamento até a 10ª Sessão subsequente à comunicação da ordem. Excesso de prazo no 
julgamento da ação penal na origem. Apreciação em sede de liminar no STJ. 6. Alegação não 
conhecida. Incidência da Súmula 691/STF.” (HC 103854, Relator:  Min. GILMAR MENDES, 
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O CNJ, por meio da Corregedoria Nacional de Justiça, lançou em 17 

de dezembro de 2010, em Belém-PA o programa Justiça Plena16, com o qual 

pretende acompanhar 200 processos de grande repercussão social e que estão 

paralisados por motivos diversos, dentre eles, a burocracia do Poder Judiciário, 

justamente para tentar implementar a idéia de que é necessário que se resolva o 

processo em tempo razoável. 

Além disso, o CNJ, em ação com a participação dos diversos 

tribunais, tem criado metas para o Poder Judiciário, sendo que no ano 2009 a 

“Meta 2”17 visava identificar e julgar todos os processos distribuídos até 

31/12/2005 e, no ano 2010, a “Meta 2”18 pretendia fossem julgados todos os 

processos distribuídos até 31/12/2006, além dos processos trabalhistas, 

eleitorais, militares e de competência do Tribunal do Júri até 31/12/2007. No ano 

de 2011 foram reduzidas as metas, mas ainda há preocupação com o 

julgamento de processos em tempo razoável, como se verifica pela “Meta 3”i19, 

                                                                                                                                  

Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 
EMENT VOL-02441-01 PP-00186). 

16 Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option 
=comcontent&view=article&id=13664:corregedora-nacional-lanca-justica-plena-e-judiciario-em-
dia-em belem-pa&catid=1:notas&Itemid=675>. Acesso em: 18 fev. 2011. De acordo com o 
Conselho Nacional de Justiça: “O Programa Justiça Plena vai acompanhar o andamento de 
ações de grande repercussão social que estão com o andamento paralisado no Judiciário do 
estado por motivos diversos, como, por exemplo, a burocracia nas etapas do processo, a 
dificuldade de realização de audiência, conflitos entre as esferas estadual e federal de Justiça, 
etc.” O programa vai monitorar 100 processos no primeiro ano e mais 100 no segundo. Há 
processos criminais, ações civis ações populares, processos em defesa do direito do consumidor 
e ambientais. 

17 Ibid. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=7909&Itemid=963>. Acesso em: 18 fev. 2011. A meta tem a seguinte redação: “2. 
Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de 
todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. A meta foi em 
decorrência do  2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado no dia 16 de fevereiro, em Belo 
Horizonte (MG), 

18 Ibid Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id= 
10350&Itemid=1125>. Acesso em 18 fev. 2011. De acordo com informação do Conselho 
Nacional de Justiça: “A nova Meta 2 está mais abrangente do que a estabelecida no ano 
passado, pois prevê o julgamento de todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º 
grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e dos processos trabalhistas, 
eleitorais, militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007.” A meta 
foi estabelecida no 3º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 26 de fevereiro de 2010, em 
São Paulo/SP. 

19 Ibid. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id 
=13068&Itemid=1279>. Acesso em: 18 fev. 2011. A Meta 3 tem a seguinte redação:  “Meta 3. 
Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do 
estoque, com acompanhamento mensal.” A meta foi definida durante o 4º Encontro Nacional do 
Judiciário, no Rio de Janeiro, em 7/12/10, por votação, pelos presidentes de todos os 91 
tribunais brasileiros. 
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que propõe o julgamento de quantidade igual a de processos distribuídos em 

2011 e parcela do estoque. As metas continuam sendo controladas pelo CNJ. 

Verifica-se, portanto, que o Poder Judiciário, no exercício de sua 

principal função estatal – a jurisdicional - tem grande impacto na vida das 

pessoas e, por isso mesmo, tem o necessário compromisso em relação ao 

cumprimento de tal mister, não só de maneira eficiente, mas sem perder de vista 

que as garantias constitucionais dos cidadãos devam ser respeitadas. O 

processo é um importante instrumento para a concretização de tal dever. 

Assim, inicia-se esta dissertação discorrendo sobre processo e 

acesso à justiça, com breves considerações, principalmente de natureza 

histórica, com o objetivo específico de apresentar um contexto sobre esta forma 

de pacificação social. 

A seguir serão realizados apontamentos acerca de processo 

eletrônico, da evolução da informática e da internet e serão elaboradas 

ponderações sobre a Lei n. 11.419/2006, sempre com foco no objetivo deste 

trabalho, qual seja, a redução do tempo de duração do processo.  

Na forma de estudo de caso, far-se-á uma abordagem sobre o 4º 

JEC-PVH, com descrição de como era o procedimento antes e depois da 

utilização do meio eletrônico e quais os reflexos da sua utilização no tempo de 

duração do processo. 

Em continuação, será abordado o papel do CNJ no exercício de sua 

função constitucional de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário, especialmente com o fornecimento de softwares livres para os 

Tribunais implantarem o processo eletrônico no âmbito de suas competências, 

com abordagem específica sobre o Processo Judicial Digital – PROJUDI e o 

Processo Judicial eletrônico – Pje. 

A dissertação encerrar-se-á com as considerações finais, com 

destaque aos pontos conclusivos acerca de tudo o que foi debatido, propondo a 
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reflexão continuada a respeito de soluções – principalmente de ordem prática – 

que permitam ao Poder Judiciário e, em especial, ao 4º JEC-PVH, a adoção de 

medidas que conduzam à redução do tempo de duração do processo, 

respeitadas as garantias individuais de todos os atores envolvidos na demanda 

judicial. 
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2  PROCESSO E ACESSO À JUSTIÇA – BREVES CONSIDERAÇÕ ES 

 

Analisar o que seja processo e processo eletrônico, desvinculando-os 

da idéia de jurisdição, é tarefa praticamente impossível. E, quando se fala em 

processo como instrumento de pacificação social e resolução de conflito, está se 

falando, outrossim, de acesso à justiça. 

Para o entendimento do que seja processo, necessário recorrer-se ao 

direito processual e à clássica trilogia: jurisdição, ação e processo. Além disso, 

as abordagens a esse respeito restringem-se ao estudo do processo judicial 

para, mais adiante, haver uma melhor compreensão do meio eletrônico de sua 

tramitação. 

De fato, um tema de tamanha amplitude não poderia ser tratado 

adequadamente nos restritos limites desta dissertação de mestrado profissional, 

sendo que se focou principalmente nos aspectos de processo civil, haja vista 

que o 4º JEC-PVH não possui competência criminal. 

 

2.1 Jurisdição, Ação e Processo 

2.1.1 Jurisdição 

Jurisdição, de acordo com José Frederico Marques20, “pode ser 

conceituada como função que o Estado exerce para compor conflitos litigiosos, 

dando a cada um o que é seu segundo o direito objetivo”. 

Com efeito, a jurisdição é uma das funções do Estado21, por meio da 

qual, substituem-se os titulares dos interesses em conflito e, com imparcialidade, 

busca-se a pacificação, com justiça. Para isso, é necessário que o exercício da 

jurisdição dê-se por meio de um processo, onde haverá a atuação da vontade do 

direito objetivo que se aplica ao caso em concreto22. 

                                            
20 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil . 2 ed. Campinas: Editora 

Millennium, 1998. p. 145. 
21 As outras funções são a legislativa e executiva. 
22 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo . 9ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004. p. 113 
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Portanto, jurisdição nada mais é do que dar a cada um o que lhe 

pertence, como função de composição de conflitos existentes entre pessoas que 

disputam o mesmo bem, fazendo-o com justiça. 

 

2.1.2 Ação 

Ação é considerada um direito subjetivo público de requerer ao Poder 

Judiciário uma decisão sobre um pedido. É um direito autônomo e independente 

e distingue-se do direito subjetivo material a ser tutelado, que sequer necessita 

ser violado ou ameaçado para ser protegido por meio dela23. 

Como exemplo de um direito não transgredido que é garantido por 

meio da ação tem-se a ação meramente declaratória, em que o autor pode 

requerer simplesmente a declaração de inexistência de relação jurídica com 

outra pessoa. 

Além disso, não deixa de haver exercício do direito de ação quando a 

pretensão do autor é negada pelo Poder Judiciário, sendo que a demanda pode 

até mesmo ser temerária, sem que se deixe de caracterizar o direito de ação. De 

qualquer forma, o órgão jurisdicional está obrigado a exercer sua função, 

proferindo uma decisão, que acolhe ou rejeita o pedido do autor e, por isso, a 

ação é sempre dirigida ao Estado, que é o sujeito passivo de tal direito24. 

No Brasil, o direito de ação é garantido constitucionalmente25 e o seu 

exercício dá-se por meio de um processo. Embora tal direito seja abstrato, não 

necessita de certeza de que a pretensão será acolhida e pode ser utilizado 

mesmo quando não haja violação de direito algum, ainda assim, ele é submetido 

                                            
23 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro . São Palo: Saraiva, 1993. p. 

75. 
24 CINTRA, op. cit., p. 211. Neste trabalho não é debatida a controvérsia existente acerca de 

ação penal, em razão do entendimento de que o Estado não seria sujeito passivo do direito de 
ação, por exercitar, diretamente o ius puniendi,  depois de cometida uma infração penal. 

25 Na Constituição da República, a redação está da seguinte forma: “Art. 5º Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XXXV - a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm.>. Acesso em: 23 dez. 2010. 
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a condições por parte do legislador26, quais sejam, a possibilidade jurídica do 

pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual. 

Por possibilidade jurídica do pedido entende-se a formulação de 

pedido que, ao menos em tese, exista na ordem jurídica como possível, ou seja, 

é preciso que haja amparo pelo direito positivado e possa ser dado um 

pronunciamento judicial a respeito. Exemplo clássico de impossibilidade jurídica 

do pedido é a cobrança da dívida de jogo, uma vez que há vedação legal 

expressa27 que não permite ao credor, por meio do Estado, utilizar de meios 

coercitivos para reaver o que entende seu por direito. 

A legitimidade das partes está condicionada à relação jurídica de 

direito material levada a juízo, ou seja, só a pessoa que é titular do direito 

subjetivo pode propor ação relativa a ele, podendo ser demandado apenas o 

titular da obrigação correspondente. Há casos, porém, em que é possível que 

terceira pessoa possa litigar, em nome próprio, por direito de terceiro, o que se 

costuma denominar de legitimação extraordinária ou substituição processual28. 

O interesse processual firma-se na premissa de que deve haver 

resultado útil quando se aciona o aparato judiciário, devendo a prestação 

jurisdicional solicitada ser necessária e adequada. A necessidade assenta-se na 

impossibilidade de obtenção da satisfação do alegado direito sem a intervenção 

do Poder Judiciário, quer porque a parte contrária recusa-se a satisfazê-lo, quer 

porque seja vedado ao autor o uso da autotutela29, ou ainda, porque a própria lei 

exige que determinados direitos possam ser exercidos apenas mediante prévia 

                                            
26 O Código de Processo Civil prevê o seguinte: “Art. 267. Extingue-se o processo, sem 

resolução de mérito: [...]Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 23 dez. 2010. 

27 O art. 814 do Código Civil tem o seguinte teor: “Art. 814. As dívidas de jogo ou de aposta 
não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, 
salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 23 dez. 2010. 

28 GRECO FILHO, op. cit., p. 77-78. 
29 CINTRA, op. cit., p. 24-25. Os autores descrevem que, nesta fase primitiva da civilização 

dos povos, não existia um Estado suficientemente forte e aparelhado para impor o direito acima 
das vontades dos particulares, sendo que a própria repressão aos atos criminosos dava-se em 
regime de vingança privada e, quando o Estado chamou a si o jus punitionis não havia 
imparcialidade, sendo traços característicos deste período, denominado de autotutela, a 
ausência de juiz distinto das partes e a imposição de uma das partes à outra. 
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declaração judicial. A adequação implica em solicitar o provimento jurisdicional 

apto a corrigir o mal de que o titular do direito se queixa30. 

Cabe ressaltar, por fim, que tanto autor como réu são titulares do 

direito de ação, pois ambos têm o direito de requerer a análise de seus pedidos 

pelo Poder Judiciário, não se limitando à análise dos pleitos do réu nos casos de 

exercício de direito a reconvenção31. 

Com isso, pode-se afirmar que a defesa tem o mesmo poder que a 

ação e estão no mesmo plano, sendo ela o conjunto de poderes e faculdades 

que possibilitam ao réu a oposição ao pedido do autor32. 

 

2.1.3 Processo 

Processo é o meio pelo qual se exercita o direito de ação e tem-se 

acesso à jurisdição, conforme já afirmado. 

Cândido Rangel Dinamarco apresenta uma descrição teatral, mas 

extremamente clara do que é o processo: “Ele é o palco em que atuam os 

protagonistas do drama litigioso, ou o roteiro a que deve adaptar-se o papel que 

cada um deles vem desempenhar, com a crescente participação do diretor”. 

Entretanto, acrescenta que a doutrina ainda não o conceituou de maneira 

definitiva, sendo certo que o procedimento é a sua expressão visível33.  

Com efeito, como afiança Luiz Rodrigues Wambier, procedimento, 

embora esteja unido ao processo, com este não se identifica, sendo o 

                                            
30 Ibid.  p. 211. Na obra, o exemplo de ação com a necessária intervenção do Poder 

Judiciário, são as ações constitutivas, v.g., a ação de anulação de casamento. Como exemplo 
que para o entendimento de adequação, é citada impossibilidade de utilização de mandado de 
segurança para a cobrança de créditos pecuniários. 

31 O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de reconvenção, da seguinte forma: “Art. 
315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa 
com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 23 dez. 2010. 

32 DINAMARCO, Cândido Ragel. Instituições de Direito Civil . São Paulo: Malheiros, 2001. 
p. 297. 1 v. 

33 ______. Fundamentos do Processo Civil Moderno . São Paulo: Malheiros, 2001. p. 121-
122. 1 v.  
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mecanismo pelo qual se desenvolvem os processos diante dos órgãos 

responsáveis pela jurisdição34. 

Assim, pode-se concluir que processo é o meio utilizado para 

resolução dos conflitos e procedimento é a série de atos coordenados por meio 

dos quais se desenvolve o processo, ou seja, quais atos precisam ser praticados 

para que o processo atinja o seu termo final, com a decisão judicial. 

 

2.1.3.1 Evolução da legislação processual no Brasil  

Ao tornar-se independe de Portugal, o Brasil herdou expressamente as 

Ordenações Filipinas, pelo Decreto de 20 de outubro de 1823 e, em relação ao 

direito processual, terminou por adotar as normas processuais nelas contidas e 

em algumas leis extravagantes posteriores. De acordo com as Ordenações 

Filipinas, o processo civil tinha como principal característica o impulso das partes, 

sendo que sua forma era escrita.  

A primeira norma a tratar de direito processual no Brasil foi o chamado 

Regulamento 737, de 25 de novembro de 185035, que traçava normas do 

processo comercial, em razão da sanção, no mesmo ano, do Código Comercial. 

Por existir diversas normas sobre direito processual foi elaborada, pelo 

Conselheiro Antônio Joaquim Ribas, uma Consolidação das Leis do Processo 

Civil, que passou a ter força de lei por meio da Resolução Imperial de 28 de 

dezembro de 1876. 

Depois da Constituição de 1891, que adotou a forma de Estado 

Federal, pouco a pouco os Estados-membros passaram a promulgar seus 

próprios Códigos de Processo, o que levou a uma nociva fragmentação na 

legislação processual, a qual somente foi reunificada com a edição do Código de 

Processo Civil de 1939 (Decreto-lei 1.608, de 28 de setembro de 1939), 

posteriormente revogado (quase integralmente) pela Lei n. 5.869 de 11 de janeiro 

de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil, até hoje vigente, não obstante 

                                            
34 WAMBIER, Luiz Rodrigues (Coordenador). Curso avançado de direito processual civil . 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 181. 



27 

 

as inúmeras alterações que vem sofrendo desde então, além do atual projeto para 

a edição de um novo código.  

Contudo, não basta que exista o processo, entendido como um 

instrumento capaz de solucionar conflitos e pacificar as relações, se o acesso a 

ele é restrito, ou seja, não é suficiente o mero ingresso do processo em um órgão 

jurisdicional, mas é preciso que o maior número possível de pessoas possa ser 

admitido a demandar e a defender-se adequadamente, quando necessário. 

Por isso, considerando-se a evolução das relações existentes, sua 

complexidade, o aumento populacional e a necessidade de manutenção da 

solução pacífica dos conflitos é tarefa constante a adequação do processo e dos 

procedimentos necessários à solução dos litígios. 

A par de tudo isso e depois do avanço da informática, passou-se a ter a 

ideia de que a  utilização de meios eletrônicos para a prática de atos processuais 

poderia ser uma das saídas para esse avanço natural da chamada evolução 

humana. 

O primeiro exemplo que se pode destacar é o da Lei n. 9.800, de 26 de 

maio de 199936, que permitiu, em seu artigo primeiro, que as partes utilizassem 

“sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar para 

a prática de atos processuais que dependam de petição escrita”. 

Antes disso, já havia acontecido uma primeira tentativa de utilização de 

recursos eletrônicos, na Lei n. 8.245/1991, em que se facultava a prática de ato 

processual por meio eletrônico, qual seja, o fac-símile, desde que houvesse 

previsão contratual, mas, segundo José Carlos de Araújo Almeida Filho, não há 

notícia de que tenha sido adotado o procedimento, desconhecendo o autor 

jurisprudência a respeito37. 

                                                                                                                                  
35 Regulamento 737/1850. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103248/ 

decreto-737-50>. Acesso em: 19 fev. 2011. 
36 Lei 9.800, de 26-05-1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 

L9800.htm>. Acesso em: 19 fev. 2011. 
37 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do 

processo eletrônico: a informatização judicial no B rasil . Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
31. Na pesquisa realizada nesta dissertação também não foi encontrada jurisprudência acerca 
do assunto. 
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Atualmente, está em vigor a Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 

200638, que permite a utilização de processo judicial eletrônico, acerca da qual 

serão realizadas ponderações específicas no próximo capítulo. 

Ressalta-se que, para os fins desta dissertação, o mais relevante é a 

visão institucional do processo, como meio de pacificação social, sendo o meio 

eletrônico uma forma mais eficiente de se obter o mesmo resultado em menos 

tempo, o que também será objeto de debate nos capítulos seguintes. 

 

2.2 Acesso à justiça 

A característica principal do acesso à justiça não é o simples ingresso 

com uma ação em um órgão jurisdicional, mas a garantia de ter examinada uma 

pretensão, em tempo razoável, com a segurança de um tratamento adequado, 

que reflita os valores da sociedade em que se vive. 

De acordo com Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, o significado de 

acesso à justiça variou em função de influências de natureza política, religiosa, 

sociológica e filosófica, mas desde as primeiras normas escritas, havia indicação 

de que deveria se impedir a opressão do fraco pelo forte, como ocorreu com o 

Código de Hammurabi, em que havia garantias, ao menos na teoria, que 

asseguravam a proteção às viúvas e aos órfãos39. 

Flávia Lages de Castro descreve o período do rei Hammurabi, que 

ascendeu ao poder na Babilônia, em 1.792 a.C, como sendo de reorganização 

da justiça, em moldes próximos do que se utiliza atualmente40.  

                                            
38 Lei n. 11.419, de 19-12-2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11419.htm. Consulta em 19-02-2011. 
39 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação 

civil pública: uma nova sistematização da teoria ge ral do processo . Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. p. 34. 

40 CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e do Brasil . Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2010. Para justificar a afirmação, a historiadora cita o seguinte trecho do livro 
História da Antiguidade, de M. C. Giordani: “o poder judiciário, na Caldéia anterior ao reinado de 
Hammurabi, era exercido nos templos pelos sacerdotes em nome dos deuses. Na Babilônia, 
desde o início da I dinastia, começaram a ser organizados à imitação do que já existia em 
Sumer, tribunais civis dependentes diretamente do soberano. Hammurabi conferiu à justiça real 
supremacia sobre a justiça sacerdotal; deu uniformidade de organização e regulamentou 
cuidadosamente o processamento das ações, compreendendo nessa regulamentação a 
propositura, o recebimento ou não pelo juiz, a instrução completada pelo depoimento de 
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Foi, contudo, na Grécia Antiga que se iniciaram as primeiras 

discussões filosóficas sobre o direito, que influenciaram várias correntes no 

curso da história, sendo que, em razão do conceito de democracia, qualquer 

cidadão poderia acionar a justiça, com algumas restrições indiretas, a exemplo 

de imposição de multas por acusações improcedentes, sendo que em Atenas 

também houve o berço da assistência judiciária aos pobres, com a nomeação de 

10 advogados anualmente para atendimento dos carentes41. 

Raquel de Souza ratifica este posicionamento, compreendendo o 

direito grego antigo como um direito evoluído, além de ter influenciado o direito 

romano e alguns dos conceitos atuais e práticas jurídicas, influência esta que 

não teria sido fruto do acaso, mas da atividade, do envolvimento e genialidade 

de um povo que também se destacou na filosofia, nas artes e na literatura. A 

autora cita os seguintes exemplos42: 

 
 
[...] o júri popular, a figura do advogado na forma embrionária do 
logógrafo43, a diferenciação de homicídio voluntário, involuntário 
e legítima defesa, a mediação e a arbitragem, a gradação das 
penas de acordo com a gravidade dos delitos e, finalmente, a 
retórica e eloqüência forense. 
 
 

O direito romano, igualmente, teve importância ímpar na história. 

Francisco Quintanilha Véras Neto44 tece críticas às instituições romanas, por 

terem sido forjadas ao custo de escravidão, rigidez formal e práticas 

imperialistas, mas reconhece a influência da Lei das XII Tábuas e do Código de 

Justiniano (Corpus Juris Civilis) sobre o direito moderno ocidental, citando como 

exemplo a Europa, que teria adotado o sistema romano-germânico a fim de 

admitir o surgimento de uma ordem liberal individualista e uma ordem 

                                                                                                                                  

testemunhas e diligências ‘in loco’ e, finalmente a sentença. Foi estabelecida então uma 
organização judiciária que incluía até o ministério público e um direito processual.” p. 14-15. 

41 CARNEIRO, op. cit., p. 5-6. 
42 WOLKMER, Antonio Carlos (Organizador). Fundamentos de história do direito . Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. p.  64-65.  
43 Logógrafo: “Prosador e, particularmente, historiador entre os gregos. Aquele que escrevia 

as petições e razões de um demandista. Indivíduo que escreve quase tão depressa como se 
fala.”, conforme definição do Dicionário online de português, disponível em: 
<http://www.dicio.com.br/logografo/>. Acesso em: 08 mar. 2011.  

44
 WOLKMER, op. cit., p. 113-114. 
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patrimonialista nas colônias ibéricas marcadas pela escravidão; a ordem legal 

capitalista, que se utilizou dos aspectos racionalizantes do sistema romano-

germânico a fim de permitir a certeza e a segurança do cálculo capitalista nas 

economias modernas; a Common Law, em que os tribunais de chancelaria 

geraram as regras da equity45; e o socialismo real de parte do século XX, que 

incorporou a forma codificada e constitucionalizada da rigidez adotada no 

sistema romano-germânico. 

De acordo com Aracy Augusta Leme Klabin, a importância da Lei das 

XII Tábuas é incontestável, tanto que os próprios romanos a consideravam como 

fonte de todo o direito público e privado. Segundo a autora, a Lei das XII Tábuas 

tinha conteúdo variado, sendo encontradas nela, inclusive, normas de direito 

sagrado e de processo civil. Conforme a escritora, Justiniano foi o responsável 

pela codificação do direito romano, sendo o Corpus Juris Civilis a compilação 

das Constituições Imperiais, do Digesto ou Pandectas (sumário dos pontos de 

vista de proeminentes juristas romanos que preservaria o melhor da literatura 

clássica), das Institutas (manual para estudantes que não era original e sim uma 

mistura de passagens de obras clássicas institucionais) e das Novelas (tratavam 

em grande parte do direito público ou eclesiástico, incluindo reformas no direito 

privado, sobretudo em matéria de famílias e sucessões)46. 

Entretanto, não é pacífica a influência do direito romano na 

elaboração do common law, este podendo ser explicado por intermédio da 

afinidade entre costumes e precedentes, diante da existência de pouca 

legislação, principalmente na Inglaterra, haja vista a ausência da feição erudita e 

por serem os juristas no common law insertos na prática judiciária e instrução 

com profissionais experientes, não havendo separação entre o direito posto e o 

costume; ao contrário, os costumes locais estavam incorporados ao direito 

comum. De qualquer forma, ao menos de forma periférica é reconhecida a 

influência do direito romano no common law.47  

                                            
45 Equidade: tradução nossa 
46 KLABIN, Aracy Augusta Leme. História Geral do Direito . São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 197 e 230-233. 
47

 PAIXÃO, Cristiano. História constitucional inglesa e norte-americana: do surgimento à 
estabilização da forma constitucional . Brasília: Editora Universidade de Brasília, Finatec, 
2008, p. 30-35. 
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Como se constata, o legado de gregos e romanos teve alcance 

através dos séculos e foi de grande valor para a formação do direito no mundo 

ocidental.  

No período medieval, o acesso à justiça é descrito por Paulo Cezar 

Pinheiro Carneiro como ligado à concepção da religião, no sentido de que o 

homem justo era medido pela sua fé, sendo tamanha esta influência, que se 

criou uma esfera jurídica própria, o direito canônico, em que era garantido o 

acesso a um julgamento, tido como justo pelo grupo social, onde prevaleciam os 

costumes, haja vista que não havia doutrinas ou orientações sistematizadas a 

ser seguidas48. 

Nesse período, pelo menos até o século XIII, acrescenta Flávia Lages 

de Castro, as provas utilizadas nos processos eram consideradas irracionais, 

pois eram ligadas a uma divindade. Como exemplo, indica as provas de ferro em 

brasa ou de água fervente em que se acreditava que o inocente, uma vez 

submetido a ela, não sairia ferido49. 

E é nesta fase que se consagram os direitos do homem, em razão de 

um conflito entre o poder central das Ilhas Britânicas e os senhores feudais, que 

João Sem Terra foi levado a assinar a Magna Carta de 1.215, onde se estipulou 

que os tributos somente poderiam ser instituídos por meio do consentimento 

geral entre os barões e nenhum homem seria detido, sujeito a ser preso, privado 

de seus bens, exilado ou molestado de qualquer outra forma sem um julgamento 

pelos seus pares de acordo com a lei do país50. 

Cristiano Paixão entende que a Carta foi celebrada como um 

compromisso, um contrato entre rei e barões, estabelecendo, reciprocamente 

direitos e obrigações e serviu para resolver uma crise política, embora não de 

imediato, pois teve vigência abreviada, já que o Rei João decidiu, em 1.216, não 

cumprir os seus termos, mas em razão de sua morte, Henrique III assumiu o 

trono e por acordo com os barões, reeditou-a em 1.216, 1.217 e 1.225, com 

                                            
48 CARNEIRO, op. cit. p. 11 e 13-15. 
49 CASTRO, op. cit., p. 134. 
50

 PAIXÃO, op. cit., p. 37-38. 
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algumas modificações de conteúdo. De qualquer forma, a Carta Magna de 1.215 

foi relevante como um símbolo de várias lutas constitucionais51. 

No período moderno, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro assinala que 

prevalece a concepção de que a natureza humana é que seria a fonte do direito 

natural e surgem movimentos importantíssimos em que se anunciava a 

consagração dos direitos fundamentais do homem, a exemplo do que ocorreu 

com a Declaração dos Direitos da Virgínia, depois da insurreição das colônias 

norte-americanas contra a coroa britânica em 1.776 e a Revolução Francesa de 

1.789. Com isso, limitaram-se os poderes do Estado e a igualdade das pessoas 

passou a ser absoluta. Nessa época ocorre uma redução do poder dos juízes, 

que não eram mais braço forte da opressão estatal, limitando-se a declarar o 

conteúdo da lei, o que acabou por levar a uma ausência de preocupação com o 

acesso à justiça, já que esta passou a ser menos essencial, o que implica 

concluir que, se a justiça era de menor importância, não haveria porque 

preocupar-se com o acesso a ela52. 

Ainda neste período, havia duas grandes correntes de pensamentos, 

quais sejam, os positivistas e os jusnaturalistas. Atahualpa Fernandez e Marly 

Fernandez explicam, com clareza, a importância destas correntes para o 

desenvolvimento do pensamento jurídico. 

Os autores fazem distinção entre o jusnaturalismo, que seria 

predeterminado, divino; do positivismo, em que nada é predeterminado, sendo o 

direito discricional, identificando como problema a tarefa interpretativa no 

momento da aplicação da lei: os jusnaturalistas entendem que a aplicação da lei 

deve ser responsável pela concretização da justiça e, portanto, julgar é praticar 

um ato moral, mesmo sujeito a fatores como a subjetividade do julgador com 

suas peculiaridades pessoais e compromissos; já os positivistas limitam-se a 

adequar a situação à lei que, uma vez identificada, por derivar de fonte 

adequada, deve ser aplicada, quer esta lei seja justa ou não53. 

                                            
51 Ibid. p. 37-38. 
52 CARNEIRO, op. cit. p. 17-20. 
53 FERNANDEZ, Atahualpa e FERNANDEZ, Marly. Direito natural e positivismo jurídico: 

justiça, segurança e interpretação jurídica. Disponível em: <http://www.profpito.com 
/JUSNATURALISMO_E_POSITIVISMO.html#_ftn1>. Acesso em: 24 jan. 2011. 
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De qualquer maneira, o reconhecimento dos direitos individuais e o 

predomínio do Estado liberal no século XIX e início do século XX, trouxeram 

graves desigualdades sócio-econômicas, principalmente em função da 

concentração de riquezas por parte da burguesia industrial, gerando reações, 

principalmente da classe trabalhadora e, pois, a luta entre essas classes. Paulo 

Cezar Pinheiro Carneiro destaca a importância desta luta que, sob influência do 

pensamento de Marx, especialmente no campo trabalhista, serviu de marco 

histórico em muitos países, como ponto de partida para o acesso à justiça; e, 

com a evolução das teorias, terminou por superar o positivismo normativista, 

conduzindo a uma nova leitura, pela qual o juiz e o Poder Judiciário voltaram a 

ocupar lugar de destaque para a realização de direitos54. 

Mário Pimentel Albuquerque corrobora esse entendimento, com a 

seguinte afirmação55: 

 
 
A era dos direitos, por conseguinte, delega na pessoa do 
juiz o exercício de uma atividade verdadeiramente jurígena, 
qual seja, a de fixar, no caso concreto, o conteúdo das 
normas gerais constitucionais, dotando-o para esse fim, de 
uma liberdade de movimentos sem paralelo em toda a 
história da atividade jurisdicional. 
 
 

No período que se seguiu, a liberdade de expressão permitiu que 

críticas fossem realizadas e, conforme já declinado na introdução, verificou-se 

que a justiça passou por uma crise de confiança e de legalidade na Itália pós 2ª 

Guerra Mundial, sendo que, no Brasil, a crise que se instalou no início deste 

século é de confiança e morosidade. 

 

2.3 Acesso à justiça por meio do processo em via el etrônica 

Traçadas essas premissas, é possível concluir que a jurisdição está 

intrinsecamente ligada ao poder estatal, que possui aptidão não só de decidir a 

                                            
54 CARNEIRO, op. cit. p. 23-25. 
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respeito dos conflitos, mas de imposição das decisões. Assim, o Estado criou o 

sistema processual dotado de um conjunto de normas aplicáveis por órgãos 

jurisdicionais, também criados por ele, para atingir seus objetivos, sendo que o 

principal deles é a pacificação social. 

Ora, se o ser humano é dotado de uma sociabilidade nata e dela 

decorre a possibilidade de conflito, haveria de existir um ente que fosse imparcial 

e com capacidade para solução desta disputa, com base na ideia de justiça, no 

sentido de dar a cada um o que realmente é dele.  

Com efeito, no decorrer dos tempos, houve uma evolução na solução 

dos conflitos, desde a fase de autotutela até os dias de hoje, sendo que cada 

Estado passou a criar seus próprios regramentos nas soluções dos litígios, depois 

de um longo período de desenvolvimento. 

A par disso, o acesso à justiça também modificou-se com o passar do 

tempo, estando-se atualmente numa fase em que é necessário possibilitar que um 

maior número de pessoas possa ingressar com suas demandas no Poder 

Judiciário, sem que, com isso, seja necessário um longo período à espera de uma 

decisão justa. 

Gisele Leite assinala que a conscientização dos problemas 

relacionados à prestação jurisdicional contribuiu para o consenso entre os 

envolvidos e a identificação dos seguintes pontos fundamentais56: 

 
 
- a insuficiência da estrutura do Poder Judiciário para lidar com o 
enorme volume de demanda que recebe diariamente; 
- a baixa informatização dos procedimentos judiciais; 
- o excesso de recursos previstos na sistemática processual 
brasileira; 
- a burocracia desnecessária das decisões de primeira instância 
e, entre outras causas a não menos relevantes; 
- a dificuldade enfim de se cumprirem as promessas de acesso à 
justiça e da duração razoável do processo. 

 
                                                                                                                                  

55 ALBUQUERQUE, Mario Pimentel. O órgão jurisdicional e sua função: Estudo sobre a 
ideologia, aspectos críticos e o controle do Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 19. 

56 LEITE, Gisele. Acesso à justiça como direito fundamental. Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia. Revista da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia n. 20. Porto Velho: 
DEGRAF/TJ-RO, 2009, p. 234. 
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Os apontamentos até aqui expostos tiveram a finalidade de servir de 

fundamento para o debate que se pretende com esta dissertação, no sentido de 

que o processo, como forma de pacificação social, tem, na via eletrônica, uma 

possibilidade de contribuir para que o acesso à justiça não seja simplesmente 

formal, mas efetivo, com decisões proferidas em tempo razoável e tratamento 

adequado àqueles que necessitam receber do Poder Judiciário uma decisão justa. 
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3 PROCESSO ELETRÔNICO – CONSIDERAÇÕES GERAIS E ANÁL ISE DA 

LEI N. 11.419/2006 

 

3.1 Considerações gerais 

 

Ao tratar de processo, mencionou-se que ele é a forma utilizada para 

a resolução de um conflito, com o escopo de pacificação social. Por este ponto 

de vista, o processo eletrônico nada mais é do que o mesmo processo, mas sem 

a utilização de papel e com a automação de algumas fases. 

Para um entendimento adequado do que seja processo eletrônico, é 

importante uma narrativa, ainda que breve, a respeito da tecnologia utilizada 

para que ele seja efetivado. 

É possível iniciar esta abordagem fazendo-se menção primeiramente 

ao ábaco57, conhecido como o mais antigo instrumento de cálculo de que se tem 

notícia, composto por um conjunto de varetas, cada qual com dois conjuntos de 

contas, que permitem a realização de todo tipo de cálculo, incluindo raiz cúbica e 

que é utilizado desde a Antiguidade. 

Verifica-se, assim, que o homem sempre procurou criar e utilizar 

máquinas que o auxiliassem na realização dos mais diversos ofícios. Esses 

instrumentos serviram tanto para facilitação de serviços, a exemplo da invenção 

da roda, que propiciou o incremento do transporte, quanto para execução de 

tarefas complexas, como é o caso de um computador. 

No final do século XIX, foi criada a máquina de processamento de 

dados estatísticos relativos à demografia norte-americana, construída por 

Herman Hollerith, futuro fundador da empresa Internacional Business Machine 

Corporation, a IBM58. 

                                            
57 Dicionário Babylon. Disponível em: < http://dicionario.babylon.com/%C3%81baco/>. Acesso 

em: 25 jan. 2011 
58 U. S. Census Bureau. Disponível em: <http://www.census.gov/history/www/ 

census_then_now/ notable_alumni/herman_hollerith.html>. Acesso em: 25 jan. 2011. A máquina 
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Com a construção do primeiro computador digital eletrônico, chamado 

Colossus, por Alan Mathison Turin59, ainda com funcionamento por válvulas, 

conseguiu-se a decifração do código criptográfico60 alemão na 2ª Guerra 

Mundial.  

Em 1948, John Von Neumann, criador da teoria dos jogos, de grande 

influência nos estudos de economia, contribuiu com sugestões de mudanças no 

projeto de construção do Eniac (Eletronical Numeric Integrator and Calculator), 

composto por 17.468 válvulas, concebido dois anos antes por John Mauchly e 

John Presper Eckert, com fins militares. Muchly e Eckert criaram, então, uma 

companhia, a Eckert-Mauchly Computer Corporation, que mais tarde foi vendida 

para Remington Rand Corporation, a qual passou a realizar a exploração 

comercial da computação61. 

Depois disso, ocorreu grande expansão do uso de computadores, até 

o desenvolvimento da internet. Liliana Minardi Paesani descreve como foi o 

início da internet e como ela tornou-se popular62:  

 
 

O projeto Arpanet da agência de projetos avançados (Arpa) do 
Departamento de Defesa norte-americano confiou, em 1969, à 
Rand Corporation a elaboração de um sistema de 
telecomunicações que garantisse que um ataque nuclear russo 
não interrompesse a corrente de comando dos Estados Unidos. 

                                                                                                                                  

criada por Herman Hollerith ficou tão famosa, que ela foi utilizada por outros países, como 
Canadá, Noruega e Áustria. 

59 BBC History. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/history/people/alan_turing>. Acesso em: 
25 jan. 2011. De acordo com o sítio: “Here he played a vital role in deciphering the messages 
encrypted by the German Enigma machine, which provided vital intelligence for the Allies. He 
took the lead in a team that designed a machine known as a bombe that successfully decoded 
German messages. He became a well-known and rather eccentric figure at Bletchley.”  

60 Código criptográfico está relacionado à criptografia. Segundo Edilberto Barbosa 
Clementino, “criptografia é o conjunto de técnicas que permite tornar incompreensível uma 
mensagem ou informação, com observância de normas especiais consignadas numa cifra ou 
num código. Para deslindar o seu conteúdo o interessado necessita da chave ou segredo. Essa 
chave pode ser obtida por ato de vontade daquele que encriptou a mensagem ou informação 
(confidenciando ao interessado o código de acesso) ou pela utilização de técnicas para se 
descobrir a forma de encriptação utilizada e respectivo código.” (CLEMENTINO, Edilberto 
Barbosa. Processo Judicial Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2007, p. 98.). 

61 BELLIS, Mary. The History of the Eniac Computer. Disponível em: 
<http://inventors.about.com/ od/ estartinventions/a/Eniac.htm> Acesso em: 26 jan. 2011. 

62 PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privac idade e 
responsabilidade civil . 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 10-11. Na explicação citada, a autora 
menciona a obra de E. Pedemonte Rivoluzione Internet L´Espresso, n. 52, 29 dic, 1966. 
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A solução aventada foi a criação de pequenas redes locais 
(LAN), posicionadas nos lugares estratégicos do país e 
coligadas por meio de redes de telecomunicação geográfica 
(WAN). Na eventualidade de uma cidade vir a ser destruída por 
um ataque nuclear, essa rede de redes conexas – Internet, isto 
é, Inter Networking, literalmente, coligação entre redes locais 
distantes, garantiria a comunicação entre as remanescentes 
cidades coligadas. 

Verifica-se, portanto, que tanto os computadores quanto a internet 

tiveram seu início concebido para fins bélicos. No caso da internet, o objetivo era 

a proteção da rede criada, uma vez que, para destruí-la, era necessário que 

fossem devastados todos os computadores que a integrassem, o que não seria 

uma tarefa simples.  

A comunicação entre esses computadores que estavam interligados 

entre si era realizada por intermédio do chamado Transfer Control 

Protocol/Internet protocol – TCP/IP. De acordo com Edilberto Barbosa 

Clementino, protocolo é como uma “língua” comum dos computadores que 

integram a internet, querendo significar uma imensa rede mundial de 

computadores ligada a diversas redes menores, sendo o TCP/IP o protocolo 

usado pelos computadores para o envio e recebimento de dados por meio da 

internet, com redução de dificuldade de comunicação entre os computadores, 

mesmo se utilizam sistemas operacionais diferentes63. 

Os sistemas operacionais executam, basicamente, duas funções não 

relacionadas, uma de apresentar ao usuário programador o equivalente de uma 

máquina virtual, que é mais fácil de operar e outra de gerenciador de recursos, 

haja vista que os computadores modernos consistem em processadores, 

memórias, temporizadores, discos, impressoras, dentre tantos outros 

dispositivos, sendo que a necessidade de gerenciamento é ainda mais ampliada 

quando um computador ou uma rede tem múltiplos usuários.64 

Contudo, foi com a finalidade de propagar o conhecimento científico 

que a internet teve seu desenvolvimento no meio acadêmico nos Estados 

                                            
63 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo Judicial Eletrônico . Curitiba: Juruá, 2007, p. 

70. 
64 TANENBAUM, ANDREW S. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação . 

Tradução de: Edson Furmankiewicz. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. p. 18-19. 
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Unidos. A ARPANET acabou por ser, aos poucos, encampada pela comunidade 

científica, e os militares criaram a rede própria, conhecida como MILNET65. 

Já a maximização dos recursos e funcionalidades da rede, que 

transformaram a internet em um instrumento de comunicação em massa foi com 

a instituição da World Wild Web, ou WWW, ou web, ou seja, a rede mundial. 

Liliana Minardi Paesani aponta como foi o nascimento da rede mundial66:  

 
 
O WWW nasceu no ano de 1989 no Laboratório Europeu de 
Física de altas energias, com sede em Genebra, sob o comando 
de T. Bernes – Lee e R. Cailliau. É composto por hipertextos, ou 
seja, documentos cujo texto, imagem e sons são evidenciados 
de forma particular e podem ser relacionados com outros 
documentos. Com um clique no mouse o usuário pode ter 
acesso aos mais variados serviços, sem necessidade de 
conhecer os inúmeros protocolos de acesso. 
 
 

Sabe-se que, por meio da internet, hoje é possível a utilização de 

correio eletrônico, o comércio eletrônico, a troca de informações entre pessoas 

de diferentes países, tudo de forma instantânea. Além disso, o cometimento de 

crimes, a exemplo da divulgação de imagens de crianças em situação sexual, a 

atualização de dados referentes a tempo, notícias, bolsas de valores, dentre 

tantas outras, quase infinitas, possibilidades. 

O presente estudo não visa abordar esses aspectos, quais sejam, 

problemas relacionados à soberania de nações, crimes praticados e a 

competência para sua apuração, reparação de danos materiais e morais 

praticados por meio da rede mundial, nem mesmo avaliar os serviços que estão 

disponíveis nela nos dias de hoje. 

A breve narrativa histórica teve como finalidade única situar o local 

onde tramita o processo eletrônico e como foi a evolução da tecnologia utilizada 

para tanto. Assim, a partir daqui, foca-se o estudo da legislação brasileira acerca 

                                            
65 LUCCA, Newton De e Simão Filho, Adalberto (coordenadores) e outros. Direito & internet: 

aspectos jurídicos relevantes . São Paulo: Quartier Lain, 2ª edição, 2005, p. 421-422 
66  PAESANI, op. cit., p. 11. 
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desta tecnologia, em especial a Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 200667, 

que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei n. 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. 

 

3.2 Análise da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006 

 

A Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006 é dividida em quatro 

capítulos. No Capítulo I, a lei trata da informatização do processo judicial (artigos 

1º a 4º). O Capítulo II refere-se a comunicação eletrônica dos atos processuais 

(artigos 5º a 7º). O Capítulo III disciplina o processo eletrônico (artigos 8º a 13) e 

o Capítulo IV traz as disposições gerais e finais (artigos 14 a 22). O teor 

completo desta lei encontra-se no Anexo I desta dissertação. 

As ponderações que serão realizadas visam ao aprofundamento da 

discussão sobre o processo eletrônico como forma de redução do tempo de 

duração do processo, especialmente no 4º JEC-PVH, sendo que os comentários 

acerca dos artigos são limitados sob a ótica restrita que o presente trabalho 

propõe. 

 

3.2.1 Uso de meio eletrônico na tramitação de proce ssos 

 

Já no primeiro artigo do primeiro capítulo, a lei ressalta que a 

tramitação de processos judiciais poderá ser realizada por meio eletrônico. 

Dispõe o art. 1º: 

 
 
Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos 
judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 
processuais será admitido nos termos desta Lei. 

                                            
67 Lei 11.419, de 19-12-2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em: 10 out. 2010. 
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§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos 
processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados 
especiais, em qualquer grau de jurisdição. 
§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego 
de documentos e arquivos digitais; 
II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a 
distância com a utilização de redes de comunicação, 
preferencialmente a rede mundial de computadores; 
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação 
inequívoca do signatário: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por 
Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; 
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme 
disciplinado pelos órgãos respectivos. 
 
 

A partir da edição da lei, não resta nenhuma dúvida quanto à 

existência, no ordenamento jurídico brasileiro, da possibilidade da tramitação de 

um processo judicial por meio eletrônico, inclusive no tocante à comunicação de 

atos e transmissão de peças processuais. 

A lei não só autoriza o processo eletrônico, mas permite sua 

aplicação, indistintamente, em todos os tipos de processo e em qualquer grau de 

jurisdição. 

Se o processo tem a finalidade de compor um litígio e, como 

consequência, promover a paz, o processo eletrônico, depois da edição da lei, é 

mais um instrumento por meio do qual esta função do Poder Judiciário, a 

jurisdicional, pode ser exercida. 

No caput do artigo utiliza-se o termo “meio eletrônico” e, no § 2º, 

define-se o que seja meio eletrônico, transmissão eletrônica e assinatura 

eletrônica. 

Toda vez que a lei faz definições acerca de qualquer termo, incorre no 

problema de limitar o alcance do significado do que foi definido. No caso 

específico de um vocábulo ligado à área de informática, onde a evolução 

tecnológica, como se viu acima, passou a acontecer, principalmente a partir do 

final da década de 1.980, em velocidade assustadora, isso é ainda mais 

problemático. 
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Caberá aos operadores do direito, quer sejam doutrinadores ou 

jurisprudentes, a interpretação de seu conteúdo. Contudo, se for realizada de 

maneira literal68, poderá restringir a aplicação da lei, haja vista que a definição 

realizada certamente não conseguirá acompanhar o progresso da tecnologia por 

meio do qual passará a tramitar o processo. 

De qualquer sorte, essa é uma discussão que não atende a finalidade 

deste trabalho, que analisa se o processo eletrônico é ou não uma forma de 

redução do tempo de duração do processo. 

 

3.2.2 Utilização de assinatura eletrônica 

 

A utilização de assinatura eletrônica e credenciamento dos usuários 

perante o Poder Judiciário são tratados no art. 2º, que disciplina a matéria da 

seguinte forma: 

 
 

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos 
processuais em geral por meio eletrônico serão  admitidos 
mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta 
Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder 
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. 
§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado 
mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada 
identificação presencial do interessado. 
§ 2º  Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao 
sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a 
autenticidade de suas comunicações. 
§ 3º  Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro 
único para o credenciamento previsto neste artigo. 
 
 

                                            
68 Segundo Miguel Reale, por meio da interpretação literal, também chamada de gramatical, 

deve-se captar o pleno valor expressado na lei, haja vista que esta é uma declaração de vontade 
do legislador, que deve ser reproduzida com exatidão e fidelidade. O autor entende que, depois 
de realizada a interpretação literal, deve haver o cotejo com a interpretação lógico-sistemática, 
para situar os valores lingüísticos no conjunto do sistema, pois o artigo da lei situa-e num 
capítulo, ou num título, cujo valor depende desta colocação sistemática (REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito . São Paulo: Saraiva, 1987, p. 274-275.) 
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A questão relativa à assinatura eletrônica gera grande discussão entre 

especialistas da área, com o argumento de que a definição do art. 1º não seria 

adequada. 

Wesley Roberto de Paula69 sustenta que a matéria regulamentada é 

ambiciosa e vanguardista, para o alcance de uma tutela jurisdicional célere e 

eficaz, mas alerta que há necessidade de adequação técnica aos diplomas 

legais existentes sobre documento e segurança eletrônica. Entende que há uma 

impropriedade técnica na lei, que deveria permitir apenas mecanismos 

confiáveis de validação e transmissão de dados, sendo que a previsão do art. 1º, 

§2º, inciso III, alínea b deve ser encarada somente como autenticação do 

usuário no sistema e não destinado a preservar a incolumidade das petições e 

documentos tramitados por esta via, já que, da forma posta da lei, é incapaz 

deste objetivo. 

É de se concordar com os comentários, no sentido de se utilizar 

apenas um sistema de validação e transmissão de dados, sendo o previsto no 

art. 1º, §2º, inciso III, alínea a o mais acertado, justamente por permitir maior 

segurança e já haver previsão específica de sua utilização, na Medida Provisória 

N. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  

De qualquer forma, também há de se considerar que havia 

necessidade da implementação de um sistema eletrônico para tramitação do 

processo e que a tentativa foi a de permitir sua utilização nos mais diversos 

tribunais no tempo mais curto possível. 

Assim, o credenciamento prévio e a identificação presencial do 

interessado, ao menos por ora, e no âmbito que se analisa sua utilização, qual 

seja, o 4º JEC-PVH, ainda não gerou nenhum problema relacionado a esta 

forma de acesso ao sistema. 

Apenas para esclarecimento, no Estado de Rondônia, o 

credenciamento ocorre em qualquer unidade jurisdicional do Tribunal de Justiça, 

sendo exigido, no cadastramento inicial, o comparecimento pessoal do 
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advogado, munido dos seus documentos pessoais e de comprovação de que 

possui capacidade postulatória, ou seja, regularidade de sua inscrição junto ao 

órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Após o cadastramento, o advogado tem acesso ao sistema de 

processo eletrônico em todo o território estadual. Para visualizar o conteúdo dos 

documentos de um processo eletrônico, o advogado precisa de habilitação 

específica no processo de seu interesse, com a juntada de procuração. A 

liberação da visualização dos documentos do processo é realizada por um 

servidor da unidade jurisdicional onde tal processo tramita. 

 

3.2.3 Momento da realização do ato processual prati cado por meio 

eletrônico 

 

O art. 3º estabelece regras para o cumprimento dos prazos 

processuais e o momento em que se realiza o protocolo das petições. A redação 

do artigo é a seguinte: 

 
 

Art. 3º  Consideram-se realizados os atos processuais por meio 
eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder 
Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 
Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica for enviada para 
atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as 
transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 
 
 

A primeira discussão que poderia haver a respeito deste artigo refere-

se ao caput, quando faz alusão que os atos processuais por meio eletrônico 

consideram-se realizados no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder 

Judiciário. Isso porque a lei não esclareceu se o envio leva em conta o dado 

constante no computador do remetente ou do destinatário. 

                                                                                                                                  
69 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende (coordenação). Comentários à lei do 

processo eletrônico . São Paulo: LTr, 2010, p. 80-87. 



45 

 

Com efeito, o problema mais grave que poderia haver seria quanto ao 

cumprimento de prazos processuais, especialmente aqueles que poderiam gerar 

conseqüências jurídicas, como a revelia70, por exemplo. 

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Resolução n. 417/201071 de 

20-1-2010, considerou o horário de Brasília como sendo o de recebimento de 

suas petições, com fornecimento de recibo eletrônico da transmissão, pelo seu 

próprio sistema. O Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução n. 1/201072, 

de 10-02-2010, que também aborda o tema e, pela norma, ficou estabelecido 

que, para efeito de tempestividade, segue-se o horário oficial de Brasília, obtido 

junto ao Observatório Nacional.  

Deve prevalecer, tanto entre os autores que escrevem sobre o tema, 

quanto na jurisprudência, o entendimento no sentido de que devem ser levados 

em conta, exclusivamente, os dados constantes no computador do destinatário, 

justamente por ser este um órgão oficial e, portanto, de presumida boa-fé. 

No parágrafo único, verifica-se que a lei estendeu o prazo processual, 

que pode ser cumprido até as 24 horas do seu último dia, o que gera uma 

segunda discussão, haja vista que há autores que entendem que essa 

ampliação da prática do ato processual gerou um tratamento diferenciado entre 

                                            
70 A definição legal de revelia encontra-se no Código de Processo Civil: “Art. 319. Se o réu 

não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 11 out. 2010.  

71O art. 8º da Resolução N. 417/2010 do Supremo Tribunal Federal tem a seguinte redação: 
“Art. 8º Os atos processuais praticados por usuários externos consideram-se realizados no dia e 
na hora de sua transmissão no e-STF, devendo ser fornecido recibo eletrônico de transmissão. 
Parágrafo único. A petição enviada para atender prazo processual relativo ao e-STF será 
considerada tempestiva quando transmitida até as vinte e quatro horas do seu último dia, 
considerada a hora legal de Brasília.” Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ 
ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO417-2009.PDF>. Acesso em: 19 fev. 2011. 

72 O art. 19 da Resolução N. 1/2010, tem a seguinte redação: “Art. 19. O e-STJ expedirá aviso 
de recebimento dos arquivos enviados. 

§ 1º O comprovante de protocolo da petição deverá ser emitido pelo usuário em consulta ao 
sistema. 

§ 2º Devem constar do comprovante de recebimento as seguintes informações: 
I - número do protocolo da petição; 
II - número do processo e nome das partes, indicação da parte representada, identificação 

resumida do pedido e órgão julgador destinatário, informados pelo remetente; 
III - data e horário do recebimento da petição no Superior Tribunal de Justiça, fornecidos pelo 

Observatório Nacional, considerando-se o horário de Brasília;” Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/27153/Res%20_1_2010_PRE.pdf?sequence=
3>. Acesso em: 19 fev. 2011. 
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aqueles que utilizam o processo eletrônico e os que fazem uso do processo 

tradicional, por meio físico. 

José Carlos de Araújo Almeida Filho73 é um desses críticos, 

entendendo que o dispositivo legal ofende os princípios constitucionais da 

igualdade e isonomia, além de ferir questão de competência legislativa. Segundo 

suas palavras: 

 
 

Neste sentido, quem se utiliza do Processo Eletrônico possui 
uma diferenciação, ferindo princípios de igualdade e isonomia, e, 
em assim sendo, violando-se de forma literal o art. 5º, caput, da 
Constituição. 
A situação se agrava porque o Processo Eletrônico é atribuído, 
indistintamente, aos processos civil, do trabalho e penal, além 
dos juizados especiais. Quando aos juizados especiais, por força 
do art. 24, X, há competência concorrente entre Estado e União 
para legislar sobre seu funcionamento. Se em virtude do 
parágrafo primeiro, do art. 24 da Constituição, em matéria de 
competência concorrente, a União se limitará a legislar sobre 
aspectos gerais, não poderia a Lei do Processo Eletrônico ser 
taxativa, impingindo o recebimento até as 24 horas do último dia 
do prazo. 
Tratando-se, pois, de matéria afeita à lei de organização 
judiciária dos Estados, a competência legislativa é dos Tribunais 
de Justiça, nos termos do art. 125, parágrafo primeiro, da 
Constituição da República. 
 
 

Por outro lado, Dárlen Prietsch Medeiros74 elogia o dispositivo, com 

os seguintes argumentos: 

 
 
Ao confrontar a regra do Código de Processo Civil com a regra 
contida na Lei n. 11.419/06 em seu art. 3º, parágrafo único, 
conclui-se pela prevalência do horário fixado na Lei do Processo 
Eletrônico, ou seja, até as 24 h, pois estando diante de um 
processo eletrônico (parcial ou total), a regra da legislação 
específica se sobrepõe em observância ao princípio hierárquico 
das normas.  
O disposto no art. 3º da Lei n. 11.419/06 é muito louvável diante 
da realidade vivenciada atualmente, em que muitos serviços são 
executados pela Internet, há um número muito grande de 
pessoas com acesso às novas tecnologias e, ainda, um 

                                            
73 ALMEIDA FILHO, op. cit., p. 215. 
74 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 90.  
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crescente número de processos judiciais tramitando. Tal 
disposição visa a minimizar os problemas que poderiam 
submergir do excesso de usuários, em tempo reduzido, 
acessando o sistema de informática dos tribunais. 
Desta forma, não se vislumbra nenhum prejuízo com a extensão 
do prazo por algumas horas, eis que, se haverá beneficiamento 
daqueles que optarem pelo envio de petições pela via eletrônica, 
aqueles que não o fizerem, por opção própria, também se 
beneficiarão com a diminuição das filas nos protocolos dos 
órgãos judiciais. 
 
 

É de grande importância o debate sobre competência legislativa, 

principalmente quando envolve a autonomia dos Tribunais e, por este motivo, o 

argumento de José Carlos de Araújo Almeida Filho é de relevância ímpar e, 

portanto, passível de questionamento quanto a sua constitucionalidade, por 

quem tem legitimidade para tanto75. 

Quanto a ferir princípios constitucionais de isonomia e igualdade, com 

todo o necessário respeito, é possível discordar, ao argumento de que o prazo 

processual será considerado de acordo com o sistema adotado pelos Tribunais. 

Aqueles que tiverem o processamento eletrônico terão o prazo aumentado nos 

termos da lei, enquanto os que permanecerem com a tramitação tradicional, em 

papel, cumprirão os prazos estabelecidos nas organizações judiciárias locais.  

Só haveria o ferimento dos princípios constitucionais, caso houvesse 

tratamento diferenciado entre as partes do mesmo processo.  Ainda que se 

imagine um processo em que haja tramitação nos dois sistemas, permitindo o 

protocolo de petições por meio físico e eletrônico, não haveria tratamento 

desigual, pois todas as partes do processo poderiam fazer opção pela forma 

mais adequada a si, ou seja, caso fizessem opção pelo protocolo físico, deveria 

obedecer ao horário local determinado pela organização judiciária, e, caso 

fizessem  opção pelo protocolo eletrônico, poderia fazê-lo até as 24 horas, sendo 

que o acesso ao sistema, neste caso, não se faria diretamente na unidade 

judiciária, depois do término do horário de expediente. 

                                            
75 O § 1º, do art. 125, da Constituição da República tem a seguinte redação: “Art. 125. § 1º - A 

competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2011. 
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3.2.4 Diário da Justiça eletrônico 

A lei permitiu a utilização, por parte dos Tribunais, de Diário da Justiça 

eletrônico, o que possibilita a eliminação de papel. Eis a redação do art. 4º, que 

encerra o primeiro capítulo da lei n. 11.419/2006: 

 
 
Art. 4º  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, 
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para 
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos 
órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. 
§ 1º  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este 
artigo deverão ser assinados digitalmente com base em 
certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na 
forma da lei específica. 
§ 2º  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui 
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos 
legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou 
vista pessoal. 
§ 3º  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da 
Justiça eletrônico. 
§ 4º  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que 
seguir ao considerado como data da publicação. 
§ 5º  A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser 
acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo 
correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário 
oficial em uso. 
 
 

O Diário da Justiça é o modo oficial de tornar públicos todos os atos 

do Poder Judiciário. Por este motivo, concentra elevado número de informações: 

decisões administrativas, decisões judiciais, atos de movimentação de 

servidores e magistrados, licitações, comunicados em geral, dentre tantos 

outros. 

A possibilidade de utilização de meio eletrônico para esta finalidade é, 

sem dúvida, uma medida de grande economia.  

O TJRO instituiu o Diário de Justiça eletrônico em 26 de junho de 

2007. Nos primeiros 30 dias houve a publicação concomitante do meio físico e 
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do meio eletrônico, sendo que, depois de 60 dias, foi integramente suprida a 

versão em papel76.  

Quanto à contagem de prazo, a regra geral, quando o Diário da 

Justiça é impresso em papel, é a do Código de Processo Civil77, ou seja, a 

contagem inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Com a 

utilização do Diário da Justiça eletrônico, a contagem muda: é realizada no 

primeiro dia útil seguinte à data em que é considerado publicado o Diário da 

Justiça eletrônico, sendo que esta data é o primeiro dia útil seguinte à data da 

disponibilização da informação, o que, na prática, acaba por elevar o tempo para 

prática de atos processuais. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal, (ADI N. 

3880/2007), questiona a constitucionalidade deste aspecto do dispositivo, ao 

argumento que nem todos têm acesso ao Diário da Justiça eletrônico, o que 

afronta o inciso LX, art. 5º, da Constituição da República. Não há decisão sobre 

o tema, estando o feito com o relator, Ministro Ricardo Lewandowski desde 25-

11-200978.  

Apenas para ilustrar, de acordo com a pesquisa79 realizada pelo 

IBOPE Nielsen Online no Brasil, até dezembro de 2010, 54,5 milhões de 

brasileiros tinham acesso à internet, dos quais, 43,3 milhões foram usuários 

                                            
76 A instituição do Diário da Justiça eletrônico ocorreu por meio da Resolução n. 007/2007-

PR, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com a previsão de encerramento da 
publicação em meio físico: “art. 3º. Nos primeiros trinta dias, a contar da data da primeira 
publicação deste Ato, a edição do Diário da Justiça tradicional, em papel, circulará normalmente 
e concomitante ao Diário da Justiça Eletrônico.” Disponível em: <http://www.tj.ro.gov.br/ 
admweb/faces/jsp/view.jsp?id=c9c4a662-82bc-4030-bd07-889bfb229194>. 

77 Os artigos do Código de Processo Civil que regulam a matéria são os seguintes: “Art. 234. 
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça 
ou deixe de fazer alguma coisa.” e “Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e 
dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.” 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 19 fev. 2011. 

78 A informação decorre de consulta ao acompanhamento processual do sítio do Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso 
Andamento.asp?incidente= 2504010>. Acesso em: 19 fev. 2011. 

79 Pesquisa Ibope Nielsen Online no Brasil. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/ 
calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Int
ernet&docid=EED93C565B0676488325782B0065EEE0>. Acesso em: 08 fev. 2011. 
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ativos. Conforme o resultado parcial do censo80 realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE – em 2010, a população no Brasil é de 

190.732.694 pessoas, ou seja, se compararmos os dados, conclui-se que 1 a 

cada 3,499 brasileiros têm acesso a internet. 

Além disso, de acordo com o §3º, do art. 10 da lei em comento, os 

Tribunais deverão manter equipamentos com acesso à internet para distribuição 

de peças processuais. Ora, se o equipamento pode ser utilizado inclusive para 

distribuição de peças, também poderá sê-lo para consulta ao processo eletrônico 

e ao Diário da Justiça eletrônico, o que não justifica o argumento de falta de 

acesso aos dados das publicações oficiais dos Tribunais. 

Por ora, não é oportuno afirmar se haverá algum revés que determine 

que os Tribunais que passaram a utilizar meio eletrônico para publicação do 

Diário da Justiça voltem a utilizar o método anterior, com impressão em papel, 

em razão da ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 

Também não é prudente realizar prognósticos no sentido de que 

haverá mudança da lei em razão da utilização exclusiva do Diário da Justiça 

eletrônico, com a finalidade de se reduzir a data para o início da contagem do 

prazo, deixando de ser no primeiro dia útil seguinte da data em que é 

considerado publicado, para ser no dia seguinte à data de disponibilização da 

informação, com o propósito de se ter uma regra semelhante àquela adotada 

para as publicações realizadas em Diário da Justiça impresso em papel. 

Desde já, o que é possível assegurar é que a lei criou uma regra com 

o objetivo de atender a introdução de uma nova ferramenta, que modificou 

apenas o meio pelo qual era disponibilizada a informação oficial dos atos dos 

Tribunais – de impressão em papel para meio eletrônico – sem modificar 

substancialmente, com o aumento de um dia, o tempo de duração do processo. 

Com efeito, o aumento de um dia útil na contagem do prazo não 

significa, necessariamente, que o processo eletrônico terá tramitação mais 

                                            
80 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/ 

home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766&id_pagina=1 consulta em 19-
02-2011. 
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demorada apenas por este motivo, haja vista que, no tempo total de duração do 

processo, isso será compensado com a diminuição e automação de rotinas 

cartorárias. 

 

3.2.5 Intimações realizadas por meio eletrônico 

 

O regramento das intimações por meio eletrônico inicia o capítulo 

segundo da Lei n. 11.419/2006, sendo que o art. 5º tem a seguinte redação: 

 
 

Art. 5º  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal 
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, 
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico. 
§ 1º  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o 
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, 
certificando-se nos autos a sua realização. 
§ 2º  Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a 
consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada 
como realizada no primeiro dia útil seguinte. 
§ 3º  A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da 
intimação, sob pena de considerar-se a intimação 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
§ 4º  Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de 
correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e 
a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o 
deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. 
§ 5º  Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma 
deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou 
nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao 
sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio 
que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. 
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da 
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os 
efeitos legais. 
 
 

Embora o artigo seja mais uma tentativa do legislador de tornar mais 

ágil a tramitação do processo, bastando que haja o acesso ao sistema para 

haver a intimação do advogado dos atos processuais, não se revela a iniciativa 

de grande valia para atingir esta finalidade. 
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A dispensa de publicação no órgão oficial pode gerar um problema 

ligado a confiança, haja vista que o processo, normalmente81, tem mais de uma 

parte e a outra pode ter interesse em saber o porquê de o ato estar sendo 

determinado exclusivamente para a parte contrária. Além disso, mesmo que 

realmente tenha de ser determinado um ato exclusivamente para a parte 

adversa, o interesse decorre do cumprimento desta determinação, inclusive para 

evitar a alegação posterior de invalidação do ato jurídico praticado82.  

É possível elucidar o narrado com um exemplo: em um processo de 

indenização, depois de iniciada a fase de execução e apresentados cálculos 

pelo credor, deve ser intimado o devedor para manifestação sobre eles. O 

interesse do credor ocorre porque há necessidade da outra parte ter acesso aos 

cálculos, como enfatizado, para evitar a alegação posterior de nulidade, que 

poderia implicar em que o processo retornasse ao estágio anterior à anulação, o 

que demandaria a apresentação de novos cálculos. Se quem apresentou os 

cálculos não tem a informação de que a outra parte teve acesso aos mesmos, 

não poderá saber se houve negligência do juízo em determinar esta providência, 

permitindo que o próprio credor faça requerimento para que seja sanada a 

irregularidade desde logo. 

Outra situação comum que o dispositivo não resolve é a necessidade 

de intimação pessoal para prática de determinados atos, a exemplo de uma 

intimação referente a adiamento ou adiantamento da audiência, ou a 

determinação para impulso do processo sob pena de extinção83.  

                                            
81 Optou-se por utilizar a palavra “normalmente”, pois nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, não há parte contrária, apenas interessados. Muitas vezes, o procedimento segue 
apenas com a fiscalização do Ministério Público, a exemplo da separação consensual em que há 
disposição quanto a guarda e pensão de filhos menores.  

82 São três as espécies de invalidade do ato jurídico: nulidade absoluta (quando for violada 
uma norma obrigatória de proteção do interesse público – exemplo: decisão proferida por juiz 
incompetente), nulidade relativa (norma de proteção de interesse privado - exemplo: pessoa 
casada que propõe, sem a autorização do cônjuge ação que verse sobre direito imobiliário) e 
anulabilidade (transgressão de norma jurídica dispositiva – exemplo: penhora de bem 
relativamente impenhorável), tudo conforme ensinamento na seguinte obra: CÂMARA, Alexandre 
Freitas. Lições de Direito Processual Civil . 16 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. 
p. 264-265. 

83 Os artigos do Código de Processo Civil que tratam da intimação pessoal nestes casos são 
os seguintes: “Art. 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do 
mandado dia, hora e local, bem como os nomes das partes e a natureza da causa. Se a 
testemunha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo pelas 
despesas do adiamento. § 1o A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, 
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Dárlen Prietsch Medeiros84 faz importante alerta sobre a utilização da 

intimação por meio de portal, com a dispensa da publicação em órgão oficial: 

 
 
Em alguns tribunais há o cadastramento de apenas um 
advogado por processo, ainda que neste atuem mais 
procuradores. Em outros tribunais, há o cadastro de todos os 
advogados que atuam no processo e seus estagiários, inclusive 
sendo mantidos os nomes de advogados que deixaram de atuar 
nos autos. 
No primeiro caso, quando apenas um advogado é cadastrado 
por processo, nada será alterado, quando este fizer a consulta, 
será considerada realizada a intimação, tendo início seu prazo. 
A ponderação deve ser feita na segunda hipótese elencada, 
quando há o cadastro de mais de um advogado, estagiários e 
ainda de procuradores que deixaram de atuar no processo. Uma 
vez cadastrados no sistema, todos os advogados receberão a 
intimação e, por óbvio, o acesso ao teor da intimação por 
qualquer um destes configurará realizada a intimação. No 
entanto, se aquele que realizou a consulta não for o responsável 
pelo processo, poderá antecipar a contagem do prazo dos reais 
procuradores. 
 
 

Excetuadas essas situações, o art. 5º regula uma nova forma de 

intimação, inclusive prevendo e evitando a possibilidade de burla do sistema, 

quando antecipa a possibilidade de intimação por outros meios, que não o 

eletrônico, até mesmo no caso de falha por motivo técnico. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não adotou, ainda, o 

portal eletrônico para intimação no 4º JEC-PVH. As intimações são realizadas 

pessoalmente nos casos em que há imposição legal para tanto ou por meio de 

publicação no Diário da Justiça eletrônico. 

 

                                                                                                                                  

independentemente de intimação; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la. 
§ 2o Quando figurar no rol de testemunhas funcionário público ou militar, o juiz o requisitará ao 
chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. § 3o A intimação poderá ser feita 
pelo correio, sob registro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha tiver residência 
certa.” e “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: ...Il - quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;III - quando, por não promover os atos e 
diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;...§ 1o O juiz 
ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do 
processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas....” 
– Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. 
Acesso em: 12 fev. 2011. 

84 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 97. 
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3.2.6 Citações realizadas por meio eletrônico 

 

A forma pela qual deve ser realizada a citação por meio eletrônico, 

inclusive da Fazenda Pública é descrita no art. 6º, com a redação a seguir: 

 
 
Art. 6º  Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, 
as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos 
Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas 
por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja 
acessível ao citando. 
 
 

Para a citação85 eletrônica devem ser observadas duas cautelas: 

cadastro prévio ao serviço de intimação, previsto no art. 5º e acesso a integra 

dos autos ao citando, conforme o caput deste art. 6º. 

O cadastro prévio necessitará de convênios de cooperação entre o 

Poder Judiciário e as grandes empresas e órgãos públicos, a fim de viabilizar 

que haja o credenciamento e o acesso rotineiro ao sistema de processo 

eletrônico. 

Quanto à necessidade de ser franqueada a íntegra dos autos à parte 

que está sendo citada, o problema pode surgir quando o processo tramitar em 

dois sistemas (físico e eletrônico), de acordo com a previsão do art. 8º da Lei n. 

11.419/2006. Neste caso, somente com a comprovação de acesso total é que se 

poderá iniciar a contagem do prazo de defesa, não bastando apenas o acesso 

ao sistema. 

Resolvidas essas questões, a citação eletrônica certamente será 

medida de economia, haja vista a ausência de necessidade de impressão da 

carta de citação e de seu encaminhamento, quer seja por meio da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, quer seja por oficial de justiça. 

                                            

85 O Código de Processo Civil define o que seja citação em seu art. 213, com a seguinte 
redação: “Art. 213. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se 
defender.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 fev. 
2011. 
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Em relação ao tempo de duração do processo, haverá redução. Isso 

porque, para início da contagem do prazo de defesa, não mais será necessário 

esperar a expedição do ato e nem a comprovação do seu recebimento, com a 

juntada nos autos da carta de citação. 

Com efeito, o procedimento de citação por meio físico, com a 

expedição de carta de citação, encaminhamento para cumprimento por meio da 

Empresa de Correios e Telégrafos ou de oficial de justiça, retorno da informação 

e juntada nos autos, normalmente ocorre em tempo superior a dez dias, que é o 

previsto pelo § 3º, do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006, como sendo o máximo 

possível para o início da contagem do prazo para defesa, quando a citação for 

eletrônica.  

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não adotou a utilização 

de citação eletrônica até o momento do depósito deste trabalho, sendo que 

estudos neste sentido estão sendo realizados pela Corregedoria-Geral da 

Justiça. 

 

3.2.7 Cartas precatórias, rogatórias e de ordem rea lizadas por meio 

eletrônico 

 

O art. 7º trata das cartas precatórias, rogatórias e de ordem e 

possibilita sejam esses atos realizados por meio eletrônico. O dispositivo tem o 

seguinte teor: 

 
 
Art. 7º  As cartas precatórias, rogatórias, de ordem86 e, de um 
modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre 
órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos 
demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio 
eletrônico. 

                                            
86 O Código de Processo Civil explicita os casos em que devem ser expedidos esses atos: 

“Art. 201. Expedir-se-á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar; 
carta rogatória, quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira; e carta precatória nos demais 
casos.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 fev. 
2011. 
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A lei incentiva, mais uma vez, a comunicação por meio eletrônico. 

Para que seja possível que os órgãos do Poder Judiciário e demais 

Poderes realizem suas comunicações por meio eletrônico, é necessário que haja 

uma padronização de procedimentos, o que irá exigir acordos de cooperação, 

principalmente em se tratando de órgãos externos. 

O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou a Resolução N. 10087, 

de 24 de novembro de 2009, a qual dispõe sobre a comunicação oficial, por 

meio eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário, instituindo o sistema Hermes88.  

Com a edição desta Resolução, o CNJ dá passo importante na 

realização de seu papel de planejar, coordenar e aperfeiçoar o serviço público 

da prestação da justiça, cabendo aos tribunais a sua efetiva utilização, 

principalmente por disporem, atualmente, de uma ferramenta oficial que permite 

a comunicação dos atos entre os seus diversos órgãos. 

De acordo de dados do CNJ, em maio de 201089, 95% das unidades 

judiciárias do país já tinha instalado o Sistema Hermes para comunicação de 

atos entre órgãos do Poder Judiciário.  

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia utiliza o Sistema 

Hermes. As cartas precatórias onde há o processo eletrônico, no território de 

Rondônia, utilizam o sistema interno do processo eletrônico para o envio de suas 

cartas precatórias. 

O art. 7º encerra o segundo capítulo da Lei n. 11.419/2006. 

                                            
87 Resolução N. 100, de 24 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view= article&id=9502: 
resolucao-no-100-de-24-de-novembro-de-2009&catid=57:resolucoes&Itemid=1085>. Acesso em: 
12 fev. 2011. 

88 O sistema é chamado Hermes, em alusão a mitologia grega, em que Hermes, filho de 
Júpiter era considerado intérprete ou mensageiro, de acordo com informação do sítio eletrônico 
Mundo dos Filosófos, disponível em <http://www.mundodosfilosofos.com.br/mercurio.htm>. 
Acesso em: 13 fev. 2011. 

89
 Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/index.php? 

option=com_content&view=article&id=11009:meta-10-foca-eficiencia-e-reducao-de-custos-com-

uso-de-comunicacoes-eletronicas&catid=1:notas&Itemid=675>. Acesso em 13 fev. 2011. 
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3.2.8 Desenvolvimento de sistemas eletrônicos pelos  órgãos do Poder 

Judiciário 

 

O terceiro capítulo da Lei n. 11.419/2006 começa com a permissão de 

desenvolvimento, por parte dos órgãos do Poder Judiciário, de sistemas 

eletrônicos de processamento de ações judiciais. Eis o teor do art. 8º: 

 
 
Art. 8º  Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver 
sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por 
meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 
preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso 
por meio de redes internas e externas. 
Parágrafo único.  Todos os atos processuais do processo 
eletrônico serão assinados eletronicamente na forma 
estabelecida nesta Lei. 
 
 

Ao possibilitar o desenvolvimento de sistemas eletrônicos por parte 

dos órgãos do Poder Judiciário, a lei também permitiu que eles pudessem 

adquiri-los.  

De relevo a opinião de Marcus Vinicius Brandão Soares90, ao 

comentar o dispositivo, especialmente no tocante à possibilidade de aquisição 

de sistemas eletrônicos, sob o argumento de que, se for seguida a preferência 

preconizada no art. 14 da Lei n. 11.419/2006 – uso de códigos abertos – o Poder 

Judiciário pode ser beneficiado duas vezes, pois haverá o pagamento apenas 

pelos serviços de instalação, configuração e treinamento no uso a ferramenta, o 

que poupa o custo de aquisição de licenças e ganhos do chamado efeito de 

rede, uma vez que a padronização de dados e de interfaces levada adiante pelo 

software evita problemas como o custo de conversão de dados que não 

funcionem em softwares que não trabalhem em formatos iguais. 

Deve-se observar, contudo, que uma empresa privada da área de 

softwares, que tem não só a intenção, mas o compromisso de lucrar com a 

                                            
90 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 107. 
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venda de programas de computador, dificilmente irá disponibilizar para os 

Tribunais os códigos de seus produtos, o que poderia inviabilizar a sua 

permanência no mercado, isso porque o acesso aos códigos poderia permitir 

que fossem desenvolvidos, pelos próprios órgãos do Poder Judiciário, novos 

produtos que atenderiam suas necessidades, sem a precisão de contratação de 

outros programas da empresa que os fornecera inicialmente. 

Independentemente desta possibilidade de aquisição por parte dos 

Tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com alguns Tribunais, já 

desenvolveu o Sistema CNJ – PROJUDI e está em fase de implantação do PJe 

– Processo Judicial eletrônico, que utilizam softwares livres, assunto que será 

objeto de estudo no Capítulo 5.  

Embora possa ser criticada a possibilidade de utilização total ou 

parcial de processo eletrônico, a medida é salutar, ao menos neste momento de 

transição, em que nem todos os procedimentos podem ser eletrônicos, em razão 

de legislação específica, a exemplo da Lei de Recuperação Judicial e Falências, 

que exige a apreensão de livros fiscais em caso de decretação de falência, livros 

esses que não podem ser digitalizados, ao menos por enquanto91.  

Marcus Vinicius Brandão Soares92 explica com clareza a questão 

relativa à utilização da rede mundial de computadores e o acesso por meio de 

redes internas e externas: 

 
 

Esta nomenclatura certamente foi utilizada pelo fato de alguns 
Tribunais do Brasil ainda possuírem redes de computadores 
mais antigas e que não forneçam os servidos do que atualmente 
é chamado de intranet, uma rede local de computadores que, 
diferentemente das redes locais mais antigas que se prestavam 
basicamente à comunicação entre os computadores 
componentes, ao compartilhamento de discos e de impressoras 

                                            
91 O art. 105, V da Lei 11.101/2005 tem a seguinte redação: “Art. 105. O devedor em crise 

econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação 
judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de 
prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos: ... V – os 
livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei;” Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/_ato2004-2006/2005/lei/L11101.htm>. Acesso em: 10 dez. 
2010. 

92 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 108. Na explicação, o autor menciona TANENBAUM A. S., 
Redes de computadores , 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003, quanto as três características 
das redes antigas. 
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e ao fornecimento de um determinado nível de confiabilidade em 
todos estes elementos, utiliza como protocolo de comunicação o 
TCP/IP – protocolo da Internet – e prestam minimamente cinco 
serviços: autenticação de acesso, compartilhamento de arquivos, 
compartilhamento de impressão, correio eletrônico e 
recuperação de informações por meio de browsers93. 
Deste modo, uma rede interna pode ser uma intranet e uma rede 
externa nada mais é do que duas ou mais redes internas que se 
comunicam por meio da Internet ou mesmo por meio de outros 
meios de comunicação de dados. 
 
 

Como exemplo, pode-se ter em mente um escritório de advocacia, 

com vários advogados e que possua uma rede interna que, utilizando a rede 

mundial (internet), tenha acesso a rede interna do órgão do Poder Judiciário. 

O parágrafo único do art. 8º reforça a ideia da assinatura eletrônica, 

como forma de preservar a segurança desta troca de dados. 

 

3.2.9 Citações, intimações e notificações no proces so eletrônico 

 

A Lei n. 11.419/2006 determina que as citações, intimações e 

notificações no processo eletrônico sejam realizadas por este meio. O art. 9º tem 

a seguinte redação: 

 
 
Art. 9º  No processo eletrônico, todas as citações, intimações e 
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio 
eletrônico, na forma desta Lei. 
§ 1º  As citações, intimações, notificações e remessas que 
viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão 
consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos 
legais. 
§ 2º  Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio 
eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, 
esses atos processuais poderão ser praticados segundo as 
regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que 
deverá ser posteriormente destruído. 

 
 

                                            
93 Browsers: o mesmo que navegador, ou seja, programa utilizado para navegar na internet. 

Disponível em: http://www.dicweb.com/bb.htm  consulta em 14-02-2011. 
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A questão já foi tratada, quando da análise do art. 5º, em que foi 

verificado que se permite a comunicação dos atos por meio eletrônico, mas 

apresenta alternativa, por motivo técnico, de ela ser realizada pelo meio 

tradicional. 

Levando-se em conta que este trabalho está restrito ao processo 

eletrônico, no âmbito do 4º JEC-PVH, não se tratará da questão relativa à 

intervenção de terceiros94, que poderia gerar ampla discussão, especialmente 

pela possibilidade de tumulto processual que poderia retardar o andamento do 

processo. 

 

3.2.10 Prática de atos sem a intervenção do cartóri o ou secretaria judicial 

 

A partir da vigência da Lei n. 11.419/2006, os atos de distribuição e 

protocolo de petições em formato digital não necessitam mais ser realizados 

necessariamente por servidores do Poder Judiciário. Eis o que dispõe o art. 10: 

 
 
Art. 10.  A distribuição da petição inicial e a juntada da 
contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em 
formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser 
feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem 
necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, 
situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, 
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. 
§ 1º  Quando o ato processual tiver que ser praticado em 
determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão 
considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e 
quatro) horas do último dia. 
§ 2º  No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder 
Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica 
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à 
resolução do problema. 
§ 3º  Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter 
equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de 

                                            
94 A Lei 9.099, de 26-09-1995 proíbe a intervenção de terceiros no âmbito dos juizados 

especiais: “Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem 
de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil/leis/L9099.htm>. Acesso em: 12 dez. 2010. 
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computadores à disposição dos interessados para distribuição 
de peças processuais. 
 
 

O jurisdicionado, por meio de advogado, passa a ser ele mesmo, 

personagem ativo, inclusive na movimentação do processo. 

A possibilidade de realizar a distribuição, juntar contestação, petições 

em geral e recursos diretamente pela parte, sem que tenha a intervenção de um 

servidor do Poder Judiciário é medida extremamente importante, não só por 

impor ao próprio interessado a responsabilidade para que tudo ocorra de 

maneira correta (evitando-se erros), como por ser um fator determinante na 

consecução do resultado mais rápido da prestação jurisdicional, com estímulo ao 

controle e à fiscalização. 

Não se pode olvidar que a possibilidade da prática até às 24 horas do 

último dia do prazo foi tratada no momento em que se comentava o art. 3º. 

Quanto à indisponibilidade do sistema, sua comprovação deve ser 

tratada da mesma forma como o horário de protocolo, ou seja, de acordo com 

informação oficial do órgão do Poder Judiciário, sob pena de se perder a 

segurança jurídica, pois não seria conveniente prevalecer apenas a alegação da 

parte, com demonstração de que não conseguiu praticar o ato processual de sua 

responsabilidade. 

Uma vez caracterizada a indisponibilidade do sistema, a regra do 

artigo em comento é clara e não gera dúvidas nem dificuldades, pois o ato 

poderá ser concretizado no primeiro dia útil seguinte ao da resolução do 

problema. 

Com tudo isso, é possível, também, que seja rompida a barreira 

geográfica para a prática de atos processuais, o que significa que o interessado 

poderá praticá-lo diretamente do local em que se encontra, desde que tenha 

acesso à rede mundial de computadores. 

A determinação expressa em lei no sentido de que os órgãos do 

Poder Judiciário mantenham equipamentos de digitalização e de acesso à rede 

mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de 
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peças processuais é medida que afasta praticamente todas as alegações de 

falta de acesso ao sistema de processo eletrônico. 

Além disso, permite a interação entre o interessado e o servidor, que 

deve ser responsável pela disponibilização do equipamento e informar quanto a 

sua utilização, o que também implica em maior controle e fiscalização de todo o 

processo eletrônico. 

A preocupação que pode ser apontada é no sentido do custo de tal 

disponibilização. Cabe aos órgãos do Poder Judiciário, sob orientação e apoio 

do CNJ, implementar tal prática, com a inclusão em orçamento, de verba 

destinada para este fim, o que não deve ser considerado um gasto, mas um 

investimento. 

No 4º JEC-PVH há computador, com scanner95 e acesso à internet à 

disposição dos jurisdicionados. 

 

3.2.11 Documentos produzidos eletronicamente com ef eito de original 

 

A Lei n. 11.419/2006 confere aos documentos juntados em processo 

eletrônico o efeito de original, desde que haja garantia da origem e de seu 

signatário. O art. 11 está assim redigido: 

 
 

Art. 11.  Os documentos produzidos eletronicamente e juntados 
aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu 
signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados 
originais para todos os efeitos legais. 
§ 1º  Os extratos digitais e os documentos digitalizados e 
juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, 
pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, 
pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e 
por advogados públicos e privados têm a mesma força probante 
dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 
de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 

                                            
95 Scanner: “Aparelho capaz de captar imagens e convertê-las em um conjunto 

correspondente de dados digitais.”, conforme definição do Mini-Dicionário Aurélio (FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Eletrônico versão 1.2. Editora Positivo Ltda. 2004, CD-
ROM). 
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§ 2º A arguição de falsidade do documento original será 
processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 
§ 3º  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no 
§ 2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até 
o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o 
final do prazo para interposição de ação rescisória. 
§ 4º  (VETADO) 
§ 5º  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente 
inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade 
deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 
10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica 
comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o 
trânsito em julgado. 
§ 6º  Os documentos digitalizados juntados em processo 
eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da 
rede externa para suas respectivas partes processuais e para o 
Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações 
de sigilo e de segredo de justiça. 
 
 

A questão relacionada à garantia de origem e de seu signatário foi 

tratada nos comentários ao art. 2º. 

A lei demonstrou a intenção, mais uma vez, de agilização do processo 

judicial, com o reconhecimento de que os documentos juntados aos processos 

eletrônicos, com a mencionada garantia da origem e de seu signatário, serão 

considerados originais para todos os efeitos legais. 

Também prevê a possibilidade de que haja arguição de falsidade de 

documento, prevendo o mesmo procedimento do Código de Processo Civil96 

para sua resolução, o que garante às partes do processo total possibilidade de 

                                            
96 O incidente, que é previsto no capítulo das provas do Código de Processo Civil, pode ser 

arguido em qualquer grau de jurisdição, ficando suspenso o processo principal até a sua 
resolução, que correrá em apenso, caso já tenha sido encerrada a instrução processual: “Art. 
390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à 
parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da intimação da sua juntada aos autos.Art. 391. Quando o documento for 
oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o argüirá de falso, em petição dirigida ao juiz 
da causa, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o 
alegado.Art. 392. Intimada a parte, que produziu o documento, a responder no prazo de 10 (dez) 
dias, o juiz ordenará o exame pericial.Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial, se a 
parte, que produziu o documento, concordar em retirá-lo e a parte contrária não se opuser ao 
desentranhamento. Art. 393. Depois de encerrada a instrução, o incidente de falsidade correrá 
em apenso aos autos principais; no tribunal processar-se-á perante o relator, observando-se o 
disposto no artigo antecedente.Art. 394. Logo que for suscitado o incidente de falsidade, o juiz 
suspenderá o processo principal.Art. 395. A sentença, que resolver o incidente, declarará a 
falsidade ou autenticidade do documento.” Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 10 fev. 2010. 
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exercitarem plenamente seu direito de defesa e do contraditório, 

constitucionalmente garantidos. 

A determinação de que os documentos originais sejam preservados 

por seu detentor até o trânsito em julgado da sentença97, ou, quando admitida, 

até o final do prazo para interposição de ação rescisória, além de reforçar a ideia 

da garantia do direito de defesa e do contraditório, auxilia na redução do estoque 

de papéis que tradicionalmente permanecem nos órgãos do Poder Judiciário, 

que sempre mantêm a necessidade de ampliação física de seus arquivos98.  

A previsão de inviabilidade de digitalização do documento é medida 

importante para evitar alegação de cerceamento do direito de defesa. A 

inviabilidade pode ser em decorrência da impossibilidade técnica de 

digitalização, como um documento de tamanho incompatível com o scanner da 

unidade jurisdicional (exemplo: planta baixa de um edifício) ou em razão do 

documento digitalizado não ser legível (exemplo: documento danificado em não 

seja possível ver seus elementos depois da digitalização). Nesses casos, a 

permanência dos documentos em Cartório, com a devolução posterior à parte, 

garante credibilidade para o caso de necessidade de verificação do documento 

tanto pelo juiz, no momento de tomada de decisão, quanto pelas partes, quando 

de suas manifestações. 

                                            
97 Nos Juizados Especiais, a guarda dos documentos é até o trânsito em julgado, pois não se 

admite a ação rescisória, nos termos da Lei 9.099 de 26-09-1995: “Art. 59. Não se admitirá ação 
rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9099.htm>. Acesso em: 10 dez. 2010. 

98 ROSSI, Elaine Aparecida da Silva. Avaliação, preservação e eliminação de processos 
judiciais: autos findos na Justiça  Federal.  Disponível em: <http:// 
www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=36>. Acesso em: 15 fev. 2011. A conclusão do 
trabalho foi a seguinte: “A Gestão Documental estabelece uma reorganização dos documentos e 
possibilita o controle da informação que tramita na organização, permitindo a apropriação do 
conhecimento institucional. Considerando que a informação está na base da geração do 
documento escrito, que é produzido em larga escala na Justiça Federal e acumula em grandes 
acervos no arquivo judicial, sem uma gestão de documentos pré-determinada, torna-se ineficaz e 
custoso para a Instituição. Além disto, permite que no levantamento de processos arquivados 
sejam constatadas situações irregulares, como em várias ações criminais arquivadas que 
possuíam materiais apreendidos, sem definição do Juízo sobre sua destinação. Também em 
vários processos cíveis que possuíam depósitos judiciais não levantados pela parte interessada 
ou repassados para a União. Por último, convém ressaltar que esse trabalho, também, foi 
responsável pela localização de muitos processos, aparentemente perdidos dentro do arquivo 
judicial.”, o que demonstra que os arquivos do Poder Judiciário são caros e, muitas vezes, 
acumulam problemas, inclusive em relação a perda de documentos. 
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O § 6º, do art. 11, ao mesmo tempo em que garante a consulta ao 

processo eletrônico, não permite que qualquer pessoa estranha à lide tenha 

possibilidade de examinar o conteúdo dos documentos produzidos pelas partes, 

mesmo porque seus documentos pessoais também estarão ali, sendo acertada 

a previsão de acesso apenas ao trâmite processual.  

O Supremo Tribunal Federal regulou o assunto por meio da 

Resolução N. 427/201099 e o CNJ, pela Resolução N. 121/2010100. 

No 4º JEC-PVH, ao iniciar uma ação, a parte recebe uma senha de 

acesso apenas para o conteúdo dos documentos produzidos no seu processo. 

Os advogados têm acesso aos documentos dos processos de todos os seus 

clientes, mediante a juntada, no processo eletrônico, de procuração, com os 

poderes para o foro em geral, nos termos do art. 38 do Código de Processo 

Civil101. Após a juntada da procuração, ele é habilitado especificamente para 

acesso àquele processo. 

                                            
99 Resolução n. 427/2010 do Supremo Tribunal Federal: “Art. 16. A consulta à íntegra dos 

autos de processos eletrônicos poderá ser realizada por qualquer pessoa credenciada no e-STF, 
sem prejuízo do atendimento pela Secretaria Judiciária. § 1° É livre a consulta, no sítio do 
Tribunal, às certidões e aos atos decisórios proferidos por esta Corte em processos eletrônicos. 
§ 2° A Secretaria Judiciária manterá registro eletr ônico de todas as consultas realizadas por meio 
do e-STF, devendo constar a identificação do usuário, data e hora.” Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO-C-427.PDF>. Acesso em: 29 dez. 2010. 

100 Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 3.º O advogado cadastrado 
e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do Ministério Público cadastrado terão 
acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. § 1º. Os sistemas devem possibilitar que 
advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a 
processo previamente identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos 
processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse, para fins, 
apenas, de registro, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. § 2º. Deverá 
haver mecanismo que registre cada acesso previsto no parágrafo anterior. Art. 4.º As consultas 
públicas disponíveis na rede mundial de computadores devem permitir a localização e 
identificação dos dados básicos de processo judicial segundo os seguintes critérios: I – número 
atual ou anteriores, inclusive em outro juízo ou instâncias; II – nomes das partes; III – número de 
cadastro das partes no cadastro de contribuintes do Ministério da Fazenda; IV – nomes dos 
advogados; V – registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil. § 1º. A consulta ficará restrita 
ao previsto no inciso I da cabeça deste artigo nas seguintes situações: I – nos processos 
criminais, após o trânsito em julgado da decisão absolutória, da extinção da punibilidade ou do 
cumprimento da pena; II – nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho. § 2º. Os 
nomes das vítimas não se incluem nos dados básicos dos processos criminais.” Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?view=article&catid=7%3Aresolucoes&id=12279%3Aresolucao-
no-121-de-5-de-outubro-de-2010&format=pdf&option= com _ content>. Acesso em: 28 dez. 
2010. 

101 O artigo 38 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: “Art. 38. A procuração 
geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o 
advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a 
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3.2.12 Conservação de autos por meio eletrônico 

 

A conservação de autos por meio eletrônico é mais uma inovação da 

Lei n. 11.419/2006, principalmente por permitir que seja realizada esta 

conservação inclusive em relação aos processos com tramitação em papel. A 

redação do art. 12 é a seguinte: 

 
 

Art. 12.  A conservação dos autos do processo poderá ser 
efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. 
§ 1º  Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos 
por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados 
em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, 
sendo dispensada a formação de autos suplementares. 
§ 2º  Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser 
remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham 
de sistema compatível deverão ser impressos em papel, 
autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda que de 
natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado 
especial. 
§ 3º  No caso do § 2o deste artigo, o escrivão ou o chefe de 
secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos 
produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de 
existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados 
poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças e das 
respectivas assinaturas digitais. 
§ 4º  Feita a autuação na forma estabelecida no § 2o deste 
artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida 
para os processos físicos. 
§ 5º A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação 
ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de 
intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus 
procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 
se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a 
guarda de algum dos documentos originais. 

 
 

A conservação dos autos do processo por meio eletrônico possibilita 

que haja maior segurança em relação ao armazenamento, haja vista que 

qualquer forma de arquivamento por meio eletrônico prevê a replicação do 

                                                                                                                                  

ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.” Disponível em: <http:// 
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arquivo e, se houver o acondicionamento dos servidores102 em locais distintos, 

garantir-se-á, inclusive, a proteção contra incêndios. Além disso, há economia de 

custo relativo à construção e manutenção de prédios para o arquivamento e 

controle de processos findos que são em papel e que podem gerar 

insalubridade, por permanecerem por longo período em local fechado. 

A previsão do § 2º, do art. 12, de impressão do processo eletrônico 

antes da remessa dos autos para outro juízo ou para instância superior, que não 

disponham de sistema compatível, precisa ser temporária. 

Não é viável a utilização deste procedimento toda vez que houver, por 

exemplo, um recurso no processo, o encaminhamento de uma execução (a 

pedido da parte) ou, ainda, em razão do reconhecimento de incompetência. 

Atualmente, no 4º JEC-PVH, quando há recurso, há necessidade de 

impressão do processo eletrônico, que é encaminhado para a Turma Recursal. 

Isso gera um custo totalmente desnecessário, conforme se verifica 

dos dados indicados no capítulo seguinte, haja vista que quando os autos 

retornam, a decisão de segunda instância é escaneada e juntada no processo 

eletrônico, sendo que os documentos impressos passam a ser utilizados como 

rascunho. 

Para a solução deste impasse, é imprescindível a atuação de todos os 

órgãos do Poder Judiciário, sob a coordenação do CNJ, para padronização do 

processo eletrônico.  

A cautela com a expedição de edital para que as partes manifestem 

interesse em conservação pessoal de algum documento original antes da 

digitalização, prevista no § 5º, do art. 12, é garantia de que a parte interessada 

possa manter, às suas expensas, aquele documento. 

A digitalização de processos físicos já arquivados deve sempre 

considerar a possibilidade de exame prévio quanto ao caráter histórico que 

possam eventualmente conter. 

                                                                                                                                  

www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso em: 10 jan. 2011. 
102 Servidor: computador central, em uma rede, responsável pela administração e 

fornecimento de programas e informações aos demais computadores a ele conectados. 
Disponível em: <http://www.dicweb.com/ss.htm<. Acesso em: 20 fev. 2011. 
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3.2.13 Acesso a cadastros públicos 

 

O acesso a banco de dados públicos passou a ser reconhecido pela 

Lei n. 11.419/2006. A redação do art. 13 assim dispõe acerca do assunto: 

 
 

Art. 13.  O magistrado poderá determinar que sejam realizados 
por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de 
documentos necessários à instrução do processo. 
§ 1º  Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste 
artigo, dentre outros existentes ou que venham a ser criados, 
ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou 
empresas privadas, os que contenham informações 
indispensáveis ao exercício da função judicante. 
§ 2º  O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer 
meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, 
considerada sua eficiência. 
§ 3º  (VETADO) 

 
 

A instrumentalidade do processo é trazida pelo dispositivo de forma 

clara, querendo significar que o juiz poderá ter acesso a dados e documentos 

necessários às mais diversas finalidades. Pode-se citar alguns exemplos: 

averiguação de fatos alegados por uma parte e negado pela outra, 

esclarecimento de algum fato constante em banco de dados públicos e bloqueio 

de valores para garantia de execução. 

O tema instrumentalidade do processo foi abordado no livro Teoria 

Geral do Processo, no tópico referente ao princípio da livre investigação das 

provas – verdade real e verdade formal - com o seguinte argumento103:  

 
 
[...] diante da colocação publicista do processo, não é mais 
possível manter o juiz como mero espectador da batalha judicial. 
Afirmada a autonomia do direito processual e enquadrado como 
ramo do direito público, e verificada a sua finalidade 
preponderantemente sócio-política, a função jurisdicional 
evidencia-se como um poder-dever do Estado, em torno do qual 

                                            
103 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria Geral do Processo. 9ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004. – p. 60.  
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se reúnem os interesses dos particulares e os do próprio Estado. 
Assim, a partir do último quartel do século XIX, os poderes do 
juiz foram paulatinamente aumentados: passando de espectador 
inerte à posição ativa, coube-lhe não só impulsionar o 
andamento da causa, mas também determinar provas, conhecer 
ex officio de circunstâncias que até então dependiam da 
alegação das partes, dialogar com elas, reprimir-lhes eventuais 
condutas irregulares etc. [...] 
 
 

Com efeito, a sociedade exige nos dias atuais que o juiz, mesmo em 

se tratando de processo civil, tenha uma posição mais atuante no processo e 

busque realmente a verdade dos fatos. E, se o juiz passou a ter participação 

mais ativa no processo, o dispositivo legal em análise possibilita meios para que 

isso ocorra. 

Existem hoje pelo menos três cadastros públicos de acesso rotineiro 

pelos juízes: o Bacenjud104 (acesso a saldo de contas em bancos públicos e 

privados de todo o Brasil, com possibilidade de transferência de valores, dentre 

outros), Renajud105 (acesso a dados de veículos, com possibilidade de bloqueio 

de transferência, dentre outros) e Infojud106 (acesso a dados dos contribuintes 

junto ao fisco federal). A utilização desses sistemas dá-se sempre pela rede 

mundial de computadores, com a monitoração pelos Tribunais, por meio de 

masters107, que fornecem senhas para os usuários.  

O 4º JEC-PVH utiliza rotineiramente esses três bancos de dados.  

O art. 13 encerra o terceiro capítulo da Lei n. 11.419/2006. 

 

                                            
104 O Bacenjud é um banco de dados do Banco Central do Brasil, cujo acesso se dá por meio 

da rede mundial. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/indexEstatico.jsp>. Acesso 
em: 10 jan. 2011. 

105 O Renajud é um banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito, cujo acesso é 
por meio da rede mundial. Disponível em: <https://denatran2.serpro.gov.br/renajud/index.php>. 
Acesso em: 10 jan. 2011. 

106 O Infojud é um banco de dados da Receita Federal, cujo acesso é por meio da rede 
mundial. Disponível em: <https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp>. Acesso 
em: 10 jan. 2011. 

107  São servidores ou magistrados que exercem a monitoração dos sistemas e fornecem 
senhas para os usuários. 
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3.2.14 Programas de código aberto e prioridade da p adronização 

O quarto capítulo da Lei n. 11.419 trata dos sistemas a serem 

desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário, apontando os programas de 

código aberto como preferência. O art. 14 tem a seguinte redação: 

 
 

Art. 14.  Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do 
Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas 
com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da 
rede mundial de computadores, priorizando-se a sua 
padronização. 
Parágrafo único.  Os sistemas devem buscar identificar os casos 
de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. 
 
 

A lei permite que os órgãos do Poder Judiciário utilizem programas 

com código aberto ou fechado, optando pelos de código aberto. 

De acordo com Marcus Vinicius Brandão Soares108, programas de 

código fechado são os que podem ser executados pelo usuário, que não tem 

acesso aos seus códigos-fontes e, portanto, não obtém o conhecimento da 

chamada linguagem de alto nível (inteligíveis pelo ser humano), que realizam o 

processo de tradução (compilação/montagem) e ligação (inteligível e executável 

pelo computador). Em outras palavras, é possível utilizar o programa, sem 

conhecer o processo que permite o uso e sem poder alterar esse processo, sem 

autorização de quem detém o referido código-fonte. 

O autor do comentário também faz uma tradução livre para explicar, 

do ponto de vista filosófico, o que é um programa de código aberto, igualmente 

conhecido como free software ou software livre. Segundo a tradução realizada 

por ele, estes programas permitem quatro liberdades109:  

 
 

                                            
108

 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 140-141. 
 

109 Ibid.  p. 141. Segundo o autor, a tradução foi obtida na página da Free Software 
Foundation <http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html>. Não é mencionada a data do 
acesso. 
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• A liberdade para executar o programa, para 
qualquer propósito (liberdade n. 0); 
• A liberdade de estudar como o programa funciona, 
e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade n. 1). 
Acesso ao código fonte é um pré-requisito para esta 
liberdade; 
• A liberdade de redistribuir cópias de modo que você 
possa ajudar ao seu próximo (liberdade n. 2); 
• A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os 
seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade 
se beneficie (liberdade n. 3). Acesso ao código-fonte é 
um pré-requisito para esta liberdade.   

 
 

Um exemplo muito utilizado de software livre é o editor de textos 

Open Office110.  

O CNJ deverá exercer papel importante na coordenação da 

padronização mencionada no caput do artigo, haja vista que disponibilizará o 

programa de código aberto PJe, que será tratado no Capítulo 5. 

A questão relativa ao acesso ininterrupto mencionado reafirma o 

tratado nos artigos 3º e 10, já comentados. 

A identificação de prevenção111, litispendência e coisa julgada112 é 

mais uma ferramenta que permite a agilização do procedimento, evitando-se que 

a distribuição dos processos com essas características tenham os incidentes 

que possam retardar a tomada final de decisão. 

                                            
110 No Brasil, conhecido como BROffice. Muitos órgãos públicos utilizam o editor de texto, a 

exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, justamente por não haver custo de 
manutenção. O sítio da entidade que mantém o software assim o descreve: “OpenOffice.org 3 is 
free software. That means you are free to download it, free to install it on as many PCs as you 
like, free to pass copies to as many people as you like. You may use OpenOffice.org 3 for any 
purpose without restriction: private, educational, public administration, commercial... Free, really 
free.”. Disponível em: <http://why.openoffice.org/why_free.html>. Acesso em: 16 fev. 2011.  

111 Juízo prevento é aquele que, tendo mesma competência territorial que outro, despachou 
em primeiro lugar em processo idêntico, com mesmo pedido ou causa de pedir. O Código de 
Processo Civil disciplina a prevenção: “Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante 
juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou 
em primeiro lugar.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2011. 

112 A litispendência e a coisa julgada também são tratadas no Código de Processo Civil, nos 
§§ 1º a 3º, do art. 301: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz 
ação anteriormente ajuizada.§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que 
está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que 
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3.2.15 Dever de informação de cadastro de pessoa fí sica e jurídica 

A imposição da obrigação de informação acerca do cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas, para distribuição de petição inicial de qualquer ação 

judicial é tratada no art. 15, com os seguintes termos: 

 
 

Art. 15.  Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à 
justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de 
qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas 
ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita 
Federal. 
Parágrafo único.  Da mesma forma, as peças de acusação 
criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério 
Público ou pelas autoridades policiais com os números de 
registros dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do 
Ministério da Justiça, se houver. 
 
 

Desde logo a lei ressalva a impossibilidade que comprometa o acesso 

à justiça, em obediência ao princípio da inderrogabilidade da jurisdição, 

garantido constitucionalmente113.  

Se não se enquadrar na exceção, a parte deverá informar o número 

de cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a 

Secretaria da Receita Federal. Trata-se do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).  

Levando-se em conta que já há a ressalva que dispensa a 

apresentação dos mencionados documentos (CPF ou CNPJ) em caso de 

impossibilidade, o dispositivo tem a finalidade de facilitar o acesso aos cadastros 

públicos mencionados no art. 13, o que é um grande benefício para as partes e 

                                                                                                                                  

não caiba recurso.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm>. Acesso 
em: 10 jan. 2011. 

 
113 A Constituição da República prevê este princípio: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: ... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito;”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 02 jan. 2011. 



73 

 

mesmo para o poder público, quando há algum valor a ser recolhido em razão 

do processo114, como forma de sanção, por exemplo. 

O presente trabalho não trata de processo criminal, razão pela qual se 

limita a considerar que o parágrafo único do artigo tem a mesma finalidade do 

caput, no sentido de proporcionar maior acesso às atividades relacionadas à 

segurança pública. 

 

3.2.16 Armazenamento de livros dos órgãos do Poder Judiciário em meio 

eletrônico 

 

A partir da vigência da Lei n. 11.419/2006, permitiu-se o 

armazenamento dos livros e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário 

em meio totalmente eletrônico. O art. 16 tem a seguinte redação: 

 
 
Art. 16.  Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos 
do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em 
meio totalmente eletrônico. 
 
 

Este é mais um grande passo para a diminuição do tempo de duração 

dos processos. 

Além disso, também haverá grande economia relacionada ao custo de 

produção e encadernação de livros, bem como de espaço físico para armazená-

los, desde que respeitada a segurança necessária, conforme já explanado no 

comentário do art. 12. 

Interessante notar, apenas, que a responsabilidade do 

armazenamento de livros e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário, 

                                            
114 No âmbito dos Juizados Especiais só há condenação de custas e honorários, no primeiro 

grau de jurisdição, em caso de litigância de má-fé: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 
condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de 
má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, 
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 
condenação, do valor corrigido da causa.” Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil/leis/L9099.htm>. Acesso em: 02 jan. 2011. 
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que eram de responsabilidade do Escrivão do Cartório, agora passam para a 

equipe de informática dos Tribunais. 

 

3.2.17 Prazo para a administração pública adequar-s e à Lei n. 11.419/2006 

 

O art. 17 da Lei n. 11.419/2006, que concedia prazo para a 

administração direta e indireta e suas autarquias cadastrarem-se para acesso ao 

serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e 

administrativos por meio eletrônico foi vetado115. 

O veto do Presidente da República levou em conta o princípio da 

independência e harmonia entre os Poderes, sustentando que se havia invadido 

a esfera de competência do Poder Executivo116. 

 

 

                                            
115 O art. teria a seguinte redação: “Art. 17. Os órgãos e entes da administração pública direta 

e indireta, bem como suas respectivas representações judiciais, deverão cadastrar-se, na forma 
prevista no art. 2º desta Lei, em até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação, para acesso 
ao serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio 
eletrônico. Parágrafo único. As regras desta Lei não se aplicam aos Municípios e seus 
respectivos entes, bem como aos órgãos e entidades federais e estaduais situados no interior 
dos Estados, enquanto não possuírem condições técnicas e estrutura necessária para o acesso 
ao serviço de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio 
eletrônico, situação em que deverão promover gestões para adequação da estrutura no menor 
prazo possível.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/ 
Msg/Vep/VEP-1147-06.htm. 

116 Razões do veto: “O dispositivo ao estipular o prazo de cento e oitenta dias para o cadastro 
dos órgãos e entes da administração pública direta e indireta invade a competência do Poder 
Executivo, o que contraria o princípio da independência e harmonia dos Poderes, nos termos do 
art. 2o da Carta Maior, assim como a competência privativa do Presidente da República para 
exercer a direção superior da administração e para dispor sobre a sua organização (art. 84, 
incisos II e VI, alínea ‘a’). Da mesma forma, ao criar obrigação para os órgãos e entes da 
administração pública direta e indireta das três esferas da Federação fere o pacto federativo, 
previsto no art. 18 da Constituição, que assegura a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. Ademais, pode ocorrer que órgãos e entidades de porte muito reduzido, ainda 
que situados em capitais, não consigam reunir as condições necessárias ‘para acesso ao serviço 
de recebimento e envio de comunicações de atos judiciais e administrativos por meio 
eletrônico’.”  Disponível em: <http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2006/ 
11419.htm#mensagem_de_veto>. Acesso em: 16 fev. 2010. 
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3.2.18 Regulamentação da Lei n. 11.419/2006 pelos ó rgãos do Poder 

Judiciário 

 

A Lei n. 11.419/2006 conferiu aos órgãos do Poder Judiciário o poder 

de regulamentação da lei, no âmbito de suas competências. O art. 18 tem o 

seguinte teor: 

 
 
Art. 18.  Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, 
no que couber, no âmbito de suas respectivas competências. 
 
 

Respeitada a competência de cada órgão, eles poderão regulamentar 

o disposto na lei, de acordo com o processo eletrônico que utilizarem. 

Considerando o disposto no art. 14, em que deve ser priorizada a 

padronização, o Conselho Nacional de Justiça deve exercer o seu papel de 

coordenador do Poder Judiciário. 

 

3.2.19 Convalidação de atos praticados por meio ele trônico antes da Lei n. 

11.419/2006 

 

Os atos praticados por meio eletrônico antes da vigência da Lei n. 

11.419/2006 foram convalidados. O art. 19 tem a seguinte redação: 

 
 
Art. 19.  Ficam convalidados os atos processuais praticados por 
meio eletrônico até a data de publicação desta Lei, desde que 
tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo para 
as partes117. 

 

O legislador, ciente de que já pudesse haver alguma experiência na 

utilização do processo eletrônico, antes da vigência da lei, resolveu ratificar os 

                                            
117

 Embora a citação deste artigo não tenha atingido mais de três linhas, optou-se por manter o 
padrão utilizado no comentário dos demais artigos. 
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atos processuais praticados por meio eletrônico até então, desde que tivessem 

atingido sua finalidade e não tivesse havido prejuízo para as partes. 

Esta previsão foi salutar no sentido de evitar possível alegação de 

nulidade, por mera formalidade, a exemplo de se tentar invalidar um 

procedimento eletrônico tão somente por não haver previsão expressa em lei de 

sua utilização. 

 

3.2.20 Alteração de dispositivos do Código de Proce sso Civil. 

 

A Lei n. 11.419/2006 altera dispositivos do Código de Processo Civil. 

O art. 20 está assim redigido: 

 
 

Art. 20.  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
 

Este dispositivo faz as alterações necessárias no Código de Processo 

Civil, para fins de adequação da Lei n. 11.419, ora em comento. 

Deixa-se de explanar a respeito de cada uma das alterações, pois o 

4º JEC-PVH segue regramento próprio da Lei n. 9.099/1995, a Lei de Juizados 

Especiais, que somente utiliza o Código de Processo Civil de maneira 

subsidiária.  
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo realiza-se um estudo de caso, com a finalidade de 

demonstrar que a tramitação do processo em meio eletrônico permite a redução 

do tempo de duração do processo. 

O estudo é limitado ao 4º JEC-PVH e relata como era e como passou 

a ser o procedimento antes e depois da implementação do processo eletrônico 

na unidade jurisdicional mencionada. 

Entretanto, foi importante o cotejo entre os dados estatísticos do 4º 

JEC-PVH com os dos outros Juizados Especiais de mesma competência na 

mesma Comarca, apenas para um completo entendimento do que se aspira 

evidenciar, haja vista que não há uma distribuição de feitos paritária nesses 

Juizados, o que permitiu mais um ponto de avaliação. 

A distribuição não é paritária nos 3º e 4º Juizados Especiais Cíveis, 

pois essas unidades localizam-se fora do Fórum dos Juizados Especiais, por 

opção da administração do Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO, que 

entendeu a necessidade de oferecer a prestação jurisdicional em uma área de 

alta densidade populacional118 (3º Juizado Especial Cível) e em um local onde 

se concentram diversos órgãos públicos (4º Juizado Especial Cível). 

Apenas para contextualização, far-se-á, a seguir, um sucinto relato 

histórico acerca do 4º JEC-PVH. 

 

4.1 O 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto  Velho  

 

A Comarca de Porto Velho possui quatro juizados especiais cíveis, 

dois localizados em um prédio próprio, onde também funciona o Juizado 

                                            
118 O endereço do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho é Rua Jatuarana, 

3961, Bairro Nova Floresta, na Zona Leste da capital, onde há grande concentração 
populacional, com comércio extremamente aquecido e a presença de bancos e outros 
empreendimentos. 
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Especial Criminal e o Juizado Especial da Fazenda Pública, e dois localizados 

fora deste Fórum, por questões de política judiciária de distribuição da justiça, 

conforme já narrado. 

O 4º JEC-PVH iniciou suas atividades em 04 de junho de 2007. Antes 

dessa data, era considerado Posto Avançado do 1º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Velho – 2º PAJEC-PVH. O 4º JEC-PVH está instalado no 

Shopping Cidadão, no centro da cidade de Porto Velho-RO119, local onde estão 

concentrados diversos serviços públicos, tais como o Cartório de Registro Civil, 

que emite certidão de nascimento, a Secretaria de Segurança Pública, 

responsável pela emissão de carteira de identidade e o Departamento de 

Trânsito, que disponibiliza consultas e emite guias para pagamento de tributos. 

Além desses e a título exemplificativo, também se encontram no 

mesmo prédio as concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto, as 

Secretarias Estadual e Municipal de Finanças, a Junta Comercial, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, a Procuradoria 

de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON e a Defensoria Pública. 

O endereço central, com amplo acesso às linhas de ônibus urbano, 

tornaram o Shopping Cidadão num lugar seguro para resolução de problemas 

corriqueiros do dia-a-dia das pessoas, carentes ou não, justamente porque a 

concentração dos principais órgãos públicos facilita o trâmite burocrático, uma 

vez que, muitas vezes, determinado setor depende do outro para que se resolva 

a pendenga. 

Exemplifica-se: o cidadão que está com a energia cortada e com o 

nome em um cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento de uma 

fatura de energia elétrica, pode, num só local, obter um extrato de sua conta de 

energia, negociar o pagamento parcelado do débito, quitar a primeira parcela, 

retornar à concessionária de energia elétrica, comprovar o pagamento, obter a 

garantia de que seu nome será excluído do cadastro mencionado e ter o 

restabelecimento do fornecimento da energia elétrica em sua residência. Se não 

                                            
119 O endereço é: Avenida 7 de Setembro, 830, Centro, Porto Velho-RO 
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ficar satisfeito, pode recorrer ao PROCON e, ainda, ingressar com ação no 

Juizado Especial Cível. 

Inicialmente em um pequeno espaço, o então 2º PAJEC-PVH 

localizava-se no primeiro andar do prédio, em frente ao PROCON e ao lado da 

Defensoria Pública, o que permitia um entrosamento entre esses setores, sendo 

que as questões não resolvidas por acordo no PROCON eram encaminhadas 

para o 2º PAJEC-PVH e, se houvesse necessidade, era contatada a Defensoria 

Pública para assistência ao interessado. 

Desde o início, o 4º JEC-PVH teve a movimentação dos processos 

por meio eletrônico. Entretanto, havia o estoque de processos do 2º PAJEC-

PVH, que era todo em meio físico. 

Verificou-se, desde logo, que a utilização de dois sistemas de 

tramitação processual, um físico e outro eletrônico, gerava muito desconforto a 

todos, pois não era possível a comunicação entre esses sistemas, fato que 

obrigava a atuação nos processos com tramitação em meio físico em um 

sistema (Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP) e a atuação nos de 

tramitação em meio eletrônico em outro (PROJUDI). 

A providência encontrada para tal problema foi a virtualização dos 

processos físicos120, para que todos tramitassem num único sistema, em meio 

eletrônico. 

Em menos de um ano de atividades, conseguiu-se a ampliação do 

espaço físico do 4º JEC-PVH, estabelecendo-se espaço e ambiente adequados 

para os servidores do cartório, duas salas para sessões de conciliação, uma sala 

para instrução e julgamento, gabinete do juízo, além de locais específicos para 

atendimento do público e dos advogados. 

 

 

                                            
120 A virtualização deu-se por meio de uma decisão proferida no processo físico, informando 

as partes que, a partir daquele momento, a tramitação do processo seria em meio eletrônico. 
Para a concretização da decisão, todo o processo físico foi escaneado e a documentação foi 
juntada no processo eletrônico, onde continuou seu trâmite. O processo físico foi arquivado. Não 
houve nenhum recurso da decisão que determinou a mudança no procedimento. 
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4.2 Demonstração do procedimento utilizado no 4º JE C-PVH 

 

Para os fins deste trabalho, faz-se necessário demonstrar o 

procedimento utilizado no 4º JEC-PVH, quando o processo tinha tramitação por 

meio físico e depois da utilização do meio eletrônico, com a finalidade de 

comparar os dois sistemas e analisar o que sucedeu com a mudança. 

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o atendimento no juízo 

localizado no Shopping Cidadão possui algumas peculiaridades, considerando-

se as outras unidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, sendo a 

principal delas a imperiosa necessidade do atendimento ser realizado mediante 

a prévia distribuição de senhas121, por estar o 4º JEC-PVH no prédio referido, 

que também abriga outros órgãos públicos, sendo que a forma de atendimento 

segue um convênio celebrado entre todos os parceiros que lá prestam serviço à 

população.  

São dois os tipos de senha: uma para atendimento inicial e outra para 

consulta a processos já em andamento. 

Na demonstração que se segue, simulou-se uma ação de 

indenização, desde o atendimento inicial do jurisdicionado até a prolatação da 

sentença, considerando as seguintes premissas: 

1. Inexistência de acordo entre as partes; 

2. Ausência de quaisquer incidentes que pudessem retardar o 

término do processo, a exemplo de endereço incorreto de parte ou de 

testemunha; e 

3. Necessidade de oitiva de partes e testemunhas, em razão 

de pedido das partes122.  

                                            
121 Levando-se em conta que o 4º JEC-PVH, embora instalado em local diferenciado dos 

outros juizados especiais, é uma unidade judiciária como outra qualquer e, por essa razão, os 
advogados não são atendidos por meio de senha, razão pela qual houve a necessidade de 
adequação da estrutura física, para que todos, advogados ou não, pudessem ser recepcionados 
com urbanidade e respeito. 

122 No 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho, quando não há acordo entre as 
partes na audiência de conciliação, o conciliador consulta-as quanto à possibilidade de 
julgamento antecipado, oportunidade que é deferido um prazo de 15 dias para defesa e 10 para 
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A simulação considerou ainda a possibilidade das partes estarem ou 

não acompanhadas de advogado123. 

A escolha de uma ação de indenização deve-se ao fato de ela ser 

uma das mais comuns ingressadas no 4º JEC-PVH e conter todos os elementos 

que facilitam o entendimento e a análise almejada. 

 

4.2.1 Ação de indenização – sem a presença de advog ado – processo físico 

 

Em uma ação de indenização, em que a parte comparece ao 4º JEC-

PVH sem a presença de advogado, o processo físico tinha124 a seguinte 

tramitação: 

1. O usuário dirigia-se ao balcão de recepção do Shopping Cidadão 

e solicitava senha para atendimento inicial. 

2. De posse da senha, encaminhava-se até o 4º JEC-PVH onde 

aguardava atendimento pessoal. 

3. O jurisdicionado narrava seu problema para um dos servidores, 

que fazia a avaliação da necessidade ou não do processo judicial e, em caso 

positivo, solicitava cópias de documentos. Não havia e não há, no 4º JEC-PVH 

máquina copiadora à disposição do público externo. 

4. Depois que o requerente providenciava a cópia dos documentos, 

se conseguisse retornar no mesmo dia, era atendido sem a necessidade de 

retirada de nova senha, mas se voltasse em outro dia, somente seria atendido 

mediante retirada de nova senha. 

                                                                                                                                  

réplica, com intimação das partes no mesmo ato. Depois de juntada a contestação e a réplica, 
novamente é verificada a necessidade de instrução do processo, com a oitiva das partes e 
testemunhas, desta vez a critério do juiz, mas, se for mesmo o caso de julgamento antecipado, é 
proferida a sentença.  

123 A Lei 9.099, de 26-09-1996 estabelece a possibilidade de a parte estar ou não 
acompanhada de advogado, se o valor da causa for até 20 salários mínimos: “Art. 9º Nas causas 
de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil/leis/L9099.htm>. Acesso em: 31 dez. 2010. 

124 A opção pelo verbo no passado deu-se porque não há mais este procedimento no 4º JEC-
PVH, em razão da tramitação ser exclusivamente por meio eletrônico. 
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5. A história era revisada e o servidor, de posse das cópias, 

elaborava a petição inicial e distribuía o processo, informando ao interessado a 

data da audiência de conciliação, conforme agenda pré-determinada pelo juízo. 

A distribuição consistia em lançar no sistema próprio do TJRO, SAP, todos os 

dados da parte requerente, da parte requerida e da classe do processo, de 

acordo com o pedido inicial. 

6. Toda a documentação era encaminhada para o Cartório, que 

providenciava a autuação do processo, que importava em juntar a petição inicial 

e os documentos trazidos pelo jurisdicionado. Para tanto, era necessário perfurar 

todos os documentos, colocá-los em ordem, inseri-los em um colchete, apor um 

carimbo na parte superior de cada folha onde constava a informação da unidade 

jurisdicional e que ali estaria indicado o número da folha respectiva, numerar e 

rubricar cada uma destas folhas, inutilizar os espaços em branco dos 

documentos (normalmente com um carimbo “EM BRANCO” ou com um traço de 

caneta em toda a sua extensão) e certificar que o processo tinha determinado 

número de páginas até o momento da distribuição. Na capa dos autos era 

colada uma etiqueta com o número do processo (este fornecido 

automaticamente pelo SAP) e demais dados, além de constar também, ali, uma 

assinatura de um dos servidores do 4º JEC-PVH. 

7. O Escrivão conferia tudo e designava um servidor para emitir a 

carta de citação da parte requerida. No SAP lançava o movimento “aguardando 

providências”, com indicação do local onde o processo estaria à disposição do 

mencionado servidor. 

8. O servidor cumpria a ordem, com a expedição da carta de citação. 

Para tanto, era necessário utilizar um arquivo de texto padronizado, com as 

advertências legais. Cópia da carta era juntada no processo, com a aposição de 

um carimbo de juntada de documentos na última folha dos autos, onde era 

certificado que se estaria juntando novos documentos, bem como a data de sua 

juntada. Além disso, a nova folha era numerada e inutilizados os espaços em 

branco. No SAP era lançado o movimento referente à expedição da carta. 
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9. Depois de encaminhada a carta de citação para a Empresa 

Brasileira de Correios e Telegráfos, com protocolo de encaminhamento125, 

aguardava-se o retorno do Aviso de Recebimento (AR). Uma vez que o AR 

retornasse, era juntado no processo, com o mesmo procedimento dos demais 

documentos, conforme já narrado. No SAP era lançada a informação de retorno 

do AR, de sua juntada nos autos bem como de que o processo aguardava 

audiência, sendo o processo colocado em um local no Cartório destinado 

exclusivamente para este fim. 

10. No dia e horário designados para a audiência de conciliação, era 

realizado o pregão126 pelo conciliador, que também conduzia a audiência, 

mediante supervisão do juiz de direito. Iniciada a audiência, havia a tentativa de 

realização de acordo entre as partes. Caso não houvesse composição, era 

designada audiência de instrução e julgamento, com a intimação dos presentes, 

que também eram cientificados da possibilidade de se fazer acompanhar por 

três testemunhas cada um, bem como as advertências impostas em razão da 

ausência de qualquer deles (caso fosse necessária a intimação de testemunhas, 

havia a expedição de mandado de intimação).  O termo de audiência era juntado 

nos autos, com o lançamento no SAP dos movimentos de “audiência realizada” 

e “aguarda-se realização de audiência”. O processo permanecia no local próprio 

do Cartório destinado para processos na mesma situação. 

11. Na data designada para audiência de instrução e julgamento, era 

realizado o pregão pelo secretário do juízo. O magistrado presidia a audiência, 

iniciando-a com nova tentativa de acordo entre as partes. Não obtida à 

conciliação, era recepcionada a contestação, bem como os documentos trazidos 

pela parte requerida. Em relação aos documentos, era dada oportunidade de 

manifestação pela parte autora.  Caso não tivesse prévia contestação por 

escrito, as considerações da parte requerida eram lançadas no termo de 

audiência. Ato contínuo, eram colhidos os depoimentos das partes e das 

                                            
125 O protocolo de encaminhamento consistia em listar todos as cartas de citação emitidas no 

dia, colocá-las em ordem para, com a chegada do carteiro, entregá-las a ele, mediante recibo. 
126 O pregão consiste em chamar os nomes das partes e de seus procuradores (quando 

existentes) antes do início da audiência. 
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testemunhas e o feito era sentenciado, com intimação das partes no mesmo 

momento. 

12. Depois de realizada a audiência, o secretário do juízo 

providenciava a juntada nos autos do termo respectivo, dos depoimentos, da 

contestação (caso já não estivessem constantes do próprio termo) e documentos 

que a acompanhavam, registrava a sentença e lançava movimentos no SAP de 

“audiência realizada” e “sentença de mérito prolatada”. O registro da sentença 

era realizado mediante a aposição de um carimbo em uma via da sentença, que 

ia para um livro, com numeração contínua de 01 a 200, sendo que o número da 

sentença era atribuído de acordo com as sentenças já registradas naquele livro, 

também em numeração sequencial, acrescida no ano que teria sido prolatada. A 

informação também ia para a via da sentença, que ficava no processo, além de 

haver o seu lançamento no SAP. 

13. O processo era encaminhado para o Cartório, onde um servidor 

lançava o movimento “aguardando trânsito em julgado”. Os autos eram 

colocados em um local destinado a processos que aguardam prazo, 

normalmente em pilhas identificadas com os números de 1 a 31 para indicar o 

dia do mês em que era necessário verificar a pilha respectiva, sendo 

posicionado naquela referente ao dia do vencimento do prazo. 

14. Uma vez inexistente recurso de qualquer das partes, era 

certificado o trânsito em julgado127 e o processo aguardava, por mais 30 dias128, 

manifestação da parte autora no sentido de que houve o cumprimento voluntário 

do decidido pelo juízo ou requerimento da execução do julgado. Caso nada 

fosse requerido, o feito era arquivado. Se houvesse o requerimento, prosseguia-

se com a execução. 

É de fácil percepção que enquanto o processo tramitava em meio 

físico exigia uma série de atos repetitivos e que não tinham nenhum caráter 

                                            
127 O trânsito em julgado ocorre quando não é protocolizado recurso no prazo legal destinado 

para tanto. 
128 Esta foi uma convenção determinada pelo juízo, para fins de organização do Cartório. O 

arquivamento imediato após o trânsito em julgado (10 dias depois da intimação da sentença) 
costumava implicar em desarquivamento, pois a parte interessada normalmente procurava o 
Cartório depois do prazo para recurso e antes de 30 dias. Não foi realizado estudo sistematizado 
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decisório, o que se refletia em verdadeiro desperdício de tempo, além de 

constituir em atividade que não exigia do servidor público raciocínio para o 

desenvolvimento de suas funções. 

São exemplos destas atividades: perfurar e inserir documentos em 

colchete, apor carimbo na parte superior da folha com a informação da unidade 

jurisdicional, numerar e rubricar cada uma destas folhas, inutilizar os espaços 

em branco dos documentos, certificar que o processo tinha determinado número 

de páginas até o momento da distribuição e apor etiqueta com o número do 

processo. 

No anexo B a este trabalho consta o fluxograma deste procedimento. 

 

4.2.2 Ação de indenização – sem a presença de advog ado – processo 

eletrônico 

 

Atualmente, em uma ação de indenização, em que a parte comparece 

ao 4º JEC-PVH sem a presença de advogado, o processo em via eletrônica tem 

a seguinte tramitação: 

1. O usuário dirige-se ao balcão de recepção do Shopping Cidadão 

e solicita senha para atendimento inicial. 

2. De posse da senha, encaminha-se até o 4º JEC-PVH onde 

aguarda atendimento pessoal. 

3. O jurisdicionado narra seu problema para um dos servidores, que 

faz a avaliação da necessidade ou não do processo judicial. Em caso positivo, 

verifica quais os documentos necessários para seu ingresso. Se estes já 

estiverem na posse do requerente, faz o escaneamento de cada um deles, 

elabora a petição inicial e, por meio do endereço eletrônico do TJRO, realiza a 

distribuição, momento em que o próprio sistema designa automaticamente data 

para audiência de conciliação. No processo são lançados os movimentos 

                                                                                                                                  

para se chegar a conclusão de que o prazo de 30 dias era o melhor prazo para aguardar a 
procura da parte interessada, sendo o procedimento utilizado com base apenas no costume.  



86 

 

referentes a sua numeração, a designação da audiência, bem como a intimação 

da parte autora em relação a esta solenidade. A parte recebe uma senha para 

consulta ao próprio processo, podendo inclusive visualizar todos os documentos, 

por meio da rede mundial de computadores. Para o acesso, é necessário que a 

parte informe seu CPF (no caso de pessoa física) ou CNPJ (no caso de pequena 

empresa ou empresa de pequeno porte) e senha fornecida pelo sistema. 

4. Com a distribuição, passa a existir uma pendência a ser 

observada pelo escrivão, que imprime a carta de citação da parte requerida. A 

carta utiliza os dados do próprio processo eletrônico. Uma vez expedida a carta, 

é lançado no processo um movimento de que houve sua expedição.  

5. Depois que a carta de citação é encaminhada para a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, com protocolo de encaminhamento, 

aguarda-se retorno do AR. Com o retorno do AR, ele é escaneado. Nos autos é 

juntada a imagem do mencionado AR, que permanece em Cartório, em local 

destinado para documentos desta natureza. No processo eletrônico é lançado 

um movimento no sentido de que houve o retorno do AR. 

6. No dia e horário designados para a audiência de conciliação, é 

realizado o pregão pelo conciliador, que também conduz a audiência, mediante 

supervisão do juiz de direito. Iniciada a audiência, há a tentativa de realização de 

acordo entre as partes. Caso não haja composição, é designada audiência de 

instrução e julgamento, com a intimação dos presentes, que também são 

cientificados da possibilidade de se fazer acompanhar por três testemunhas 

cada um, bem como as advertências impostas em razão da ausência de 

qualquer deles (caso seja necessária a intimação de testemunhas, há a 

expedição de mandado de intimação).  O termo de audiência é escaneado e é 

lançado um movimento no processo eletrônico de que foi realizada a audiência e 

de que foi designada audiência de instrução e julgamento. 

7. Na data designada para audiência de instrução e julgamento, é 

realizado o pregão pelo secretário do juízo. O magistrado preside a audiência, 

iniciando-a com nova tentativa de acordo entre as partes. Não obtida a 

conciliação, é solicitada a contestação bem como os documentos trazidos pela 

parte requerida. A contestação também pode ser reduzida a termo, caso não 
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tenha sido pré-elaborada pela parte requerida. Em relação aos documentos, é 

dada oportunidade de manifestação pela parte autora. Ato contínuo, são 

colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas e proferida sentença em 

audiência, com intimação dos presentes.  

8. Depois de realizada a audiência, o secretário do juízo providencia 

o escaneamento do termo de audiência, dos termos de depoimentos, da 

contestação, se já não foi reduzida a termo, e dos documentos que a 

acompanham e faz seu lançamento no processo, que informa a realização da 

audiência, a prolatação e o registro da sentença. O registro da sentença é feito 

de forma automática, com informação do número do registro, sendo que também 

é formado, de forma automática, um livro de registro de sentença. Os 

documentos trazidos pelas partes (contestação entre outros) são devolvidos a 

elas e os termos de audiência e de depoimentos são arquivados em local próprio 

no gabinete do juízo.  

9. No Cartório, quando ocorre o trânsito em julgado, cujo prazo é 

controlado pelo sistema de processo eletrônico, é realizada uma certidão neste 

sentido pelo escrivão. Caso não haja requerimento de execução do julgado ou 

informação do seu cumprimento, o processo é arquivado imediatamente129. 

Com a utilização do processo eletrônico, muitas das atividades que 

eram rotineiras e repetitivas passaram a ser realizadas automaticamente, 

permitindo que o servidor passasse de mero executor dessas tarefas a 

controlador das mesmas, modificando-se em muito a sua relação com ambiente 

de trabalho. 

No processo eletrônico, não há dependência exclusiva do Escrivão, 

no controle e distribuição de atividades do pessoal de Cartório, haja vista que a 

movimentação do processo ocorre por meio de pendências pré-determinadas 

pelo sistema, sendo que o servidor, dependendo do seu perfil, tão logo acessa o 

                                            
129 O arquivamento é imediato, pois o desarquivamento é muito simples, bastando um 

comando no próprio sistema. O desarquivamento de um processo físico implicava em verificar 
onde o mesmo estava arquivado (algumas vezes em Arquivo Central localizado em outro 
prédio), realizar a busca, certificar no processo o desarquivamento e lançar a informação no 
SAP. 
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sistema, toma conhecimento de quais as atividades ainda devem ser realizadas 

por ele. 

No anexo C a este trabalho consta o fluxograma deste procedimento. 

 

4.2.3 Ação de indenização – com a presença de advog ado – processo físico 

 

Em uma ação de indenização, em que a parte contratava um 

advogado para defender seu direito, o processo físico tinha130 a seguinte 

tramitação: 

1. O advogado atendia o cliente em seu escritório ou outro local, 

elaborava a petição inicial, providenciava a cópia de todos os documentos 

necessários para o ingresso da ação e dirigia-se diretamente até o 4º JEC-PVH 

onde protocolava seu pedido, independentemente de senha. 

2. O servidor distribuía o processo, cujo procedimento era semelhante 

ao da distribuição sem a presença de advogado, com o lançamento no SAP, de 

todos os dados da parte requerente, da parte requerida e da classe do processo, 

de acordo com o pedido inicial. Caso a documentação tivesse sido encaminhada 

por outra pessoa que não o advogado ou seu cliente (parte naquele processo), 

ou fossem protocolizadas diversas petições que dificultassem a realização da 

distribuição de todos os processos, era apenas aposto um carimbo em cada uma 

das ações com o recebimento da documentação, para distribuição posterior 

naquele mesmo dia. 

3. Em seguida, o Cartório providenciava a autuação do processo, que 

consistia em juntar a petição inicial e os documentos que a acompanhavam. 

Para tanto, era necessário perfurar todos os documentos, colocá-los em ordem, 

inseri-los em um colchete, apor um carimbo na parte superior de cada folha onde 

constava a informação da unidade jurisdicional e que ali estaria indicado o 

número da folha respectiva, numerar e rubricar cada uma destas folhas, inutilizar 

                                            
130 Conforme já explanado, a opção pelo verbo no passado deu-se porque não há mais este 

procedimento no 4º JEC-PVH, em razão da tramitação ser exclusivamente por meio eletrônico. 
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os espaços em branco dos documentos (normalmente com um carimbo “EM 

BRANCO” ou com um traço de caneta em toda a sua extensão). 

4. O pessoal de Cartório, de posse de agenda pré-determinada, 

designava a audiência de conciliação, com a notificação do advogado sobre a 

mesma e lançava no SAP o movimento de audiência designada, bem como a 

informação de que havia sido intimado o advogado da parte requerente. Caso o 

advogado não fosse pessoalmente protocolar seu pedido, a notificação não era 

realizada neste momento. 

5. O Escrivão determinava que um dos servidores elaborasse a carta 

de intimação da parte requerente e do advogado dela (se já não tivesse sido 

intimado) e a carta de citação da parte requerida, bem como lançava no SAP o 

movimento de “aguardando providências”, com indicação do local onde o 

processo estaria à disposição do mencionado servidor. 

6. O servidor cumpria a ordem, com a expedição das cartas de 

intimação e citação, além de realizar a publicação no Diário da Justiça da 

intimação do advogado da parte requerente. Para tanto, era necessário utilizar 

um arquivo de texto padronizado, com as advertências legais. Cópias das cartas 

e da lauda de publicação da intimação do advogado eram juntadas no processo, 

com a aposição de um carimbo de juntada de documentos na última folha do 

processo, onde era certificado que se estaria juntando novos documentos, bem 

como a data de sua juntada. Além disso, as novas folhas eram numeradas e 

inutilizados os espaços em branco. Também era preciso elaborar uma certidão 

com a informação da expedição da lauda encaminhada para o Departamento 

Gráfico do TJRO, responsável pela publicação do DJ. Depois de publicada a 

lauda, nova certidão era inserida no processo, com a data da efetiva publicação 

e número do diário. No SAP eram lançados os movimentos referentes à 

expedição das cartas, da lauda da publicação e, mais adiante, da publicação em 

si. 

7. Depois de encaminhar para Empresa Brasileira de Correios e 

Telegráfos as cartas de intimação e citação, com protocolo de encaminhamento, 

aguardava-se retorno dos ARs. Uma vez que os ARs retornassem, eram 

juntados no processo, com o mesmo procedimento dos demais documentos, 
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conforme já narrado. No SAP era lançada a informação de retorno dos ARs, bem 

como de que o processo aguardava audiência, sendo colocado o processo em 

um local no Cartório destinado exclusivamente para este fim. 

8. No dia e horário designados para a audiência de conciliação, era 

realizado o pregão pelo conciliador, que também conduzia a audiência, mediante 

supervisão do juiz de direito. Iniciada a audiência, havia a tentativa de realização 

de acordo entre as partes. Caso não houvesse composição, era designada 

audiência de instrução e julgamento, com a intimação dos presentes, que 

também eram cientificados da possibilidade de se fazer acompanhar por três 

testemunhas cada um, bem como as advertências impostas em razão da 

ausência de qualquer deles (caso fosse necessária a intimação de testemunhas, 

havia a expedição de mandado de intimação).  A parte requerida também era 

orientada no sentido de que poderia contratar advogado, caso ainda não o 

tivesse contratado, ou solicitar o acompanhamento da Defensoria Pública, caso 

não pudesse pagar o causídico de sua preferência131. O termo de audiência era 

juntado nos autos, com o lançamento no SAP dos movimentos de “audiência 

realizada” e “aguarda-se realização de audiência”. O processo permanecia no 

local próprio do Cartório destinado para processos na mesma situação. 

9. Na data designada para audiência de instrução e julgamento, era 

realizado o pregão pelo secretário do juízo. O magistrado presidia a audiência, 

iniciando-a com nova tentativa de acordo entre as partes. Não obtida à 

conciliação, era recepcionada a contestação, bem como os documentos trazidos 

pela parte requerida. A contestação também poderia ser reduzida a termo, caso 

não tivesse sido pré-elaborada pelo advogado da parte requerida. Em relação 

aos documentos, era dada oportunidade de manifestação pelo advogado da 

parte autora.  Ato contínuo, eram colhidos os depoimentos das partes e das 

testemunhas e proferida sentença em audiência, com intimação dos presentes.  

10. Depois de realizada a audiência, o secretário do juízo 

providenciava a juntada do termo de audiência e dos termos de depoimentos, da 

contestação e documentos que a acompanhavam no processo, registrava a 
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sentença e lançava movimentos no SAP de “audiência realizada” e “sentença de 

mérito prolatada”. Para o registro da sentença era utilizado o mesmo 

procedimento de quando a parte não estava acompanhada de advogado.  

11. No Cartório, um servidor lançava o movimento “aguardando 

trânsito em julgado”. Os autos eram colocados em um local destinado a 

processos que aguardam prazo, normalmente em pilhas identificadas com os 

números de 1 a 31, sendo posicionado na pilha referente ao dia do vencimento 

do prazo. 

12. Uma vez inexistente recurso de qualquer das partes, era 

certificado o trânsito em julgado e o processo aguardava, por mais 30 dias, 

manifestação da parte autora no sentido de que houve o cumprimento voluntário 

do decidido pelo juízo ou requerimento da execução do julgado. 

A mesma situação identificada no processo sem a presença de 

advogado ocorria na tramitação do processo físico com a presença de 

advogado, haja vista que o causídico não praticava, em nenhum momento, atos 

típicos de um servidor público. 

No anexo D a este trabalho consta o fluxograma deste procedimento. 

 

4.2.4 Ação de indenização – com a presença de advog ado – processo 

eletrônico 

 

O processo eletrônico, em que a parte é patrocinada por advogado, 

atualmente tem a seguinte tramitação no 4º JEC-PVH: 

1. O advogado atende o cliente em seu escritório ou outro local, 

elabora a petição inicial, providencia o escaneamento de todos os documentos 

necessários para o ingresso da ação e, por meio do endereço eletrônico do 

TJRO, realiza a distribuição, momento em que o próprio sistema designa 

                                                                                                                                  
131 Conforme já afirmado, a Defensoria Pública fica localizada no mesmo prédio e no mesmo 

andar do 4º JEC-PVH. Por acordo verbal com os Defensores Públicos, basta que a parte informe 
o número do processo, que há o acompanhamento. 
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automaticamente data para audiência de conciliação. No processo são lançados 

os movimentos referentes à numeração do processo, à designação da audiência 

e à intimação do advogado da data da solenidade.  

2. Com a distribuição, passa a existir uma pendência a ser observada 

pelo escrivão, que imprime a carta de citação da parte requerida. A carta utiliza 

os dados do próprio processo eletrônico. Uma vez expedida a carta, é lançado 

no processo um movimento de que houve sua expedição. Não há intimação da 

parte autora. Esta é realizada pelo seu advogado.  

3. Depois que a carta de citação é encaminhada para Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, com protocolo de encaminhamento, 

aguarda-se retorno do Aviso de Recebimento (AR). Uma vez que o AR retorne, 

ele é escaneado e é juntada nos autos uma imagem do mencionado AR, que 

permanece em Cartório, em local destinado para documentos desta natureza. 

No processo eletrônico é lançado um movimento no sentido de que houve o 

retorno do AR. 

4. No dia e horário designados para a audiência de conciliação, é 

realizado o pregão pelo conciliador, que também conduz a audiência, mediante 

supervisão do juiz de direito. Iniciada a audiência, há a tentativa de realização de 

acordo entre as partes. Caso não haja composição, é designada audiência de 

instrução e julgamento, com a intimação dos presentes, que também são 

cientificados da possibilidade de se fazer acompanhar por três testemunhas 

cada um, bem como as advertências impostas em razão da ausência de 

qualquer deles (caso seja necessária a intimação de testemunhas, há a 

expedição de mandado de intimação).  A parte requerida também é orientada no 

sentido de que pode contratar advogado, se já não o possui ou solicitar o 

acompanhamento da Defensoria Pública, caso não possa pagar o causídico de 

sua preferência. O termo de audiência é escaneado e é lançado um movimento 

no processo eletrônico de que foi realizada a audiência e de que foi designada 

audiência de instrução e julgamento. 

5. Na data designada para audiência de instrução e julgamento, é 

realizado o pregão pelo secretário do juízo. O magistrado preside a audiência, 

iniciando-a com nova tentativa de acordo entre as partes. Não obtida a 
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conciliação, é solicitada a contestação, bem como os documentos trazidos pela 

parte requerida. A contestação também pode ser reduzida a termo, caso não 

tenha sido pré-elaborada pelo advogado da parte requerida.  Em relação aos 

documentos, é dada oportunidade de manifestação pelo advogado da parte 

autora. Ato contínuo, são colhidos os depoimentos das partes e das 

testemunhas e proferida sentença em audiência, com intimação dos presentes.  

6. Depois de realizada a audiência, o secretário do juízo providencia o 

escaneamento do termo de audiência, dos termos de depoimentos, da 

contestação e dos documentos que a acompanham e faz seu lançamento no 

processo, que informa a realização da audiência, a prolatação e o registro da 

sentença. Os documentos trazidos pelas partes são devolvidos a elas e os 

termos de audiência e de depoimentos são arquivados em local próprio no 

gabinete do juízo. 

7. No Cartório, quando ocorre o trânsito em julgado, que é controlado 

pelo sistema de processo eletrônico, é realizada uma certidão neste sentido pelo 

escrivão. Caso não haja requerimento de execução do julgado ou informação do 

seu cumprimento, o processo é arquivado imediatamente.  

Verifica-se, que o advogado passou a exercer importante papel no 

controle da tramitação do processo, pois, ele mesmo pratica diversos atos para o 

seu andamento, o que, além de facilitar a fiscalização, agiliza o termo final do 

processo. 

No anexo E a este trabalho consta o fluxograma deste procedimento. 

 

4.3 Dados estatísticos 

 

A seguir, passa-se a analisar os dados estatísticos do 4º JEC-PVH, 

com a finalidade de justificar o entendimento de que a tramitação do processo 

por meio eletrônico reduz o tempo de duração do processo. 

Realiza-se a comparação com os demais Juizados Especiais da 

Comarca de Porto Velho, a fim de possibilitar um correto entendimento do que 
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se pretende demonstrar, isso porque tanto o 3º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Velho – 3º JEC-PVH, quanto o 4º JEC-PVH, por serem 

unidades localizadas em pontos estratégicos, fora do Fórum dos Juizados 

Especiais, não recebem os processos por meio de distribuição com as demais 

unidades, o que gera um descompasso no número de processos iniciados ano a 

ano. 

Os dados coletados foram dos anos de 2008, 2009 e 2010. Por meio 

deles, é possível verificar o estoque que havia nas unidades, o quanto foi 

recebido em cada ano, o número de processos resolvidos no ano respectivo, 

bem como o número de processos que permaneceu em andamento no final de 

cada ano. 

Houve compilação dos dados, sem a separação entre processos 

físicos e eletrônicos, a fim de visualizar o total de feitos em cada unidade 

jurisdicional.  

 
4.3.1 Ano de referência: 2008 

 

Os dados referentes ao ano de 2008 estão dispostos conforme tabela 

e gráfico a seguir: 

VARAS

VINDOS DE 2007 INICIADOS EM 2008 RESOLVIDOS EM 2008 EM ANDAMENTO

1º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.931 3.927 4.335 1.523

2º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.265 3.892 3.672 1.485

3º Juizado Especial Cível - Porto Velho 995 2.993 2.162 1.826

4º Juizado Especial Cível - Porto Velho 905 3.040 2.380 1.565

TOTAL GERAL 5.096 13.852 12.549 6.399

Fonte:TJRO/CGJ/DECOR
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Figura 1: Movimentação processual - ano 2008 
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Os dados comparativos do ano de 2008 demonstram que o 1º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Velho - 1º JEC-PVH recebeu mais 

processos que os outros Juizados (3927). Foram 934 a mais que o 3º JEC-PVH 

(que recebeu 2.993), 887 a mais que o 4º JEC-PVH (que recebeu 3.040) e 35 a 

mais que o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho - 2º JEC-PVH 

(que recebeu 3.892). 

Quanto aos dados referentes aos processos resolvidos, tem-se que o 

1º JEC-PVH foi o que mais resolveu (4.335). Foram 2.173 a mais que o 3º JEC-

PVH (que resolveu 2.162), 1.955 a mais que o 4º JEC-PVH (que resolveu 2.380) 

e 663 a mais que o 2º JEC-PVH (que resolveu 3.672). 

Considerando os processos iniciados e os resolvidos, no final de 

2008, tem-se que o 2º JEC-PVH contava com o menor número de processos em 

andamento (1.485), seguido do 1º JEC-PVH (1.523), do 4º JEC-PVH (1.565) e 

do 3º JEC-PVH (1.826). 

 
4.3.2 Ano de referência: 2009 

 

No ano de 2009, ocorreu a seguinte movimentação nos Juizados 

Especiais Cíveis da Comarca de Porto Velho: 

VARAS

VINDOS DE 2008 INICIADOS EM 2009 RESOLVIDOS EM 2009 EM ANDAMENTO

1º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.523 4.236 3.961 1.798

2º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.485 4.131 4.130 1.486

3º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.826 3.186 2.885 2.127

4º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.565 4.329 4.108 1.786

TOTAL GERAL 6.399 15.882 15.084 7.197

Fonte:TJRO/CGJ/DECOR
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Figura 2: Movimentação Processual - ano 2009 
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Em dados comparativos, tem-se que o 4º JEC-PVH recebeu mais 

processos que os outros Juizados (4.329). Foram 1.143 a mais que o 3º JEC-

PVH (que recebeu 3.186), 198 a mais que o 2º JEC-PVH (que recebeu 4.131) e 

93 a mais que o 1º JEC-PVH (que recebeu 4.236). 

Quanto aos dados referentes aos processos resolvidos no ano de 

2009, tem-se que o 2º JEC-PVH foi o que mais resolveu (4.130). Foram 1.245 a 

mais do que o 3º JEC-PVH (que resolveu 2.885), 169 a mais que do que o 1º 

JEC-PVH (que resolveu 3.961) e 22 a mais que o 4º JEC-PVH (que resolveu 

4.108). 

Considerando os processos iniciados e os resolvidos, no final de 

2009, tem-se que o 2º JEC-PVH continuava com o menor número de processos 

em andamento (1.486), seguido do 4º JEC-PVH (1.786), do 1º JEC-PVH (1.798) 

e do 3º JEC-PVH (2.127). 

 
4.3.3 Ano de referência: 2010 

 

No ano de 2010, a movimentação nos Juizados Especiais Cíveis da 

Comarca de Porto Velho foi a seguinte: 

VARAS

VINDOS DE 2009 INICIADOS EM 2010 RESOLVIDOS EM 2010 EM ANDAMENTO

1º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.798 3.844 3.542 2.097

2º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.486 3.925 3.814 1.597

3º Juizado Especial Cível - Porto Velho 2.127 2.551 2.698 1.980

4º Juizado Especial Cível - Porto Velho 1.786 4.763 4.958 1.591

TOTAL GERAL 7.197 15.083 15.012 7.265

Fonte:TJRO/CGJ/DECOR
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Figura 3: Movimentação processual - ano 2010 
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Em dados comparativos, tem-se o 4º JEC-PVH recebeu mais 

processos que os outros Juizados (4.763). Foram 2.212 a mais que o 3º JEC-

PVH (que recebeu 2.551), 919 a mais que o 1º JEC-PVH (que recebeu 3.844) e 

838 a mais que o 2º JEC-PVH (que recebeu 3.925). 

Quanto aos dados referentes aos processos resolvidos no ano de 

2010, tem-se que o 4º JEC-PVH foi o que mais resolveu (4.958). Foram 2.260 a 

mais que o 3º JEC-PVH (que resolveu 2.698), 1.416 a mais que o 1º JEC-PVH 

(que resolveu 3.542) e 1.144 mais que o 2º JEC-PVH (que resolveu 3.814). 

Considerando os processos iniciados e os resolvidos, no final de 

2010, tem-se que o 4º JEC-PVH passou a contar com o menor número de 

processos em andamento (1.591), seguido do 2º JEC-PVH (1.597), do 3º JEC-

PVH (1.980) e do 1º JEC-PVH (2.097). 

 

4.4 Prazo médio de duração do processo 

 

No 4º JEC-PVH, o prazo médio de duração dos processos, segundo 

dados da Corregedoria-Geral da Justiça foi o seguinte, antes e depois da 

utilização do sistema eletrônico: 

Ano Meses Dias
Duração de Processos - SAP 0 6 29
Prolação de Sentença - SAP 0 3 14
Realização de Audiências - SAP 0 1 19
Fonte: TJRO/DECOR/CGJ

Ano Meses Dias
Duração de Processos - PROJUDI 0 6 1
Prolação de Sentença - PROJUDI 0 3 3
Realização de Audiências - PROJUDI 0 1 22
Fonte: TJRO/DECOR/CGJ

PRAZO MÉDIO (Processo Eletrônico)

01/06/2007 a 31/01/2011
Período da Vara

TIPO

PRAZO MÉDIO (Processo Físico)

TIPO
Período da Vara

01/01/2002 a 01/05/2007

 
Figura 4: Prazo médio de duração dos processos 
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Os dados foram apresentados em relação à duração do processo, ao 

prazo para prolação de sentenças e ao prazo para realização de audiências. 

A primeira impressão é a de que não houve diferença significativa em 

relação aos prazos médios antes e depois do uso da via eletrônica para a 

tramitação dos processos, o que será objeto de análise a seguir. 

 

4.5 Análise contextual das estatísticas e do prazo médio de duração do 

processo no 4º Juizado Especial Cível da Comarca de  Porto Velho 

 

O 4º JEC-PVH foi instalado em 04 de junho de 2007. No final do 

primeiro ano havia em tramitação 905 processos, considerando o estoque de 

processos recebidos do 2º PAJEC-PVH, os iniciados e aqueles que foram 

resolvidos. 

No ano de 2008, foram iniciados 3.040 processos, resolvidos 2.380 e 

o estoque no final do ano era de 1565. No ano de 2009, foram iniciados 4.329 

processos, resolvidos 4.108 e o estoque no final do ano era de 1.786. No ano de 

2010, foram iniciados 4.367 processos, resolvidos 4.958 e o estoque no final do 

ano era de 1.591. 

Em 2007, grande parcela de processos ainda tramitava em meio 

físico, em razão do estoque recebido do então 2º Posto Avançado do 1º Juizado 

Especial Cível. 

Em 2008, com a utilização de dois sistemas (meio físico e meio 

eletrônico) e o período de adaptação, resolveram-se menos processos (2.380) 

do que foram iniciados (3.040).  

Já em 2009, depois da fase de adaptação e o uso apenas do sistema 

eletrônico, apesar do aumento da demanda ser na ordem de 42,40%, conseguiu-

se resolver 72,60% a mais do que no ano anterior. 

Em 2010, o sistema de processo eletrônico não era mais uma 

novidade, mas houve novo aumento da demanda na ordem de 10,02% e 

também aumento na resolução dos processos na ordem de 20,69%. 
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Conforme já afirmado, em razão de política judiciária, a distribuição 

somente é igualitária nos 1º JEC-PVH e 2º JEC-PVH, sendo que o 3º JEC-PVH 

e o 4º JEC-PVH recebem os processos de acordo com a demanda do local onde 

estão instalados. 

Verificou-se que o 4º JEC-PVH, além de aumentar o número de 

processos iniciados de um ano para outro, também foi o Juizado que mais 

recebeu processos nos anos de 2009 e 2010, sendo que neste último ano 

analisado, o número de processos recebidos (4.763) foi 17,59% a mais do que o 

segundo colocado no recebimento de processos iniciais, qual seja, o 2º JEC-

PVH (3.925). 

Quanto ao prazo médio de duração dos processos, eles foram 

avaliados nos dois sistemas (físico e eletrônico) sob três aspectos: duração do 

processo, prolação de sentença e realização de audiência. 

Os dados demonstram que houve pequena diminuição no prazo 

médio de duração de processo que, de 6 meses e 29 dias, passou para 6 meses 

e 1 dia, o que totaliza 28 dias a menos e no prazo para prolação de sentenças 

que, de 3 meses e 14 dias passou para 3 meses e 3 dias, o que totaliza uma 

diminuição de 11 dias. 

Por outro lado, o levantamento evidenciou que houve aumento no 

prazo médio de realização de audiência que, de 1 mês e 19 dias passou para 1 

mês e 22 dias, o que totaliza um acréscimo de 3 dias. 

O que se conclui é que o prazo de duração do processo no 4º JEC-

PVH diminuiu com a utilização da via eletrônica, pelos seguintes motivos: 

1. Houve aumento no número de processos iniciados na proporção de 

42,40% de 2008 para 2009 e de 10,02% de 2009 para 2010, mas o número de 

processos no final de 2008, que foi de 1.565, passou para 1.591 no final de 

2010, ou seja, houve um aumento de apenas 26 processos (1,66%), o que 

demonstra que está se mantendo o montante de processos em tramitação, 

apesar do expressivo aumento na demanda. 
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2. Ocorreu uma melhora na produtividade, sendo que se resolveu 

72,60% a mais de processos de 2008 para 2009 e 20,69% a mais de processos 

de 2009 para 2010. 

3. O reflexo do aumento da produtividade está no prazo médio de 

duração dos processos e para a prolação de sentença que, apesar de ter 

diminuído em número não muito expressivo, 28 e 11 dias respectivamente, 

aconteceu apesar do considerável acréscimo no número de processos iniciados 

ano a ano. 

4. O aumento médio de 3 dias para a realização de audiência é 

indicativo de diminuição do tempo total de duração de processos, se considerar 

o aumento na demanda e que, no procedimento imposto para os Juizados 

Especiais pela Lei n. 9.099/1995, privilegia-se a realização de audiências com a 

finalidade de conciliação. 

Considerando-se essas conclusões, pode-se afirmar que a via 

eletrônica é uma das formas de diminuição do tempo de duração do processo, 

especialmente no 4º JEC-PVH. 

 

4.6 Análise de recursos depois da tramitação em mei o eletrônico 

A utilização da via eletrônica na tramitação dos processos é uma das 

medidas que reduzem o tempo de duração do processo, como verificado, mas 

esse objetivo não pode ser alcançado ferindo-se garantias individuais. 

Não é possível, nos restritos limites desta dissertação, fazer análise 

dos princípios constitucionais que o uso do processo eletrônico poderia 

eventualmente ofender. 

Entretanto, conforme já afirmado no início deste trabalho, o acesso à 

justiça não pode ser simplesmente formal, mas efetivo, o que implica em um 

tratamento adequado às partes, ofertando-se a elas uma decisão justa em prazo 

razoável. 
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Com efeito, conforme afirma Leonardo Greco, o processo judicial 

deve subordinar-se a determinados princípios constitucionais. São palavras do 

autor132. 

 
 
[...] o processo judicial de solução de conflitos ou de 
administração de interesses privados se insere no universo mais 
amplo das relações entre o Estado e o cidadão, que no Estado 
de Direito Contemporâneo deve subordinar-se aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
consoante o disposto no artigo 37 da Constituição que, não sem 
razão, se refere a tais princípios como inerentes ‘a qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios’.  

 
 

Como parte deste estudo de caso, foram consultados todos os 

processos do 4º JEC-PVH em que houve recurso, depois da implantação do 

sistema eletrônico133 e, nas razões desses recursos não foi encontrada nenhuma 

alegação no sentido de que o processo eletrônico tivesse ofendido qualquer 

princípio constitucional. O exame ocorreu em 314 processos no período de 03-

12-2007 a 19-11-2011. 

Assim, ao menos no 4º JEC-PVH não se tem verificado, com o uso do 

processo eletrônico, afronta a garantias individuais. 

 Contudo, os recursos implicaram em aumento do consumo de papel, 

pois em cumprimento do §2º, art. 12, da Lei n. 11.419/2006, deve haver 

impressão dos autos de processo eletrônico antes da remessa para a instância 

superior. 

Levando-se em conta que na Turma Recursal de Porto Velho não há 

tramitação eletrônica, esta medida teve de ser adotada e acarretou num 

aumento no consumo de papel. 

Os dados são os seguintes: 

                                            
132 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Just o. Revista 

Jurídica dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sã, ano 7 – n. 6, 2004, p. 4. 

133 A lista de processos analisados foi decorrente de informação da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Rondônia, que forneceu o número dos processos que tramitam em via 
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Ano Resmas 
solicitadas 

Valor total 
(R$) 

2008 30 253,20 
2009 116 1.032,72 
2010 162 1.452,57 

Fonte: TJRO/DEPAC/DIPAT 

Tabela 1: Consumo de papel 

A resolução deste problema será com a implantação da tramitação 

eletrônica na Turma Recursal de Porto Velho, o que está em fase adiantada de 

estudo pelo TJRO. 

 

4.7 Outras formas de diminuição do prazo de duração  do processo 

 

A utilização da via eletrônica na tramitação do processo judicial 

contribui para a diminuição do tempo de duração do processo, mas esta não é 

nem pode ser a única maneira de conseguir este objetivo. 

Todas as alternativas possíveis devem ser buscadas, sendo a 

conciliação uma das mais importantes e efetivas medidas na consecução deste 

escopo134, conforme abordado na fase inicial do projeto que poderá culminar 

com a obtenção do título de mestre profissional. 

Para concluir este estudo de caso, demonstra-se que o convênio 

realizado entre o 4º JEC-PVH e o PROCON também foi medida eficaz para a 

redução do tempo de duração do processo. 

Por meio do convênio, autorizado pelo TJRO135, são homologados 

judicialmente todos os acordos realizados no PROCON, o que também coopera 

                                                                                                                                  

eletrônica em que houve recurso. A consulta foi realizada levando-se em conta o tipo de 
movimento realizado no processo. 

134 BALDAN, Guilherme Ribeiro. A conciliação como forma de redução do tempo de 
duração do processo . Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Revista da Escola da 
Magistratura do Estado de Rondônia; n. 18. Porto Velho: DEGRAF/TJ-RO, 2008, p. 259-301. O 
tema foi objeto de monografia para fins de obtenção do título de especialista, na primeira fase 
deste mestrado. 

135 A autorização para celebração de convênios desta natureza está prevista nas Diretrizes 
Gerais Judiciais: “Art. Art. 239-A. Os Juízes dos Juizados Especiais poderão celebrar termo de 
cooperaçãocom os PROCONs para homologação de acordos neles celebrados, constituindo-os 
em títulosexecutivos, dispensando-se a apresentação de documentos. § 1º Distribuído o acordo 
e homologado judicialmente, o procedimento será arquivado no respectivo Juizado. Se no 
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para a diminuição do tempo de duração do processo que, neste caso, dura 

apenas um dia, de acordo com o espelho da movimentação processual indicada 

a seguir: 

Dados do Processo 

Processo nº 1002271-61.2010.8.22.0604 (0 dias em tr amitação)

Nome Participação CPF ou CNPJ
Arneide Bandeira Cemim Adjudicante CPF 551.352.267-53
Nome Participação CPF ou CNPJ
Positivo Informática Adjudicado 71.243.735/0002-29
Nome Participação CPF ou CNPJ
Parte Obs Advogado
Arneide Bandeira Cemim Parte sem advogado
Positivo Informática Parte sem advogado

Proc. Principal O próprio Proc. Depentes
4º Juizado Especial Cível - Porto Velho Prioridade NORMAL
Procedimento do Juizado Especial Cível Segredo de Justiça Não
Processo Baixado Data de Distribuição 8 de Setembro de 2010 às 11:44:10
R$ 1.789,10 Último Evento Arquivado Definitivamente
0 petição(ões) Prazo para certificar em Vara 0 intimações

0 cumprimento do cartório
Turma Recursal: Não
Localizador Aguardando Providências

Assuntos do Processo
Assuntos do Processo
   Perdas e Danos

Nº Eventos do Processo Data Movimentado por Arquivos
7 Arquivado Definitivamente 08/09/2010 Aldelina Pereira Coutinho
6 Transitado em Julgado em "data" 08/09/2010 Aldelina Pereira Coutinho Mostrar/Ocultar
5 Sentença Registrada 08/09/2010 Inês Moreira da Costa

Sentença Registrada sob o nº 2982/2010
4 Homologada a Transação 08/09/2010 Inês Moreira da Costa Mostrar/Ocultar

3 Conclusos para Despacho 08/09/2010 Aurélio José da Silva Santos
PARA DESPACHO

2 Distribuído por Sorteio 08/09/2010 Sistema
4º Juizado Especial Cível - Porto Velho

1 Juntada de Petição Inicial 08/09/2010 Aurélio José da Silva Santos Mostrar/Ocultar

Juízo
Tipo de Ação
Situação
Valor da Causa:
Petições para analisar

Promovente(s)

Promovido(s)

Outra(s)

Advogado(s)

 

Figura 5: Espelho de movimentação processual 

A utilização deste convênio permitiu que, no caso de descumprimento 

do pacto, o consumidor ingresse diretamente com a execução do julgado, o que 

não acontecia anteriormente, haja vista que, quando era desrespeitado o 

aventado no órgão de proteção ao consumidor, era preciso que se entrasse com 

ação no Juizado Especial com a finalidade de discutir aquilo que já havia sido 

objeto inclusive de acordo. 

Com isso, pode-se fazer eco às palavras de Dalmo de Abreu Dallari 

no sentido de que juízes mais conscientes de seu papel social e de sua 

responsabilidade devem assumir a liderança no processo de reforma, com o 

objetivo de dar ao Poder Judiciário a organização e a postura necessárias para 

que ele cumpra seu dever de garantidor de direitos e distribuidor de justiça136. 

                                                                                                                                  

Juizado Especial já estiver instalado o Sistema CNJ, os procedimentos serão distribuídos 
eletronicamente, pelo próprio PROCON, a quem caberá digitalizar as peças essenciais. § 2º Não 
ocorrendo o cumprimento do acordo, será promovida a execução, a pedido da parte 
interessada”. Disponível em: <http://www2.tj.ro.gov.br/diarios/2008/218.pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2011.  
136 DALLARI, op. cit, p. 82. 
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5 O Conselho Nacional de Justiça e o desenvolviment o do processo 

eletrônico 

 

O CNJ tem exercido papel importantíssimo no desenvolvimento do 

processo eletrônico e, com isso, cumpre sua atribuição de zelar pela 

observância do princípio da eficiência do Poder Judiciário137, justamente por 

estar oferecendo aos Tribunais pátrios dois sistemas de processo eletrônico, de 

forma gratuita, quais sejam, o PROJUDI e o PJe, a respeito dos quais se 

discorrerá a seguir. 

 

5.1 PROJUDI 

 

O CNJ assim definiu o PROJUDI138: 

 
 

[...] Seu nome decorre das iniciais de Processo Judicial Digital. O 
processo judicial digital, também chamado de processo virtual ou 
de processo eletrônico, tem como premissa, gerenciar e 
controlar os trâmites de processos judiciais nos Tribunais de 
forma eletrônica, reduzindo tempo e custos. O principal intuito é 
a completa informatização da justiça, retirando burocracia dos 
atos processuais, o acesso imediato aos processos, bem como a 
melhoria no desempenho das funções próprias de cada usuário, 
o mesmo acessa somente o módulo que ofereça as funções que 
ele necessita para desenvolver suas atividades. 
 
 

                                            
137 As atribuições do Conselho Nacional de Justiça estão descritas na Constituição da República: 
“Art. 103-B. [...] §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do 
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: [...]II - zelar pela 
observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-
los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;” e “Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 10 mar. 2011. 
138 Conselho Nacional de Justiça. Projudi. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/modernizacao-
do-judiciario/projudi>. Acesso em: 10 mar. 2011. 
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Renato Martino de Oliveira Paiva narra um pouco da história do 

PROJUDI139: 

Interessante notar que muitos Tribunais de Justiça se 
mobilizaram para tratar da matéria e já utilizam inclusive o 
Projudi (Processo Judicial Digital ou simplesmente Sistema 
CNJ), sistema de processo virtual, distribuído pelo Conselho 
Nacional de Justiça, que foi elaborado com base em software 
desenvolvido por Leandro de Lima Lira, André Luis Cavalcanti 
Moreira e Antônio Silveira Neto. Em 12 de setembro de 2006, em 
sessão realizada no plenário do CNJ, o software foi doado ao 
Conselho par asua aplicação e redistribuição em todo o país [...]. 

 
 

Importante destacar que o sistema foi doado ao CNJ antes mesmo da 

entrada em vigor da Lei n. 11.419/2006. 

No Estado de Roraima140, o primeiro a fazer uso da versão nacional 

em larga escala, foi realizada uma criteriosa avaliação de resultados com a 

utilização do PROJUDI141: 

 
 
Esse sistema exibia vantagens, como transferência de 
tecnologia, manutenção feita pelo próprio Conselho 
Nacional de Justiça, inexistência de ônus com pessoal e 
doação de equipamentos de informática. Também 
apresentava sérios riscos. Tecnologias emergentes, como 
o PROJUDI, às vezes fracassam, comprometendo o 
trabalho desenvolvido e própria credibilidade da inovação.  
Alguns fatores, porém, diminuíram o risco. O sistema 
havia sido testado e, embora não fosse perfeito, atendia 
as demandas iniciais e comportava aperfeiçoamento. A 
tecnologia era de uso simples, dispensando longos cursos 
ou grossos manuais. Além disso, o Conselho Nacional de 
Justiça estava fornecendo todo o suporte material e 
técnico, sem custos, e pretendia disseminar o PROJUDI 
em âmbito nacional (o que de fato ocorreu), simplificando 
a migração para novas tecnologias, caso o sistema se 
tornasse obsoleto. 

 

                                            
139 CHAVES JÚNIOR, op. cit., p. 150. 
140 Conselho Nacional de Justiça. Projudi traz eficiência e economia à Justiça de Roraima. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/10981-projudi-traz-eficiencia-e-economia-a-justica-
de-roraima >. Acesso em 10-03-2011. 
141 LINHARES, ÉRICK. Processo Eletrônico: Acertos e Desacertos. Análise de sua 
implantação nos Juizados Especiais de Roraima . Anais do Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, 2009. p. 4. 
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O TJRO utiliza o PROJUDI na tramitação de processos nos Juizados 

Cíveis e Criminais de todo o Estado de Rondônia, à exceção do Juizado 

Especial Criminal da capital Porto Velho. 

Entretanto, por ter podido modificar o programa, acabou por inserir 

funcionalidades que a versão nacional não contemplava. Além disso, foram 

alterados alguns requisitos básicos do sistema, que passou a ser por fluxos, o 

que o afastou em muito da versão empregada inicialmente. 

Assim, não é possível realizar uma ponderação acerca da versão 

nacional do PROJUDI, utilizando-se como parâmetro aquela em uso atualmente 

no Estado de Rondônia.  

Considerando que o CNJ pretende adotar – como solução única e 

gratuita – o PJe, o PROJUDI não deve permanecer em utilização por muito 

tempo, sendo que a narrativa na presente dissertação teve a intenção de realizar 

um registro de sua existência, pela importância histórica de ter sido a primeira 

ferramenta colocada à disposição dos tribunais, na tentativa de instituir um 

processo eletrônico unificado a ser empregado em todo o território nacional. 

 

5.2 PJe 

 

O CNJ almeja proporcionar aos diversos tribunais brasileiros, como 

solução gratuita, um sistema único para a tramitação eletrônica dos processos 

judiciais, conforme já afirmado. Levando-se em conta que se estará ponderando 

acerca de um projeto sobre o qual não há qualquer literatura, serão repetidas as 

citações do próprio projeto, cuja cópia está no anexo F desta dissertação. 

O Processo Judicial eletrônico (PJe) é, de acordo com o CNJ, um 

software cuja elaboração teve a participação de vários tribunais brasileiros e tem 

como objeto elaborar e manter um sistema de processo eletrônico capaz de 

permitir a prática de atos processuais pelos diversos atores da relação 
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processual, para utilização tanto na Justiça Comum – federal e estadual -, 

quanto na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho142. 

Além disso, pretende-se que o PJe seja uma solução única, sem 

custo algum para os tribunais, atenta para os requisitos de segurança e 

interoperabilidade. 

Já foi tratado nesta dissertação que a finalidade do processo é servir 

de instrumento para a resolução de conflitos e, portanto, buscar a pacificação 

social. 

O que se aspira demonstrar é justamente que o processo eletrônico, 

especialmente o PJe, pode reduzir o tempo para a solução da lide. 

A avaliação que se fará a partir deste momento, levará em conta o 

sistema utilizado atualmente no 4º JECIV-PVH, o PROJUDI e o que poderá 

acontecer caso haja adoção, por parte do TJRO, do PJe, como novo sistema de 

tramitação eletrônica de processos, focando-se nas alterações que podem 

contribuir para a redução do tempo de duração do processo e naquelas 

questões relacionadas à segurança. 

Em razão dos estritos limites do estudo proposto nesta dissertação, 

não será realizada abordagem da aplicabilidade do PJe em processos criminais 

e em questões relacionadas à preparação necessária para que os tribunais 

possam instalar o novo sistema, a escolha da estratégia de implantação, a 

preparação dos recursos humanos, bem como do ambiente de tecnologia de 

informação. 

 

5.2.1 Aspectos gerais 

 

O CNJ elenca as seguintes maneiras que tem a potencialidade de 

redução do tempo de duração do processo com a utilização do PJe143: 

                                            
142 Conselho Nacional de Justiça. Processo Judicial eletrônico. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/processo-judicial-eletronico-pje>. Acesso em: 11 mar. 
2011. 
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• extinguir as atividades antes existentes e desnecessárias em um cenário 
de processo eletrônico, tais como juntadas de petições, baixa de agravos 
de instrumento, juntadas de decisões proferidas por Cortes especiais ou 
pelo Supremo Tribunal Federal; 

• suprimir a própria necessidade de formação de autos de agravo em razão 
da disponibilidade inerente do processo eletrônico; 

• eliminar a necessidade de contagens e prestação de informações 
gerenciais para órgãos de controle tais como as corregedorias e os 
conselhos; 

• atribuir ao computador tarefas repetitivas antes executadas por pessoas – 
e, portanto, propensas a erros –, tais como a contagem de prazos 
processuais e prescricionais; 

• otimizar o próprio trabalho nos processos judiciais, acrescentando 
funcionalidades antes inexistentes capazes de agilizar a apreciação de 
pedidos e peças processuais; 

• deslocar a força de trabalho dedicada às atividades suprimidas para as 
remanescentes, aumentando a força de trabalho na área fim; 

• automatizar passos que antes precisavam de uma intervenção humana; 

• permitir a execução de tarefas de forma paralela ou simultânea por várias 
pessoas. 

 

Com efeito, quando se analisa especificamente o que ocorreu no 4º 

JECIV-PVH, confirma-se esta redução nas atividades realizadas pelas pessoas, 

haja vista que muitas dessas atividades passaram a ser automatizadas, além da 

diminuição de atos que eram necessários e agora foram eliminados, como a 

numeração da folha dos autos, por exemplo. 

Na apresentação que o CNJ faz do PJe, há questões que merecem 

destaque, especialmente no tocante às mudanças que ocorrerão com a sua 

utilização: 

 
 

A primeira grande mudança é relativa à guarda do processo. No 
regime tradicional, o processo judicial fica nas mãos e sob a 
responsabilidade do diretor de secretaria, do escrivão, do 
magistrado e dos advogados. Com o processo eletrônico, essa 
responsabilidade recairá sobre quem tem a atribuição de guardar 
os dados da instituição – a área de tecnologia da informação. O 

                                                                                                                                  
143 ______. O sistema . Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/processo-
judicial-eletronico-pje/o-sistema >. Acesso em: 11 mar. 2011. 
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processo eletrônico passa a poder estar em todos os lugares, 
mas essa facilidade vem acompanhada da necessidade de ele 
não estar em qualquer lugar, mas apenas naqueles lugares 
apropriados – a tela do magistrado, do servidor, dos advogados 
e das partes. Isso faz com que a área de tecnologia da 
informação se torne estratégica, pareando-se, do ponto de vista 
organizacional, com as atividades das secretarias e dos cartórios 
judiciais. 
A segunda grande mudança deve ocorrer na distribuição do 
trabalho em um órgão judiciário. Em varas de primeiro grau e em 
órgãos que processam feitos originários, boa parte do tempo do 
processo é despendido na secretaria, para a realização de atos 
processuais determinados pelos magistrados. Suprimidas as 
atividades mecânicas, haverá uma atrofia de secretarias e 
cartórios, ao que corresponderá uma redução do tempo 
necessário para que um processo volte aos gabinetes, que se 
verão repletos de processos em um curto espaço de tempo. Há 
a necessidade, portanto, de deslocar a força de trabalho das 
secretarias e cartórios para os gabinetes dos magistrados. Essa 
é uma mudança que demonstra de forma cristalina como o 
processo eletrônico pode levar a uma melhoria na atividade 
jurisdicional, já que é lá, no gabinete, que são produzidos os atos 
que justificam sua existência. 
O terceiro grande impacto ocorre na cultura estabelecida quanto 
à tramitação do processo judicial. Embora ainda não tenham 
ocorrido mudanças legislativas a respeito, é certo que o 
processo eletrônico, em razão de sua ubiquidade, dispensa 
práticas até hoje justificáveis e presentes nos códigos de 
processo, como a obrigatoriedade de formação de instrumento 
em recursos. Mais que isso. Não há mais a necessidade de uma 
tramitação linear do processo, o qual, podendo estar em vários 
lugares ao mesmo tempo, retira qualquer justificativa para a 
concessão de prazos em dobro em determinadas situações. 
Finalmente, há o impacto do funcionamento ininterrupto do 
Judiciário, com possibilidade de peticionamento 24 horas, 7 dias 
por semana, permitindo uma melhor gerência de trabalho por 
parte dos atores externos e internos. Além disso, a 
disponibilidade possibilita que se trabalhe de qualquer lugar do 
mundo, a qualquer hora, o que também causará gigantescas 
modificações na forma como lidamos com o processo. 

 
 

As mudanças narradas com a utilização do PJe já ocorrem no 4º 

JECIV-PVH quando da implantação do PROJUDI. 

 



110 

 

5.2.2 Gerência do projeto 

 

A gerência do projeto está sob a coordenação da Comissão de 

Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ. Na gestão direta, conta com 

um comitê formado por dois juízes auxiliares da Presidência do CNJ e nove 

magistrados, três de cada um dos principais segmentos do Poder Judiciário144. 

Além disso, também há uma equipe que realiza a gerência técnica, 

composta por três servidores do Judiciário capacitados em gestão de projetos, 

um grupo gerenciador de mudanças (responsável por tratar das solicitações de 

alterações a partir do momento da implantação da versão nacional) e um grupo 

de interoperabilidade (cuja principal atribuição é estabelecer as diretrizes de 

troca de informação entre o Judiciário e os outros participantes da administração 

da Justiça), sendo este último formado por representantes do Conselho Nacional 

do Ministério Público, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

da Advocacia-Geral da União, da Defensoria Pública da União, de Procuradores 

de Estado e de Procuradores de Município145. 

Verifica-se que há a preocupação de que o Comitê Gestor seja 

integrado por representantes de tribunais diversos (há representantes de 

Tribunais Estaduais, de Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do 

Trabalho), que coordenem técnicos que irão gerenciar tecnicamente o projeto, 

tendo também a participação dos mais variados operadores do direito. 

O sucesso do projeto depende, grande parte, deste Comitê Gestor, 

mas é responsabilidade de cada um dos usuários do sistema, 

independentemente de desempenhar a função de magistrado, servidor, 

advogado, membro do Ministério Público, contribuir com críticas e sugestões 

para que ele aperfeiçoe-se cada vez mais e possa, de maneira efetiva, servir de 

instrumento de utilização diária na busca da solução dos conflitos, no menor 

tempo possível. 

                                            
144 ______. A gerência do projeto . Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-

z/processo-judicial-eletronico-pje/a-gerencia-do-projeto >. Acesso em: 11 mar. 2011. 
145

 Ibid 
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5.2.3 Fluxos 

 

O PJe, segundo definição do projeto, fará uso da demarcação de 

fluxos para determinar como o processo judicial deverá tramitar, sendo possível 

atribuir um fluxo diferente para cada uma das classes processuais existentes e, 

quanto mais específico o fluxo, mais fácil será automatizar tarefas de gabinete e 

secretaria146. 

A modificação que o PJe pretende realizar no tocante a tramitação 

processual, com a utilização de fluxos, tem a finalidade de resolver problemas 

que são comuns na maioria dos sistemas atualmente, em razão de 

engessamento total (em que a alteração da via de tramitação reclama reescrever 

o programa) ou de liberdade absoluta (em que a permissão pra que se pratique 

qualquer ato costuma provocar erros reiterados, além de gerar dificuldade de 

automatização de procedimentos, pela necessidade da intervenção humana 

para informar à máquina qual deve ser o próximo passo a ser seguido)147. 

O PROJUDI utilizado no 4º JECIV-PVH só pode ser modificado pela 

equipe do TJRO e qualquer modificação afeta todo o sistema estadual. É, 

portanto, do tipo subordinado ao engessamento total. 

A opção a ser utilizada no PJe é uma escolha acertada, pois terá 

fluxos configuráveis, com definições de caminhos mais rígidos caso necessário, 

mas a alteração não implicará em reescrever o sistema, bastando a atuação de 

um servidor que conhece processo judicial148.  

A mudança mais interessante que se pode apontar é em relação a 

condução dos processos no cartório.  O atual regime de pós-fato (quando se 

pratica um ato e depois se registra o que aconteceu no sistema) será alterado, 

pois os fluxos permitirão que o ato e a movimentação ocorram no mesmo 

momento149. 

                                            
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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No 4º JECIV-PVH haverá impacto positivo com esta alteração, haja 

vista que poderá eliminar etapas, a exemplo de quando se expede de uma 

certidão fora do sistema (em um arquivo de editor de texto), para seu posterior 

registro no PROJUDI. 

5.2.4 Perfis de usuários 

 

O PROJUDI usado no 4º JECIV-PVH define perfis para os usuários e, 

dentro destes perfis, pode-se fazer tudo o que ele autoriza, o que implica que 

alguns servidores podem realizar todas as tarefas do cartório e outros quase 

nenhuma. 

No PJe, será mantida a sistemática de perfis, mas poderão ser 

atribuídos recursos privativos para cada usuário, sem precisar de contato com a 

equipe de tecnologia de informática do tribunal, para acrescer recursos àquele 

usuário específico, o que também é um avanço, principalmente em razão da 

possibilidade de um servidor exercer atividade em outro cartório, sem 

necessidade de deslocamento físico ou nova lotação150. 

Isso certamente gerará agilidade na prestação jurisdicional, com 

redução do tempo de duração do processo. 

 

5.2.5 Modelos de documentos 

 

O PJe prevê a utilização de modelos de documentos, permitindo a 

sua  classificação, além de possibilitar que os atores externos também possam 

manter seus modelos mais comuns no sistema151. 

No PROJUDI do 4º JECIV-PVH é possível a utilização de modelos do 

próprio sistema, mas não há permissão para armazenamento de modelos de 

atores externos, como os dos advogados, por exemplo. 

                                            
150 Ibid. 
151 Ibid. 
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A utilização de modelos facilita o andamento processual das ações 

repetitivas e permite que se reduza o tempo necessário para a realização das 

decisões desta natureza. 

  

5.2.6 Visualização do processo 

 

O PJe almeja inovar na visualização do processo, com o  uso de uma 

ferramenta “capaz de mostrar as peças sequencialmente, sem a necessidade de 

abrir novas janelas e com a apresentação simultânea de alguns metadados 

sobre a peça sob visualização”, o que pode permitir ganho significativo de 

produtividade, caso sejam usados dois monitores nos computadores152. 

No PROJUDI do 4º JECIV-PVH os documentos são vistos mediante a 

abertura de janelas e, muitas vezes, para se verificar o teor dos documentos de 

uma janela é necessário encerrar a visualização da anterior, já se utilizando dois 

monitores para acessar os termos do processo em um monitor e trabalhar no 

editor de texto no outro. 

Com efeito, a rápida visualização do processo permite que haja uma 

melhor compreensão acerca do mesmo e possibilita que a decisão seja proferida 

de maneira mais rápida, seja no âmbito do gabinete, seja no cartório, para 

expedição de atos. 

 

5.2.7 Tabelas unificadas 

 

O CNJ, com o escopo de aprimorar os dados estatísticos essenciais 

ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, buscou a padronização 

nacional no que se refere ao andamento do processo judicial, utilizando-se de 

tabelas unificadas de classes, movimentos e assuntos. 

                                            
152 ______. Visualização do processo . Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-
z/processo-judicial-eletronico-pje/visualizacao-do-processo>. Acesso em: 11 mar. 2011. 
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O TJRO faz uso deste sistema, tanto no SAP quanto no PROJUDI, 

mas em razão da necessidade de constante atualização, toda vez que há uma 

mudança, precisa haver a alteração correspondente. 

No PJe haverá acompanhamento quanto a atualização das tabelas, o 

que colabora com a eficiência da tramitação processual153. 

 

5.2.8 Replicação automática de informações de gestã o 

 

Conforme já afirmado, O CNJ possui diversos sistemas de controle, 

com a finalidade de aprimorar o planejamento estratégico. 

Um desses controles está relacionado aos dados estatísticos, sendo 

que todas as unidades do Poder Judiciário precisam informá-los por meio do 

preenchimento de um formulário padrão disponibilizado na rede mundial de 

computadores. 

No 4º JECIV-PVH, essas informações precisam ser encaminhadas ao 

TJRO, que as obtém por outro meio, qual seja, relatório enviado a Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Rondônia. 

No PJe, haverá replicação da maior parte das informações de 

maneira automática, contribuindo para que seja eliminado este retrabalho, com a 

possibilidade de utilização do tempo de preenchimento de relatórios duplicados 

ser utilizado em outras atividades154. 

 

5.2.9 Segurança do sistema: registro de alterações e uso de certificação 

digital ICP-Brasil 

 

No PJe, para segurança do sistema, serão registradas todas as 

alterações ocorridas para eventual necessidade de posterior auditoria, o que é 

                                            
153 Ibid. 
154 Ibid. 
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medida imprescindível, num momento em que o “processo sai do campo físico, 

no qual temos a sensação de segurança quanto à imutabilidade dos atos 

processuais, para o campo do virtual,no qual a sensação mais comum é a de 

imaterialidade”155. 

Com efeito, a medida é necessária e já ocorre no PROJUDI do 4º 

JECIV-PVH. 

Por fim, há de se ressaltar que o uso de assinaturas digitais com base 

em certificados da estrutura do ICP-Brasil, prevista como o modelo de requisitos 

do PJe, prevenirá problemas que ainda podem ocorrer, com a utilização de 

assinatura eletrônica mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, de 

acordo com a previsão da alínea “b”, do inciso II, do §2º, do  art. 1º, da Lei n. 

11.419/2006, já comentado neste trabalho no item 3.2.2, quando se tratou de 

assinatura eletrônica. 

 

5.3 Perspectivas 

 

As perspectivas são excelentes, mas o trabalho está apenas no início, 

sendo imprescindível que haja convergência de esforços dos tribunais e de 

todos os operadores do direito, para que seja efetiva a utilização da via 

eletrônica na tramitação dos processos judiciais. 

O período é de mudanças e o Poder Judiciário deve estar atento a 

elas. Gervásio Santos faz descrição surreal da utilização das tecnologias já 

existentes156: 

 
 
As partes foram cientificadas, por email, da data da audiência, 
mas souberam, pelo twitter, que há uma previsão de atraso de 
uma hora no horário previsto. Pelo MSN, os advogados 
conversavam e entabulavam um acordo. O magistrado, na sala 
de audiência, avisado pelo Facebook, confirma a aquiescência 

                                            
155  Ibid. 
156 SANTOS, Gervásio. Da Remington ao Twitter... A magistratura na mídia nacional . 

Disponível em: < http://www.gervasiosantos.com.br/post/da-remington-ao-twitter-a-magistratura-
na-midia-digital#post >. Acesso em: 11 mar. 2011. 
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das partes e informa que o homologará, suspendendo a 
audiência. Comunica a todos por twitter e pede à secretária do 
Juizado, pelo Gtalk, que tome as providências para 
operacionalizar a composição do litígio. 
Todos ganharam. As partes continuaram com os seus afazeres, 
os advogados foram tratar de outros assuntos, o juiz teve 
aliviada a sua carga de trabalho diário e o Judiciário aumentou a 
sua credibilidade pela agilidade de comunicação. Tudo 
absolutamente normal. 

 
 

Como o próprio autor afirma, o cenário descrito é surreal. Mas não por 

muito tempo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O homem convive com outras pessoas, ama, chora, sofre, alegra-se, 

enfim, vive até que a morte o separe de seu corpo terreno. Ao relacionar-se, 

muitas vezes entra em combate, disputa um mesmo bem com outra pessoa, 

agride, sendo necessária, em várias ocasiões, a intervenção de terceiros para 

resolver a contenda. 

No início dos tempos, a força física indicava quem seria o vencedor 

da disputa. Depois que o Estado passou a existir e que houve a tripartição dos 

poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, este último passou a exercer o 

monopólio no que se refere à resolução das lides, podendo, inclusive, impor 

suas decisões, por meios coercitivos. 

No exercício desta função, o Poder Judiciário utiliza-se do processo 

como principal ferramenta de composição dos litígios, buscando, com isso, a 

pacificação social. 

Desde a independência do Brasil até os dias de hoje, o Poder 

Judiciário pátrio exerce esse papel, mas sofre críticas das mais variadas. Na 

atualidade, uma das mais contundentes está relacionada à morosidade. 

A fim de sanar essa deficiência, o processo eletrônico cumpre a 

mesma finalidade do processo tradicional, qual seja, resolver o conflito existente 

entre as partes, servir de exemplo para questões semelhantes e pacificar a 

sociedade, mas pretende conseguir esses objetivos em menos tempo. 

Verificou-se, com este estudo, que a legislação que disciplina o meio 

eletrônico de tramitação do processo judicial está apta a regular este novo 

procedimento, apesar das críticas que se pode fazer a ela. 

Por óbvio que uma lei que tem a intenção de uma modificação tão 

radical, alterando uma cultura arraigada há pelo menos dois séculos e que 

pretende a abolição do uso do papel o quanto for possível, não nasce perfeita. 

Citam-se dois exemplos de imperfeições da Lei n. 11.419/2006: 1) a 

utilização de definições de termos de informática; 2) a permissão de validação 
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de transmissão de dados e assinatura com simples autenticação do usuário nos 

sistemas dos órgãos do Poder Judiciário, sem prazo para o fim da adoção de tal 

prática. 

É preciso ressaltar, entretanto, que está ocorrendo uma verdadeira 

mudança de paradigma no que se refere à tramitação processual e isso, por 

certo, gera, em muitos, insegurança, resistência, insatisfação, contrariedade, 

enfim, desconforto. 

De qualquer forma, a Lei n. 11.419/2006 é um marco histórico na 

legislação pátria, por mais que seja totalmente revogada em tempo recorde, com 

o que não se concorda e não se acredita. 

Não há ferimento de garantias individuais na utilização do meio 

eletrônico nos processos judiciais. A legislação que permitiu a alteração na 

forma da tramitação não gerou mudanças de naturezas tais que fossem 

desrespeitados os princípios constitucionais que orientavam o processo 

tradicional, em meio físico. 

De positivo, pode-se apontar que a referida lei permitiu que houvesse 

e continuasse a existir uma ampla discussão sobre o tema e impulsionou o CNJ 

a exercitar o seu papel constitucional de controle da atuação administrativa do 

Poder Judiciário. 

Com efeito, é de se reconhecer o empenho do CNJ na elaboração de 

softwares livres, com todos os erros e acertos que iniciativa de tamanha 

envergadura possa acarretar, primeiramente com PROJUDI e atualmente com 

PJe, ambos com a finalidade de implementar a tramitação eletrônica em todos 

tribunais do país que demonstrem interesse em utilizar esta ferramenta. 

Apenas para fins de argumentação, é de se anotar que muitos 

tribunais e órgãos públicos já utilizam software livre para edição de textos e a 

experiência mostra-se satisfatória, inclusive com economia no pagamento de 

licenças e sem o risco de que alguém faça uso de programas não autorizados. 

É importante a adoção de um sistema único, no propósito de se 

padronizar a tramitação processual e o PJe almeja estar preparado para essa 

tarefa.  
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Entretanto, não se pode olvidar que a padronização, se não for 

cuidadosa, pode mesmo ser perigosa e, inclusive, ferir a autonomia dos 

Tribunais, uma das mais importantes conquistas obtidas por eles e responsável 

pelo bom exercício da jurisdição. 

De qualquer forma, o PJe é parametrizável, o que significa que os 

Tribunais poderão adaptá-lo às suas necessidades e, se permitirem, até mesmo 

os juízes terão a possibilidade de também estabelecer critérios específicos para 

seus cartórios ou secretarias. 

Espera-se resistência quanto à padronização. Contudo, é mais 

significativo um debate franco e aberto durante a formulação desse programa 

padrão, que pode e sempre necessitará ser aperfeiçoado, do que a crítica 

panfletária calcada em argumentos de fácil aceitação midiática. 

Não bastasse isso, não há obrigatoriedade no uso do PROJUDI ou do 

PJe, podendo os Tribunais optar por continuarem a desenvolver seus próprios 

sistemas eletrônicos ou contratar quem o faça. Por óbvio que as duas opções 

geram custos que poderiam ser aplicados em investimentos em outras áreas. 

Não se pode olvidar, contudo, que a modificação no sistema de 

tramitação processual para o meio eletrônico, considerando o duplo grau de 

jurisdição, que, no sistema nacional, acaba por ter até três níveis em termos de 

recursos, não pode prescindir de ferramentas de comunicação. Isso significa 

que, se a opção adotada pelo Brasil for a de utilização de diversos sistemas 

eletrônicos, será fundamental que existam instrumentos que possibilitem a 

efetiva comunicação entre eles. 

Por ora, ainda não é possível o emprego de citação eletrônica em 

larga escala, não por ferir garantias constitucionais e infraconstitucionais, mas 

pela necessidade da existência de prévios convênios que precisam ser 

celebrados, haja vista que a legislação não a impõe. Além disso, é preciso o 

aperfeiçoamento dos setores de informática dos entes que irão recebê-la, 

principalmente os órgãos públicos de municípios de menor poder econômico-

financeiro. 
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Para que se alcance a credibilidade exigida no tocante à transmissão 

eletrônica de documentos, com garantia de seu conteúdo e de seu autor também 

é necessária a padronização não sendo, a previsão de cadastro prévio do 

usuário no Poder Judiciário, forma segura para o cumprimento desse mister.  

Tal opção deve ser temporária e seu tempo já deveria ter se 

esgotado. Aponta-se como alternativa a assinatura eletrônica baseada em 

certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da 

na Medida Provisória N. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infra-

Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, como a melhor solução 

para assegurar, no momento, que haja a confiabilidade esperada. 

O meio eletrônico na tramitação do processo permite uma valorização 

do servidor enquanto ser humano, pois possibilita o desempenho de atividades 

mais elaboradas, já que diversas rotinas repetitivas estão automatizadas. 

A perda do processo, por ter sido colocado na pilha ou escaninhos 

errados, que importava em que o Cartório todo ficasse paralisado na sua busca, 

é uma realidade que não mais existe, bastando o uso de uma ferramenta de 

pesquisa para encontrá-lo. 

A discussão acirrada sobre a possibilidade de carga do processo, 

tanto no momento das alegações finais, quanto em qualquer outra manifestação 

das partes, também ficou no passado. A vista do processo pelos interessados 

pode ser feita a qualquer momento, nas 24 horas do dia, o que também resolve 

a questão da unicidade processual, haja vista que o processo não precisa mais 

ficar apenas à disposição de uma parte ou serventuário da justiça até o 

cumprimento de determinado ato, como ocorria, por exemplo, no caso de uma 

perícia. 

O uso da rede mundial de computadores permite a mais ampla 

fiscalização que um processo poderia ter: ela é permanente e realizada por 

quem quer tenha interesse em fazê-la, seja ou não parte em um processo 

judicial. 
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A restrição de acesso aos documentos do processo judicial é medida 

salutar, a fim de garantir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas. 

Os advogados passam a ter papel ativo na tramitação do processo, 

na medida em que eles próprios praticam atos que antes eram restritom aos 

servidores do Poder Judiciário. 

Muito tempo do processo era desperdiçado pela prática de atos sem 

caráter decisório. A automatização de muitos desses atos possibilita que a 

tramitação tenha termo final em menor tempo. É o fim do chamado tempo morto 

do processo. 

A permanência dos documentos com as partes e a possibilidade de 

eliminação dos documentos físicos que foram emitidos no decorrer do processo, 

além de promover economia de custos de manutenção de arquivos, proporciona 

melhora no ambiente de trabalho, pois os servidores não trabalham mais por 

detrás de pilhas de processos, mas apenas com os documentos necessários e 

imprescindíveis para o bom desempenho das atividades cartorárias. 

No 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho, houve 

redução no tempo de duração dos processos. Além disso, pode-se afirmar que a 

tramitação eletrônica trouxe as seguintes consequências:  

1. O aumento da demanda verificado ano a ano não inviabilizou o 

atendimento aos jurisdicionados; 

2. O ambiente de trabalho é mais salubre, diante da drástica redução 

de acúmulo de papéis; 

3. A automatização de tarefas repetitivas permite que os servidores 

realizem atividades mais elaboradas e melhorem a prestação jurisdicional como 

um todo; 

4. A possibilidade de consulta permanente aos termos do processo 

facilita o seu manuseio, haja vista que é possível que o pessoal de cartório 

acesse-o para expedição de documentos, ao mesmo tempo em que o pessoal 

de gabinete realiza o estudo para a tomada de decisão; 
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5. A realização de atividades no processo eletrônico pode ser 

efetuada mesmo fora do ambiente forense, desde que haja acesso à rede 

mundial de computadores; 

6. Ainda não foi alcançada a tão esperada redução do consumo de 

papel, exclusivamente em razão de que a tramitação em segundo grau de 

jurisdição – na Turma Recursal de Porto Velho – ainda é de forma tradicional, o 

que implica em cumprimento do dispositivo da própria Lei n. 11.419/2006, 

quanto à necessidade de impressão de todo o processo eletrônico antes da 

remessa, documentos esses que acabam virando rascunho, haja vista que não 

têm outra utilidade quando os autos retornam depois do julgamento; 

7. Há dependência da estabilidade do sistema de acesso a rede 

mundial de computadores, pois nos momentos de instabilidade não é possível o 

desenvolvimento de nenhuma atividade no processo eletrônico.  

Repetiu-se diversas vezes neste trabalho, propositadamente, que o 

processo – seja ele com tramitação em meio tradicional ou eletrônico – tem a 

precípua finalidade de resolução de conflitos e pacificação social. 

Este é o papel mais importante desempenhado no exercício da 

jurisdição, sendo os juízes os diretores neste palco em que os atores estão em 

disputa, principalmente nos tempos atuais, em que foi resgatada a função de 

julgar, não havendo mais que simplesmente adequar a situação posta em juízo à 

lei, mas liberdade de fixar no caso concreto o conteúdo das normas 

constitucionais e infraconstitucionais. 

Destaca-se, igualmente, que existem outras maneiras que podem 

cooperar para uma mais rápida solução da lide, podendo-se mencionar como um 

dos mais relevantes exemplos, a conciliação, que também é uma das formas 

mais efetivas da busca pela paz, principalmente quando é realizada de modo 

não impositivo e com respeito aos envolvidos. 

Por tudo isso, se o tão almejado acesso à justiça não é mais apenas 

uma garantia formal, mas uma realidade, deve-se exigi-lo de forma que haja um 

tratamento adequado àqueles que dependem de uma decisão do Poder 

Judiciário, decisão esta que carece de ser justa e proferida em tempo razoável. 
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O processo eletrônico é capaz de contribuir para esse objetivo, na 

medida que reduz o tempo de duração do processo, especialmente no 4º 

Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.  

Dispõe sobre a informatização do processo judicial;  
altera a Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil; e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL 

 

Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, 

comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos 

termos desta Lei. 

§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, 

penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de 

jurisdição. 

§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se: 

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de 

documentos e arquivos digitais; 

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a 

utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de 

computadores; 

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do 

signatário: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada, na forma de lei específica; 

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado 

pelos órgãos respectivos. 
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Art. 2o  O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em 

geral por meio eletrônico serão  admitidos mediante uso de assinatura 

eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento 

prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. 

§ 1o  O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante 

procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do 

interessado. 

§ 2o  Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, 

de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas 

comunicações. 

§ 3o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o 

credenciamento previsto neste artigo. 

Art. 3o  Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico 

no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser 

fornecido protocolo eletrônico. 

Parágrafo único.  Quando a petição eletrônica for enviada para atender 

prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 

(vinte e quatro) horas do seu último dia. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

Art. 4o  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, 

disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de 

atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem 

como comunicações em geral. 

§ 1o  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão 

ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade 

Certificadora credenciada na forma da lei específica. 



134 

 

§ 2o  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro 

meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos 

que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

§ 3o  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao 

da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. 

§ 4o  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao 

considerado como data da publicação. 

§ 5o  A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de 

ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 

30 (trinta) dias no diário oficial em uso. 

Art. 5o  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos 

que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação 

no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando 

efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a 

sua realização. 

§ 2o  Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê 

em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil 

seguinte. 

§ 3o  A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 

10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de 

considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse 

prazo. 

§ 4o  Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de 

correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura 

automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que 

manifestarem interesse por esse serviço. 

§ 5o  Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo 

possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for 

evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser 



135 

 

realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo 

juiz. 

§ 6o  As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda 

Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 

Art. 6o  Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as 

citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais 

Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a 

íntegra dos autos seja acessível ao citando. 

Art. 7o  As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, 

todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, 

bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serão feitas 

preferentemente por meio eletrônico. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO ELETRÔNICO 

 

Art. 8o  Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas 

eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou 

parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 

computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 

Parágrafo único.  Todos os atos processuais do processo eletrônico serão 

assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

Art. 9o  No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, 

inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta 

Lei. 

§ 1o  As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o 

acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal 

do interessado para todos os efeitos legais. 

§ 2o  Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para 

a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais 
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poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o 

documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. 

Art. 10.  A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos 

recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de 

processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e 

privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, 

situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se 

recibo eletrônico de protocolo. 

§ 1o  Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado 

prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os 

efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 

§ 2o  No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se 

tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado 

para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 

§ 3o  Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de 

digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos 

interessados para distribuição de peças processuais. 

Art. 11.  Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos 

processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma 

estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. 

§ 1o  Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos 

autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus 

auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições 

públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 

adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 

§ 2o  A argüição de falsidade do documento original será processada 

eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 

§ 3o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2o deste 

artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da 
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sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação 

rescisória. 

§ 4o  (VETADO) 

§ 5o  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao 

grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao 

cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição 

eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito 

em julgado. 

§ 6o  Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente 

estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas 

partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para 

as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

Art. 12.  A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou 

parcialmente por meio eletrônico. 

§ 1o  Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio 

de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a 

preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos 

suplementares. 

§ 2o  Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a 

outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível 

deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei 

no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda que de 

natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 

§ 3o  No caso do § 2o deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria 

certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, 

acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela 

qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das 

peças e das respectivas assinaturas digitais. 

§ 4o  Feita a autuação na forma estabelecida no § 2o deste artigo, o 

processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos 

físicos. 
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§ 5o  A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já 

arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da 

intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. 

Art. 13.  O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio 

eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à 

instrução do processo. 

§ 1o  Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre 

outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por 

concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contenham 

informações indispensáveis ao exercício da função judicante. 

§ 2o  O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio 

tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua 

eficiência. 

§ 3o  (VETADO) 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 14.  Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder 

Judiciário deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, 

acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, 

priorizando-se a sua padronização. 

Parágrafo único.  Os sistemas devem buscar identificar os casos de 

ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. 

Art. 15.  Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte 

deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número 

no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a 

Secretaria da Receita Federal. 
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Parágrafo único.  Da mesma forma, as peças de acusação criminais 

deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas 

autoridades policiais com os números de registros dos acusados no Instituto 

Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. 

Art. 16.  Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder 

Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. 

Art. 17.  (VETADO) 

Art. 18.  Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que 

couber, no âmbito de suas respectivas competências. 

Art. 19.  Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio 

eletrônico até a data de publicação desta Lei, desde que tenham atingido sua 

finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. 

Art. 20.  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 

Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 38.  ........................................................................... 

Parágrafo único.  A procuração pode ser assinada digitalmente com base em 

certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei 

específica." (NR) 

"Art. 154.  ........................................................................ 

Parágrafo único.  (Vetado). (VETADO) 

§ 2o  Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, 

transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei." 

(NR) 

"Art. 164.  ....................................................................... 

Parágrafo único.  A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, 

pode ser feita eletronicamente, na forma da lei." (NR) 

"Art. 169.  ....................................................................... 

§ 1o  É vedado usar abreviaturas. 
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§ 2o  Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos 

processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e 

armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na 

forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo 

juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das 

partes. 

§ 3o  No caso do § 2o deste artigo, eventuais contradições na transcrição 

deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena 

de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a 

decisão no termo." (NR) 

"Art. 202.  ..................................................................... 

..................................................................................... 

§ 3o  A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por 

meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na 

forma da lei." (NR) 

"Art. 221.  .................................................................... 

.................................................................................... 

IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria." (NR) 

"Art. 237.  .................................................................... 

Parágrafo único.  As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme 

regulado em lei própria." (NR) 

"Art. 365.  ................................................................... 

................................................................................... 

V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que 

atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem 

com o que consta na origem; 

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, 

quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo 

Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições 
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públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação 

motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de 

digitalização. 

§ 1o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do 

caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do 

prazo para interposição de ação rescisória. 

§ 2o  Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu 

depósito em cartório ou secretaria." (NR) 

"Art. 399.  ................................................................ 

§ 1o  Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e 

improrrogável de 30 (trinta) dias, certidões ou reproduções fotográficas das 

peças indicadas pelas partes ou de ofício; findo o prazo, devolverá os autos à 

repartição de origem. 

§ 2o  As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio 

eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata 

de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento 

digitalizado." (NR) 

"Art. 417.  ............................................................... 

§ 1o  O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver 

recurso da sentença ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício ou a 

requerimento da parte. 

§ 2o  Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 

3o do art. 169 desta Lei." (NR) 

"Art. 457.  ............................................................. 

............................................................................. 

§ 4o  Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 

3o do art. 169 desta Lei." (NR) 

"Art. 556.  ............................................................ 
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Parágrafo único.  Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser 

registrados em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na 

forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando 

este não for eletrônico." (NR) 

Art. 21.  (VETADO) 

Art. 22.  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa)  dias depois de sua 

publicação. 

Brasília,  19  de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.1 2.2006 
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ANEXO B – Fluxograma de Ação de Indenização – sem a  presença de 

Advogado – Processo Físico 
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ANEXO C – Fluxograma de Ação de Indenização – sem a  presença de 

Advogado – Processo Eletrônico 
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ANEXO D – Fluxograma de Ação de Indenização – com a  presença de 

Advogado – Processo Físico 
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ANEXO E – Fluxograma de Ação de Indenização – com a  presença de 

Advogado – Processo Eletrônico 
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ANEXO F – Processo Judicial eletrônico – Apresentaç ão do Projeto  
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