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RESUMO 

 

A informatização da Justiça brasileira é um processo em andamento cujo início 

remonta à década de 1970. Seu último estágio de desenvolvimento, o processo 

eletrônico, está sendo implantado desde o início do milênio, sem que haja um prazo 

previsto para sua conclusão. Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 

que todos novos processos a partir de 2014 seriam em meio eletrônico. Porém, esta 

meta está longe de ser alcançada, conforme comprovam os dados do Relatório 

Justiça em Números. 

O objetivo deste trabalho foi entender a contribuição do sistema Projudi para o 

processo de informatização do Poder Judiciário brasileiro. Para isso foram 

investigadas as trajetórias do sistema sob a ótica da Teoria Ator-Rede e os 

movimentos que propiciaram as trajetórias encontradas. 

As trajetórias do Projudi foram divididas em três grandes etapas: de Campina 

Grande a João Pessoa, de João Pessoa a Brasília e de Brasília para o Brasil. Cada 

uma das duas primeiras etapas foi dividida em três fases. Já a terceira etapa foi 

contada a partir de três casos de implantação do Projudi em tribunais estaduais: 

Roraima, Minas Gerais e Bahia. Essas trajetórias foram analisadas sob a ótica da 

Teoria Ator-Rede, com o auxílio de gráficos temporais, de rede e de coesão.  

A conclusão apresenta pontos importantes das trajetórias estudas e recomendações 

que podem ser seguidas no processo de informatização do Poder Judiciário 

brasileiro. 



 

 

ABSTRACT 

 

The computerization of the Brazilian Justice is an ongoing process whose beginning 

dates back to the 1970s. His last stage of development, the electronic process, is 

being deployed since the beginning of the millennium, without a clear deadline for 

completion. In 2009, the National Council of Justice ruled that all new processes from 

2014 on would be in electronic form. However, this goal is far from being achieved, 

as evidenced by the data of the Justice in Numbers Report. 

The aim of this study was to understand the contribution of the Projudi system for the 

computerization of the Brazilian Judiciary. For this we investigated the trajectories of 

the system from the perspective of Actor-Network Theory and the movements that 

have led to the trajectories found. 

The trajectories of the Projudi were divided into three major steps: Campina Grande 

to João Pessoa, João Pessoa to Brasília, and Brasília to Brazil. Each of the two first 

steps was divided into three phases. The third step was narrated based on three 

cases of Projudi implementation in state courts: Roraima, Minas Gerais and Bahia.  

These trajectories were analyzed from the perspective of the Actor-Network Theory, 

with the aid of temporal, network and cohesion graphs. 

The conclusion presents important points of the trajectories studied and 

recommendations that can be followed in the process of computerization of the 

Brazilian Judiciary.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o trabalho desenvolvido. Inicia por uma breve defesa da 

relevância do tema e da pesquisa desenvolvida para a administração pública e, em 

particular, para o estudo de sistemas de informação no âmbito da administração 

pública e da administração judiciária1. É composto, ainda, pela descrição dos 

desafios que produziram o engajamento do pesquisador nesta empreitada, uma 

breve descrição do tema principal estudado e o objetivo da pesquisa. O capítulo 

também explicita as premissas e a delimitação do trabalho, indicando os assuntos 

que serão e os que não serão abordados nesta tese. 

 

Qualquer tese enfrenta dois grandes riscos. O primeiro e maior deles, fatal, é o de 

nunca terminar. Sobre isso já alertava Latour: “uma boa tese é uma tese feita” 

(LATOUR, 2006, p. 344). Apresentada para defesa, a tese supera este risco. O 

segundo grande risco é o da obsolescência. Quão relevante o conhecimento a ser 

procurado permanece quatro anos após o início da busca? Se o primeiro risco é um 

fantasma constante que fica mais assustador com o decurso do prazo regulamentar, 

o último foi um fantasma que se tornou cada vez mais amigável com o tempo. Afinal, 

estudar um sistema de informação que, em 2009, estava sendo “descontinuado” 

poderia levar a um estudo meramente histórico, sem qualquer aplicação prática em 

2013. Quando esta tese já encontrava seu formato final, foi publicado no Editorial do 

Jornal O GLOBO, de 31 de maio de 2013, artigo de Fernando Fragoso, presidente 

do Instituto dos Advogados do Brasil, intitulado “Confusão digital na Justiça”, no qual 

declara: 

 

                                            
1 Gurgel (2005, p. 51) identifica a administração judiciária como: “elemento essencial a 
contribuir para uma nova ordem política de encarar o desenvolvimento e atuação do Poder 
Judiciário em todos os seus ângulos e de efetivar-se a jurisdição como instrumento de 
satisfação dos anseios e expectativas do conjunto da sociedade e da comunidade 
internacional”. 
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Outro ponto fundamental é a necessidade de unificação do 
processo eletrônico. É inadmissível que o Poder Judiciário não 
tenha pensado na harmonização dos sistemas já em uso.  

[...] Para alcançarmos uma utilização eficiente do sistema é 
preciso que o Judiciário adote regras padronizadas e elabore 
um modelo único nos tribunais de todo o país. 

[...] O processo eletrônico precisa ser uma ferramenta 
acessível, e não mais uma dificuldade. 

[...] É inaceitável que estes profissionais [os advogados] 
tenham que se adequar a diferentes sistemas em cada parte do 
país. Isso torna a Justiça ainda mais distante e menos 
acessível para a sociedade. 

 

 

Assim, o processo de informatização da Justiça brasileira continua a demandar a 

definição de políticas públicas para acesso aos serviços de governo eletrônico 

disponibilizados, de modo a que as mesmas não sejam elementos de ampliação da 

exclusão social ou digital (ANDRADE, 2008). Além disso, o crescimento do uso da 

Internet pelos brasileiros mostra que esse meio é um importante fator de inclusão 

social, indicando que as políticas públicas brasileiras de inserção dos cidadãos na 

sociedade da informação estão no caminho certo (SANTOS, 2008). Por outro lado, 

uma análise da sociedade brasileira mostra que existem milhões de pessoas 

excluídas dos benefícios da economia brasileira e dos serviços prestados pelo 

governo aos cidadãos (REIS e SCHAWRTZMAN, 2008). Assim, fica claro que existe 

um amplo espaço para ampliação do acesso à Justiça, o qual pode ser obtido por 

meio, mas não somente, de serviços de governo eletrônico proporcionados pelo 

Poder Judiciário brasileiro, em suas diferentes esferas. 

 

O processo eletrônico foi escolhido como meta, pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), no planejamento estratégico da Justiça brasileira feito em 2009, com 

horizonte previsto para 2014, prazo em que se esperava que toda nova ação a ser 

interposta frente a um tribunal o fosse por meio de um sistema de processo 
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eletrônico2. Também estava entre as metas do CNJ a ampliação do acesso da 

sociedade à Justiça, visando alcançar todas as cidades do país. O indicador de 

desempenho definido pelo CNJ para avaliar o cumprimento desta última meta 

contemplava soluções de governo eletrônico como forma de alcançar a ampliação 

do acesso da sociedade à Justiça3. Com isso, fica clara não só a importância do 

acesso da sociedade à Justiça por meio de processo eletrônico, como também sua 

urgência.  

 

Como já foi visto, o problema da informatização do Poder Judiciário continua atual. 

Diversos sistemas de processo eletrônico estão em uso ou desenvolvimento hoje 

(circa julho de 2013) e o processo eletrônico continua longe de ser o padrão de 

operação da Justiça brasileira, ainda perdida em meio a muito papel4. 

 

Tanto a ampliação do acesso à Justiça quanto o processo eletrônico eram metas do 

CNJ no planejamento estratégico da Justiça brasileira para 2014. A informatização 

do processo judicial surge como uma solução tanto para o problema da morosidade 

processual, quanto para a ampliação do acesso à Justiça (ver, p. ex., MADALENA e 

OLIVEIRA, 2002; OLIVO, 2005; GARCIA, 2006; BROTTO e FREITAS, 2009). 

Contudo, a meta traçada ainda não foi alcançada e parece não ser possível fazê-lo 

no prazo fixado. 

                                            
2 Anexo II da Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, de 18/03/2009. 

3 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/486-rodape/gestao-
planejamento-e-pesquisa/ indicadores/13682>. Acesso em 30 de agosto de 2011. 

4 Exemplo disso é o PJe-JT, versão do PJe para a Justiça do Trabalho (ver 
http://www.csjt.jus.br/pje-jt para informações sobre o sistema) . Apesar do convênio firmado 
em março de 2010 entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o CNJ, para 
implantação do PJe-JT em toda a Justiça do Trabalho, em maio de 2013 somente 38% das 
varas trabalhistas do país possuíam o PJe-JT implantado (http://www.conjur.com.br/2013-
jun-01/implantacao-suspensa-mes-pje-38-varas-trabalho). 
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A base de dados do Relatório Justiça em Números 2012, editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), mostra que, para a Justiça Estadual, o caminho a ser 

trilhado é árduo e longo5. Em 2012, dos novos processos que ingressaram em todos 

os tribunais estaduais, somente 11% o fizeram em meio eletrônico. A justiça comum, 

tanto em 1º quanto em 2º graus, enfrenta a pior situação: menos de 5% dos novos 

processos são em meio eletrônico. O sistema de juizados especiais, composto pelos 

juizados e turmas recursais, tem mais de um quarto de seus processos novos em 

meio eletrônico. Em 2009, quando o CNJ lançou a meta de informatização no seu 

planejamento estratégico, os números eram ainda piores. Na justiça comum, cerca 

de 1% dos novos processos era em meio eletrônico, e nos juizados especiais, cerca 

de 15%. 

 

Ainda que o comparativo, três anos após, mostre significativa melhora nos números, 

esse crescimento se mostra insuficiente para alcançar a meta pretendida. Mantidas 

as atuais taxas de crescimento, ainda faltam cerca de 15 anos para que a totalidade 

dos novos processos dos juizados especiais ingresse exclusivamente em meio 

eletrônico, bem como quase 50 anos para que o mesmo ocorra na justiça comum. 

Enquanto isso, não só novos processos ingressam em formato papel, como também 

o estoque de processos em papel cresce nos tribunais, com todos os problemas a 

ele associados.  

 

Por isso, a importância do objeto desta pesquisa, a contribuição do sistema Projudi 

para o processo de informatização do Poder Judiciário brasileiro, a partir da análise 

das suas trajetórias de implantação, que chegou a alcançar em 26 dos 27 estados 

da federação (ALVES e BARBOSA, 2008). 

 

 

                                            
5 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-
transparencia/pj-justica-em-numeros/2013-01-04-19-13-21>. Acesso em 20 de fevereiro de 
2013. 
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1.1 Objetivos 

  

O objetivo principal do trabalho é entender a contribuição do Projudi para o processo 

de informatização do Poder Judiciário brasileiro. Para isso, estudar as trajetórias de 

implantação do sistema Projudi de processo eletrônico, desde seu “nascimento”, em 

2004, até sua “morte” ou “abandono” pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

20106, investigando essas trajetórias sob a ótica da Teoria Ator-Rede, é um objetivo 

intermediário.  

 

Outro objetivo intermediário desta pesquisa, necessário ao alcance do principal, é 

entender os movimentos propiciaram as trajetórias encontradas. Compreender estas 

trajetórias torna possível extrair lições que possam auxiliar no processo de 

informatização da Justiça brasileira. Assim, pretende-se produzir tanto uma 

contribuição teórica para a literatura de ANT e sistemas de informação, quanto 

conhecimento prático e aplicável, passível de ser generalizado a outros casos 

semelhantes, como, por exemplo, a iniciativa de disseminação do Processo Judicial 

Eletrônico (PJe), hoje em curso. 

 

A pesquisa parte de alguns conceitos e pré-conceitos inerentes ao pesquisador. 

Esses conceitos, contudo, não devem ser determinantes para o resultado do estudo, 

de forma a pré-conformar o que se deseja revelar antes que o próprio trabalho se 

inicie. Importante notar que os conceitos e pré-conceitos são mais maleáveis do que 

parecem. Ao curso desta pesquisa, diversos conceitos e pré-conceitos foram 

abandonados. Em especial, o conceito ou pré-conceito de “fracasso” do Projudi, 

presente no projeto de tese, identificado após ser alertado pela banca do viés que o 

                                            
6 Assim como não é possível estimar uma data para o “nascimento” do Projudi enquanto se 
desenvolvia um projeto universitário de final de curso, também não é possível estimar uma 
data para seu “abandono”. Assim, o ano de 2004 foi escolhido para simbolizar seu 
“nascimento”, posto que nesse ano os autores do sistema desenvolveram o trabalho que 
resultou no mesmo. Já o ano de 2010 foi escolhido para simbolizar sua “morte” porque, 
nesse ano o projeto do PJe começou a ser desenvolvido no âmbito do CNJ. 
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mesmo traria aos resultados e, finalmente, abandonado ao se conhecer à fundo a 

história do Projudi. Ainda assim, revelar os conceitos que orientaram o trabalho e 

ainda subsistem é uma questão tão importante quanto delimitar o estudo que neles 

se baseia.  

 

Os conceitos abaixo listados podem ser entendidos, também, como limitantes do 

estudo em questão: 

 

(1) O progresso existe e é positivo7. Assim sendo, o mundo não é indiferente à 

mudança e, ainda que nem toda mudança seja positiva, existe uma busca pela 

constante melhoria das condições humanas e sociais8; 

 

(2) As transformações sociais, organizacionais e as inovações tecnológicas têm 

como únicas constantes a sua velocidade crescente e a imprevisibilidade9. A 

tecnologia muda constantemente e não são considerados cenários em que a 

tecnologia, uma vez implementada com sucesso, tenha seu uso descontinuado, sem 

                                            
7 Comte (1848), em seu “Discurso Preliminar sobre o Espírito Positivo” declara 
“irrevogavelmente constituir o progresso, tanto como a ordem, uma das condições 
fundamentais da civilização moderna” (ponto 39, pág. 94). 

8 Aprofundando a análise do progresso, o mesmo autor afirma que: “Sob um aspecto mais 
sistemático, a nova filosofia aponta, diretamente, como destino necessário a toda nossa 
existência, a um tempo pessoal e social, o melhoramento contínuo, não somente de nossa 
condição, mas também e sobretudo de nossa natureza, tanto quanto o comporta, a todos os 
respeitos, o conjunto das leis reais exteriores e interiores. Erigindo, assim, a noção de 
progresso em dogma verdadeiramente fundamental da sabedoria humana, quer prática, 
quer teórica, ela lhe imprime o mais nobre e também o mais completo caráter, 
representando sempre o segundo gênero de aperfeiçoamento como superior ao primeiro. 
Dependendo, com efeito, de um lado, a ação da Humanidade sobre o mundo exterior 
especialmente das disposições do agente, a sua melhoria deve constituir nosso principal 
recurso: sendo, por outro lado, os fenômenos humanos, individuais ou coletivos, os mais 
modificáveis de todos, é em relação a eles que nossa intervenção racional comporta 
naturalmente a mais alta eficácia” (COMTE, 1848, ponto 45, pág. 106). 

9 O conceito central vem da leitura da obra “Transformação Organizacional” (MOTTA, 2001) 
e das aulas do mesmo autor: “Como uma das grandes características do mundo 
contemporâneo, a atração pela novidade faz a mudança surgir de forma cada vez mais 
intensa (MOTTA, 2001, pag. x). 
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que seja substituída por uma nova tecnologia10, ainda que haja barreiras físicas ou 

sociais à mesma (o que decorre da premissa que reconhece a existência do 

progresso)11. 

 

 

1.2 Delimitação 

 

Como já foi dito, esta pesquisa tem como foco o ciclo de vida do Projudi, como 

exemplo de política pública de acesso à Justiça por meio de processo eletrônico. O 

estudo do processo de informatização da Justiça brasileira constitui um quadro 

maior, no qual o Projudi se insere como uma ferramenta específica. Esse processo, 

complexo e amplo, inclui muitas outras ferramentas, algumas inclusive voltadas para 

atividade-meio, como sistemas de gestão que não serão contemplados no presente 

trabalho. Somente a informatização da atividade-fim – a realização do processo 

judicial – será analisada, para permitir uma melhor compreensão do Projudi no 

quadro em que se insere, tanto temporal quanto estrategicamente. 

 

                                            
10 “A intensidade da presente revolução, tecnológica e administrativa, já não deixa 
alternativas senão a de segui-la com a própria rapidez que a caracteriza. A mudança 
alcança as pessoas e instituições todos os dias, de forma tão gradual e imperceptível quanto 
global e estrondosa. Através das formas lentas de mudança se percebe sua 
irreversibilidade; pelos seus impactos surpreendentes aprende-se a necessidade de se 
preparar para ela” (MOTTA, 2001, pág. xiii). Sobre a irreversibilidade do processo de 
mudança: “A conclusão pode ser que não há caminho de volta no percurso tecnológico 
tomado pelos países ocidentais desde o século XVIII (e, ainda hoje, em pleno 
desenvolvimento técnico e tecnológico). Não visualizamos possibilidade para conter este 
avanço tecnológico em nível mundial, a fim de proteger a diversidade cultural, como ainda 
clamam alguns grupos contrários às mudanças técnicas” (QUEIROZ, 2011, pág. 28) 

11 Motta também associa mudança tecnológica e progresso: “A inovação e o progresso 
parecem mais próximos; aguçam a vontade, a urgência e, mesmo, o otimismo sobre a 
mudança” (MOTTA, 2001, pág. x). Ou ainda: “Inovação traz a visão do progresso, carrega a 
conotação da virtude e do mais bem realizado” (MOTTA, 2001, pág. xiv). Na teoria 
sociotécnica, a mesma associação entre mudança e progresso encontra-se presente e 
influencia o esta pesquisa: “No contexto de SI, a intenção era de que a mudança tecnológica 
melhorasse a qualidade de vida no trabalho, e não levasse à sua deterioração, tal como 
associada com o Taylorismo“ (FETZNER, 2007, pág. 41). 
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O trabalho se debruça, ainda, sobre a questão do acesso à Justiça, sem questionar, 

no entanto, a própria validade da promoção de políticas públicas de acesso à 

Justiça. A questão do acesso à Justiça é de vital importância na avaliação do 

sistema Projudi, na medida em que o sistema se propõe a ser ferramenta de política 

pública de acesso à Justiça e, a partir da resistência a seu uso ou das dificuldades 

encontradas pelos usuários, é possível identificar elementos de restrição do acesso 

à Justiça. 

 

Outras políticas públicas de acesso à Justiça, ainda que mencionadas ao longo do 

texto, não serão objeto de análise profunda. A questão da legislação vigente, crucial 

para a solução do problema de acesso à Justiça, será abordada somente em seus 

aspectos concernentes ao processo eletrônico, sem incluir discussões sobre reforma 

processual, sistema de custas, representatividade em juízo, sistema recursal e 

outras questões que possam influenciar a variável acesso à Justiça. 

 

A questão do provimento privado de serviço de Justiça também passa ao largo do 

presente trabalho. Não obstante venham se desenvolvendo no mundo diversas 

modalidades de fornecimento privado de serviços judiciais, muitas delas em meio 

eletrônico, no Brasil a justiça privada ainda é exceção. Nesse sentido, enfatiza-se 

que o presente trabalho se restringe ao uso do processo eletrônico, conforme 

empreendido pelas diferentes esferas da Justiça brasileira, em especial o Projudi. 

 

O presente trabalho também não se propõe a discutir o conceito de sistema de 

informação, nem tampouco o conceito de resistência à sistemas de informação. 

Entende-se que o próprio conceito de sistema de informação se torna desnecessário 

ao presente trabalho porque, independentemente do conceito a ser adotado, não 

restam dúvidas de que o Projudi seja um sistema de informação. Por outro lado, o 

conceito de resistência a sistemas de informação é o de um comportamento humano 

(extensível a não-humanos dentro do contexto da teoria ator-rede) que se coloca 



28 

 

como obstáculo a uma ação, podendo variar desde a simples apatia até a ações 

drásticas de resistência como a sabotagem, conforme Lapointe e Rivard (2005). 

 

Os sujeitos principais da pesquisa serão os atores envolvidos com a implantação e o 

uso do processo eletrônico, em especial o próprio Projudi. Esses atores serão 

identificados e “perseguidos” com uso da metodologia de amostragem de “bola de 

neve” (BIERNARCKI e WALDORF, 1981), a partir dos atores inicialmente 

identificados como os “pais” do Projudi: André Luis Cavalcanti Moreira e Leandro de 

Lima Lira. Ambos, quando estudantes de Ciência da Computação da Universidade 

Federal de Campina Grande, desenvolveram o sistema como trabalho de conclusão 

de curso e o implementaram, ainda com o nome de Prodigicon, no Juizado do 

Consumidor de Campina Grande, Paraíba, com o apoio do juiz Antônio Silveira Neto, 

então titular do Juizado. Outro pesquisador que decidisse realizar a mesma pesquisa 

poderia encontrar outros entrevistados e outras informações, que passaram ao largo 

da presente pesquisa. 

 

Na esteira da tradição da Teoria Ator-Rede, – explicitada no Capítulo 2 –, também 

são atores os outros sistemas concorrentes ao Projudi e equipamentos 

computacionais. Nesse sentido, acompanhar as trajetórias do Projudi é também 

acompanhar, com uma visão parcial, as trajetórias de informatização da Justiça 

brasileira, permitindo conhecer esses atores e as redes por eles formadas, e 

entender como o advento do Projudi e da rede formada em torno dele afetaram 

atores e redes pré-existentes. Importante notar, entretanto, que esta pesquisa tem 

como foco o Projudi. Assim, uma pesquisa realizada a partir do ponto de vista de 

outros sistemas concorrentes pode encontrar resultados diferentes dos aqui 

apresentados. 

 

A opção metodológica pela teoria ator-rede se insere no contexto de uma linha de 

pesquisa existente no âmbito da instituição de ensino em que o autor busca obter o 

grau de Doutor – em especial no referido programa de Doutorado, no qual a teoria 
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tem sido utilizada em experiências práticas em tecnologia e sistemas de informação 

(ver, p. ex., RAMOS, 2009; TELES, 2010; ANDRADE, JOIA, FORNAZIN, e 

CAVALHEIRO, 2013; CAVALHEIRO e JOIA, 2013; FORNAZIN e JOIA, 2013; 

MARCUZZO e JOIA, 2013). 

 

 

1.3 Breve introdução a uma história 

 

A história do Projudi representa um conjunto de trajetórias de um sistema que sai de 

Campina Grande, no interior da Paraíba, para conquistar o Brasil. Nesse sentido, 

será contada como a história de uma migração, ou uma trajetória geográfica na qual 

o sistema, e as redes que suportam esse sistema em seus diferentes momentos no 

tempo e espaço, superam tanto as distâncias geográficas quanto outras ainda mais 

resistentes, estabelecidas na sociedade brasileira.  

 

Ainda que o pesquisador não tenha acompanhado essa migração, tentará contá-la 

da forma mais fiel possível, a partir das informações trazidas pelos atores e 

inscrições12. Nesse sentido, importa mais o que dizem atores e inscrições do que as 

palavras do pesquisador que permeiam este texto. São tentativas de preencher 

lacunas, aproximar pontos de vista e construir uma trajetória consistente, a partir da 

Teoria Ator-Rede. 

 

Assim, o leitor vai poder acompanhar diversas trajetórias em paralelo. Uma trajetória 

que é uma história contada em três tempos. Uma trajetória geográfica de um sistema 

(ator não-humano) que superou distâncias geográficas e sociais. Uma trajetória de 

atores humanos que percorreram as mesmas distâncias geográficas e sociais. Uma 

                                            
12

 N.R.: No glossário da Teoria Ator-Rede, inscrições são a materialização de uma 
transformação. Assim, todos os documentos, oficiais ou não, em qualquer formato, são, para 
a Teoria Ator-Rede, inscrições. Para a apresentação dos conceitos da Teoria Ator-Rede, ver 
seção 2.2. 
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trajetória de redes que se formam e se reconfiguram, tanto ao longo do tempo 

quanto do espaço. 

 

A tese está estruturada dois volumes. O primeiro volume é composto pelo texto da 

tese propriamente dito, dividido em oito capítulos. Além da presente introdução, 

contém, ainda, o referencial teórico, a descrição e análise das trajetórias do Projudi e 

as conclusões. Completam o primeiro volume as referências bibliográficas. Já o 

segundo volume é composto pelos anexos, divididos em quatro partes. O primeiro 

anexo contém as entrevistas realizadas. Os demais anexos contém os documentos 

referenciados nos capítulos 4, 5 e 6 do primeiro volume.  

 

O segundo capítulo apresenta a teoria. Como introdução à teoria, um levantamento 

bibliográfico sobre pesquisas em sistemas de informação, voltada para o objeto do 

presente trabalho. Neste capítulo também se apresenta uma breve análise sobre a 

literatura que trata do Projudi. O capítulo contém, ainda, uma introdução à teoria 

ator-rede e a interpretação sobre a mesma do ponto de vista do pesquisador, que se 

reflete nos resultados do presente trabalho. Inclui também uma discussão sobre o 

uso de gráficos na ANT, que introduz seu uso posterior neste trabalho. 

 

O terceiro capítulo apresenta uma introdução ao problema da informatização do 

Poder Judiciário brasileiro. É um preâmbulo à história do Projudi baseado numa 

ampla pesquisa bibliográfica. São temas abordados nesse capítulo: governo 

eletrônico no Brasil; o Poder Judiciário brasileiro; acesso à Justiça e reforma do 

Judiciário brasileiro; informatização do Poder Judiciário brasileiro; tentativas de 

coordenação da informatização do Poder Judiciário brasileiro; e processo eletrônico 

no Brasil.  

 

Os capítulos seguintes apresentam a história do Projudi dividida pelos momentos 

nos quais se consolidam as trajetórias. O quarto do capítulo conta a história do 
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Projudi desde sua criação em Campina Grande até sua ida para João Pessoa. O 

quinto capítulo conta a história que levou o Projudi de João Pessoa à Brasília, capital 

do País, até seu abandono pelo CNJ em favor do PJe. O sexto capítulo refere-se à 

diáspora, que levou o Projudi de Brasília para os quatro cantos do Brasil. Neste, 

iremos destacar três histórias, ou casos, em que a implantação do Projudi teve 

sucesso: Bahia, Minas Gerais e Roraima. Tal escolha não foi ao acaso, fomos 

levados a ela a partir dos caminhos a que nos levaram os próprios atores envolvidos. 

Não é possível precisar a razão disso, mas talvez a História e a memória registrem 

melhor os sucessos do que os fracassos. 

 

Nos capítulos 4, 5 e 6, o leitor vai poder acompanhar três trajetórias que, em certos 

momentos no tempo, se desenrolam de forma simultânea. Nesse sentido, a leitura 

da tese em ordem cronológica não é obrigatória. O leitor pode escolher tão somente 

a história, entre as aqui contadas, que lhe interessar. Ao final de cada um destes 

capítulos, um gráfico temporal resume os principais marcos da trajetória analisada. 

O leitor interessado em saber o que acontecia nas demais trajetórias, em dado 

momento no tempo, pode se referir, tão somente, aos gráficos temporais ao final dos 

capítulos que descrevem as outras trajetórias. 

 

Assim, constrói-se uma versão da história do Projudi em três atos. Uma história 

possível entre tantas outras que já foram contadas, ou ainda serão. O leitor pode 

acompanhar a construção dessa história a partir dos anexos. Ou mesmo fazer sua 

própria leitura e construir sua própria história a partir das evidencias contidas nesta 

tese. O Anexo 1 traz a integra de todas as entrevistas realizadas. Os anexos 2, 3 e 4 

trazem, respectivamente, os documentos que ajudaram a construir as histórias 

contadas nos capítulos 4, 5 e 6. É um verdadeiro convite a reescrever a mesma 

história.   

 

O sétimo capitulo traz uma análise dessas histórias e trajetórias à luz da Teoria Ator-

Rede. Ali, o leitor poderá encontrar gráficos de rede que mostram como os atores e 
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inscrições se organizavam em um dado momento do tempo, bem como gráficos de 

coesão que apresentam a mobilização de atores locais e globais ao longo do tempo. 

Para facilitar a leitura em conjunto com os capítulos 4, 5 e 6, as seções do Capítulo 7 

e as redes nele exibidas são organizadas e subdivididas da mesma forma que os 

capítulos 4, 5 e 6, com os mesmos títulos, descrevendo os mesmos momentos das 

trajetórias do Projudi. Para os leitores não familiarizados com a Teoria Ator-Rede, a 

leitura sobre Teoria Ator-Rede e suas representações gráficas, na seção 2.2, é 

introdução obrigatória ao sétimo capitulo. 

 

A conclusão deste trabalho apresenta as observações finais oriundas da pesquisa 

realizada. São destacados alguns pontos cruciais para as trajetórias estudadas e 

feitas recomendações que podem seguidas para a informatização do Poder 

Judiciário Brasileiro. Apresenta-se, ainda, algumas sugestões sobre pesquisas a 

serem realizadas, considerando os resultados deste trabalho e a situação atual do 

processo de informatização do Judiciário brasileiro. 
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2 TEORIA E MÉTODO 

 

A presente pesquisa expõe uma opção clara pela utilização da Teoria Ator-Rede ao 

estudar o seu objeto, o Projudi. Porém, é preciso reconhecer que existe uma 

discussão sobre a natureza da Teoria Ator-Rede: teoria, metodologia, perspectiva, 

vocabulário ou ontologia (MONTEIRO, 2004). O título deste capítulo vem da 

dicotomia teoria-método enfrentada pela Teoria Ator-Rede (ANT13). Porém, não se 

prende à discussão desta. Aliás, como será visto ao apresentarmos a ANT, esta 

discussão fica para trás quando utilizamos a ANT em todas as suas potencialidades, 

tanto como teoria que orienta a pesquisa, quanto como método que dirige seu 

desenvolvimento. Aqui, teoria e método não se confundem nem se opõem, mas se 

somam para apresentar o referencial a partir do qual se desenvolveu a pesquisa. 

 

Este capítulo apresenta todo o referencial teórico que orientou a presente pesquisa. 

Nesse sentido, se divide em três partes complementares, incluindo a pesquisa em 

sistemas de informação, a teoria da ANT e o método da ANT. 

 

Na primeira parte, este capítulo apresenta uma breve discussão sobre pesquisa em 

sistemas de informação e o uso da ANT na área. Esta discussão introduz questões 

que orientam tanto a seleção da ANT, quanto sua aplicação na presente pesquisa. 

Além disso, apresenta de forma crítica a literatura existente sobre o Projudi. 

 

                                            
13 Aqui, declara-se a opção pelo uso da sigla internacionalmente conhecida para designar a 
Teoria Ator-Rede, ANT (Actor-Network Theory), em desfavor da sua tradução que vem 
sendo utilizada em alguns estudos nacionais (TAR). Considerando a importância das 
inscrições no contexto da teoria, somente esta escolha mereceria uma grande discussão. 
Porém, este não é o caso. Deixamos a discussão de lado para dar espaço a outras, mais 
importantes no contexto da presente pesquisa. Além de saber que atores seguir, é 
importante saber em que discussões se envolver. A escolha aqui é tratada, simplesmente, 
como uma opção natural por se conformar a uma quasi-regra dentro do programa de 
pesquisa a que o autor se filia.  
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Na segunda parte, este capítulo apresenta a ANT per si, com suas definições e 

contradições. Parece necessário explicitar que não há pretensão por parte do autor 

de definir ou redefinir a ANT. Mas, na medida em que a ANT não é um campo 

pacífico, com diversas interpretações sobre a mesma, é necessário também 

explicitar como o autor interpreta a teoria e o método, posto que estas interpretações 

influenciam tanto a forma da pesquisa, quanto a forma e conteúdo dos resultados 

obtidos. Além disso, a segunda parte deste capítulo explica o uso de gráficos como 

ferramenta de interpretação no contexto da ANT.  

 

Se teoria e método não se contradizem, é possível pensar em uma estratégia de 

pesquisa que integre os requisitos da primeira com as técnicas do segundo. A 

terceira parte deste capítulo apresente esta estratégia, bem como sua 

operacionalização. 

 

 

2.1 Pesquisa em Sistemas de Informação 

 

A área pesquisa de Sistemas de Informação encontra-se consolidada. Em grande 

parte, esta área de pesquisa tem caráter positivista, baseada numa visão 

racional/técnica do mundo em que se insere o objeto de pesquisa (PARÉ, 2004). 

Chen e Hirschein (2004) identificaram que 84% das pesquisas na área eram de 

natureza positivista. 

 

Porém, uma crescente produção de pesquisa de caráter interpretativista tem sido 

realizada. Dentro dessa abordagem interpretativista, uma das linhas de pesquisa é a 

Teoria Ator-Rede (ANT). Walsham e Sahay (1999) apresentaram quadro de 

utilização da ANT na pesquisa em Sistemas de Informação e cenários futuros para 

esse uso. Tatnall e Gilding (1999) defenderam a inclusão da ANT na tradição de 

pesquisa qualitativa no campo de sistemas de informação. Stanforth sugeriu a ANT 
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como um “framework para entender o processo de implementação de governo 

eletrônico em países em desenvolvimento” (Stanforth, 2006, p. 35). Esses trabalhos 

reforçam a propriedade do uso da ANT face ao objetivo da pesquisa: objetivo deste 

entender a contribuição do sistema Projudi para o processo de informatização do 

Poder Judiciário brasileiro. 

 

Diversos estudos têm levado a teoria à pratica, utilizando a ANT em pesquisas na 

área de Sistemas de Informação, desde o final da década de 1990 (Walsham, 1997; 

Ciborra e Hanseth, 1998; Underwood, 1999). Rubinoff (2003 e 2005) realizou 

estudos de gênero na Internet utilizando essa teoria. Guesser (2004) e Wall (2008) 

utilizaram a ANT para analisar a adoção e o desenvolvimento de software livre. 

Underwood (1999) e Gasson (2006) utilizaram essa mesma teoria para analisar o 

projeto de sistemas de informação. Santos (2005) aplicou a ANT à estratégia de uso 

da Internet em bancos. Stanforth (2006), Heeks e Stanforth (2007), Barbosa (2008) e 

Hardy e Williams (2008) analisaram políticas e práticas de governo eletrônico. 

Macadar e Reinhard (2005), Azevedo (2008), Andrade e Urqhart (2010) e Teles e 

Joia (2010) estudaram questões de inclusão digital com uso da ANT. Ramos (2009) 

utilizou a ANT para analisar a política pública de informática no Brasil. Adachi (2011) 

estudou o papel do CGI.br no desenvolvimento da Internet brasileira. Por fim, cabe 

citar ainda Wastell, Kawalek e Newman (2003), Abrahall, Cecez-Kecmanovic e Kautz 

(2007) e Tatnall (2009) que analisaram especificamente a adoção de sistemas de 

informação.  

 

Conforme já dito na Introdução, a opção pela ANT se insere no contexto de uma 

linha de pesquisa existente no âmbito da instituição de ensino em que o autor busca 

obter o grau de Doutor e à qual o mesmo se filia. Se a decisão de estudar processo 

eletrônico antecede o ingresso no programa de doutorado, a escolha da ANT é fruto 

da vivência no programa, quando o autor tomou conhecimento da teoria e de 

diversos trabalhos que a utilizam como metodologia. Além disso, o foco no Projudi 

pode ser visto como conseqüência da opção pela adoção da ANT, via uma série de 

escolhas que se entrelaçam e fazem, porque não dizê-lo, parte de uma rede.  
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Assim, tanto quanto o autor escolheu a teoria, a teoria escolheu o autor. E não há 

que se falar em uma avaliação simplória que compare as teorias concorrentes em 

busca da mais adequada a se estudar o fenômeno. Tal comparação haveria de 

pressupor um pleno conhecimento e entendimento do fenômeno, além de perfeito 

domínio das teorias, para que se pudesse testar a melhor adequação. Contudo, o 

desconhecimento, ou melhor, o conhecimento limitado do fenômeno do Projudi é o 

que impele o pesquisador a se aprofundar no tema, em busca de mais conhecimento 

e, porque não, respostas. 

 

Justificando a adoção da ANT, soma-se a isso a existência de uma longa tradição de 

seu uso na pesquisa sobre Sistemas de Informação – incluindo a implantação e uso 

de sistemas de informação propriamente dita, como é o caso do Projudi. Contudo, a 

despeito de toda a aplicação da ANT em estudos em Sistemas de Informação, há 

que se justificar sua utilidade, concretamente, para o objetivo da pesquisa. Nesse 

sentido, devemos lembrar que a implantação de processo eletrônico no Brasil é um 

caso específico de uma ferramenta de governo eletrônico no contexto de um pais em 

desenvolvimento14. Por isso, seu estudo não pode ser centrado nos aspectos 

tecnológicos da ferramenta, mas sim focar na interação dos atores durante sua 

implantação, conforme Ciborra (2005): 

 

A trajetória de governo eletrônico em países em desenvolvimento 
não pode ser identifica e entendida olhando somente para os 
aspectos tecnológicos, a dinâmica da administração publica de forma 
isolada ou para o desenvolvimento como uma questão à parte. Ao 
contrário, ela precisa ser “reconstruida”, de baixo para cima, 
observando a interação entre os diversos atores na iniciativa de 
automação15 (CIBORRA, 2005, pg. 271, tradução do autor). 

                                            
14 Ainda que seja redundante o argumento, há que se escolher que controvérsias abordar ao 
apresentar uma tese. Há sérias críticas ao enquadramento do Brasil na categoria de país em 
desenvolvimento. Porém, as classificações mais difundidas o colocam como tal, sendo aqui 
aceita esta categorização. 

15
 “The trajectory of e-government in developing countries cannot be identified and 

understood by looking at the technological features only, or the dynamics of the local public 
administration in isolation, or development as a separate issue. Rather, it needs to be 
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Para o mesmo autor, reconstruir trajetórias de baixo para cima, observando a 

interação entre os atores requer: 

 

 

Nossa análise do fenômeno das iniciativas de governo eletrônico 
para os países menos desenvolvidos economicamente precisa, 
então, considerar as táticas específicas dos atores em um quadro 
geopolítico, maior, capaz de oferecer novas interpretações para seus 
projetos, iniciativas e ações concretas16 (CIBORRA, 2005, pg. 271, 
tradução do autor). 

 

 

Assim, parece justificada a adoção da ANT no contexto da presente pesquisa, que 

examina iniciativa de governo eletrônico (Projudi), em pais em desenvolvimento 

(Brasil), a fim de contextualizar atores e suas estratégias de forma a permitir a 

interpretação dos fatos. 

 

 

2.2 Literatura sobre o Projudi 

 

No campo teórico, diversos autores já trataram da questão da informatização do 

processo judicial no Brasil (p. ex: ALVIM e CABRAL JÚNIOR, 2008; ATHENIENSE, 

2010; MARTINEZ, 2012). Destes, a maioria traça suas análises sob um ponto de 

vista jurídico, ou da informática jurídica. Somente Martinez (2012) olha para a 

questão sob uma perspectiva da administração de sistemas de informação, se 

intregrando à linha de pesquisa, quando desenvolve um modelo de governança de 

                                                                                                                                         
‘reconstructed’, bottom up, by observing the interplay between the various actors involved in 
the automation initiative”. 

16
 “Our analysis of the phenomenon of e-government initiatives for economically less 

developed countries needs, then, to place the specific tactics of the various actors into a 
broader, geopolitical framework able to offer a new interpretation to their projects, initiatives 
and concrete actions”. 



38 

 

ecossistema para suportar a implantação do PJe, sistema que sucedeu o Projudi no 

âmbito do CNJ. Contudo, não foi possível localizar nenhum trabalho sobre o Projudi 

sob a ótica da pesquisa em sistemas de informação, sejam trabalhos de natureza 

quantitativa ou qualitativa. O mesmo, com maior certeza ainda, pode ser dito quanto 

da aplicação da ANT ao caso do Projudi. 

 

Instituído como padrão brasileiro de sistema de processo eletrônico a partir de 2006, 

sob o patrocínio do CNJ, o Projudi teve sua adoção incentivada a partir de programa 

de disseminação da tecnologia, no qual o CNJ fornecia não somente o sistema 

Projudi gratuitamente, como, também, consultoria técnica para a adaptação do 

sistema às necessidades locais e mesmo equipamentos de informática para os 

tribunais que aceitassem adotar o sistema. Tal movimento foi desenvolvido a partir 

de decisão do CNJ em detrimento das diversas soluções locais e, mesmo, de 

soluções comerciais que já existiam no mercado e nas instituições, o que gerou 

críticas de alguns membros do próprio Poder Judiciário, na medida em que o Projudi 

não se interligava com sistemas previamente existentes. Manasfi (2009), por 

exemplo, relata a experiência do Tribunal de Justiça do Acre com a implantação do 

Projudi na Vara de Violência Doméstica, defendendo que deveria ter sido 

implantado, em seu lugar, o Sistema de Automação da Justiça (SAJ), da empresa 

Softplan, já em uso no Tribunal. 

 

Diversos estudos analisam o fenômeno do Projudi em suas diferentes fases 

(CAMPINHO, s.d.; RODRIGUES, 2007; ALVES e BARBOSA, 2008; AMORIM, 2008; 

CERSÓSIMO, 2008; GONÇALVES, 2008; MANASFI, 2009; PATRIOTA, 2009; 

PEREIRA, 2009; SOUSA, 2009; ATHENIENSE, 2010; MELO e LIMA, GOMES, 

FERNANDES, OLIVEIRA e FREITAS, 2010; FREIRE e OLIVEIRA, 2012; 

GUIMARÃES, 2012; MELO, 2012). Ainda que nenhum desses estudos possua o 

mesmo escopo do presente projeto de pesquisa, é necessário fazer uma revisão 

desta literatura de forma crítica. 
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Campinho (s.d.) pretende examinar como as novas tecnologias impactam as 

atividades dos juízes e lista brevemente alguns efeitos positivos da implantação do 

Projudi, a partir de dados do CNJ. Além do uso de dados secundários, não há rigor 

científico no trabalho que permita aferir credibilidade às conclusões apresentadas, 

apesar de se tratar de trabalho de conclusão de curso para obtenção de título de 

pós-graduação lato sensu. 

 

Rodrigues (2007) apresenta as funcionalidades do Projudi e as telas do sistema. A 

partir daí faz uma breve avaliação crítica das funcionalidades e apresenta resultados 

segundo os quais os processos eletrônicos têm menor tempo de duração que os 

processos em papel. Contudo, a metodologia utilizada para realizar tal medição pode 

ser questionada, posto que os dados sobre processos em papel foram coletados em 

2005, quando a distribuição média de processos era de 3,1 novas ações por dia, 

enquanto os dados sobre processos eletrônicos foram coletados em 2007, quando a 

distribuição média era de 2,55 novas ações por dia (RODRIGUES, 2007).  Ou seja, a 

carga de trabalho representada pelas novas ações caiu em quase 20% e o tempo 

médio de duração do processo diminuiu também pouco mais de 20%, 

enfraquecendo as conclusões a que pretendia chegar o autor (RODRIGUES, 2007). 

 

Alves e Barbosa (2008) focam seu trabalho na contribuição do Projudi para a 

celeridade do Poder Judiciário, destacando que “o primeiro órgão a implantar o 

sistema PROJUDI foi o Juizado Especial da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), no dia 07 de agosto de 2007, reduzindo a duração do trâmite processual de 

100 dias para, em média, 74 dias”. Tal assertiva vem carregada de imprecisão 

histórica. Afirmam ainda que as varas virtuais “no mesmo espaço de tempo podem 

produzir até 10 (dez) vezes mais do que as varas convencionais, com custo várias 

vezes menor” (ALVES e BARBOSA, 2008, p. 6161). Esse múltiplo de 10 é um 

“número mágico” que se repete em diversos trabalhos, sem que se possa constatar 

sua origem ou fundamentar esta afirmativa. Apresentam ainda as vantagens da 

transparência “haja visto que também poderá ser utilizado pelos Juízes na exaração 

de atos e decisões, o que, certamente, submeterá sua função a um controle social 
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mais intenso, tanto no aspecto da justiça da decisão proferida, quanto no que 

concerne ao tempo destinado à emanação desta decisão” (ALVES e BARBOSA, 

2008, p. 6161). Assim como em outros trabalhos, falta rigor cientifico nos cálculos 

que permita validar as conclusões. As séries temporais utilizadas são curtas e não 

permitem concluir que os resultados apresentados são sustentáveis, ao invés de 

efeito temporário ou sazonal. Por outro lado, diversas conclusões são vagas e não 

possuem memória de cálculo que as embasem. 

 

Amorim (2008) analisa o Projudi a partir do que denomina “princípios do processo 

eletrônico”: universalidade, ubiqüidade judiciária, publicidade, economia processual e 

celeridade, e uniformidade. O seu questionamento é em que medida o Projudi 

responde a esses princípios. Porém, uma análise mais crítica do trabalho pode 

apontar que os princípios foram desenhados para encontrar no Projudi a resposta, 

ou seja, foram definidos em torno da própria definição do Projudi, não tendo em vista 

o processo eletrônico como ferramenta de política pública de acesso à Justiça, 

independentemente do sistema adotado. 

 

Cersósimo (2008) situa o Projudi entre “as “informatizações” dos diversos órgãos da 

Justiça, cada qual com seu próprio sistema de tramitação eletrônica de autos 

processuais” (CERSÓSIMO, 2008, pg. 42). Relata ainda que, em março de 2008, o 

Projudi já estava instalado em 25 estados brasileiros, bem como apresenta algumas 

informações sobre ganhos com o uso do Projudi no Rio Grande do Norte. O trabalho 

de Cersósimo (2008), ainda que inicialmente promissor, apresenta apenas um 

pequeno trecho sobre o caso de implantação do Projudi ao qual afirma se dedicar, 

constituindo-se, em sua maior parte, em revisão bibliográfica sobre o tema do 

processo eletrônico.  

 

Gonçalves (2008) descreve brevemente o funcionamento do Projudi. Ao apresentar 

a implantação do Projudi no Ceará, relata ganhos, em tempos de processos, de 

20%, porém sem apresentar os dados. Informa ainda que, à época, mais de 10 mil 
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processos e 40 juizados no Estado já utilizavam o Projudi, tendo recebido “405 

computadores, 220 digitalizadores e 42 impressoras” do CNJ (GONÇALVES, 2008, 

pg. 43). Apesar do interesse pelo relato histórico, o trabalho de Gonçalves (2008) 

repete o modelo que se instituiu no campo da administração judiciária, em que os 

estudos de caso não apresentam rigor metodológico, resultando na fragilidade de 

suas conclusões. 

 

Manasfi (2009) compara as funcionalidades do Projudi com o Sistema de Automação 

da Justiça (SAJ), desenvolvido pela empresa Softplan. A comparação do autor, 

ainda que não tenha por base nenhuma das várias teorias sobre sistemas de 

informação, é um registro sobre a história do Projudi e ajuda a compreender o 

desenrolar dos eventos. Contudo, se Manasfi (2009) tivesse se utilizado de alguma 

das diversas teorias em uso na área de sistemas de informação, a comparação entre 

os sistemas sairia robustecida e poderiam ser extraídas conclusões passíveis de 

generalização. 

 

Patriota (2009) descreve as funcionalidades do Projudi, mas não avança na sua 

análise. Trata-se de mero relato de aspectos técnicos de um sistema, sem que se 

possa categorizar o mesmo como um trabalho acadêmico propriamente dito, apesar 

de apresentado como trabalho de conclusão de curso para obtenção de título de 

pós-graduação lato sensu. 

 

Pereira (2009) argumenta que o Projudi é um dos muitos sistemas eletrônicos de 

processamento da ação judicial (SISPAJ). Além disso, afirma que estes sistemas 

podem ser divididos “em grupos ou espécies, segundo algumas características 

básicas como: nível de automatização adotado nas rotinas de secretaria, técnicas de 

interação com os advogados etc” (PEREIRA, 2009, p. 40). Pereira (2009) divisa 

ainda princípios que, ao contrário dos formulados por Amorim (2008), são aplicáveis 

a qualquer SISPAJ: máxima automação, imaginalização mínima ou da datificação 

pertinente, extraoperabilidade, e máximo apoio ao ato de julgar (PEREIRA, 2009). 
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Nesse sentido, Pereira (2009) tenta desenvolver uma teoria aplicável a sistemas na 

área do judiciário. Contudo, Pereira (2009) não faz uma revisão da teoria sobre 

sistemas de informação nem se refere aos modelos previamente existentes ao criar 

o seu. Trata-se de criação de teoria que desconsidera todos os avanços anteriores 

na análise de sistemas e suas características ou requisitos. 

 

Sousa (2009) descreve a criação do Projudi e a cessão do mesmo pelos autores ao 

CNJ. Ao descrever o “estudo de caso” do 4º Juizado Especial Cível de Goiânia, o 

autor lista as funcionalidades e a forma de operar o sistema. Além disso, apresenta a 

descrição da alteração nas rotinas de trabalho e as percepções dos usuários sobre 

seu uso. Apesar do autor não fazer referência à literatura sobre implantação de 

sistemas de informação, as reações por ele descritas podem ser analisadas à luz 

desta. Contudo, falta rigor metodológico, não sendo encontrada sequer a definição 

do que entende o autor por “estudo de caso” ou o método utilizado no estudo. 

 

Atheniense (2010) apresenta a mais completa pesquisa sobre o estágio atual de 

informatização da Justiça Brasileira sob a ótica do advogado. Não pretende ser um 

trabalho de administração judiciária, mas sim um guia prático para o advogado que 

tem que utilizar sistemas de processo eletrônico. Além da análise da Lei 11.419, o 

autor lista as práticas processuais por meio eletrônico já implantadas no Judiciário 

brasileiro, o que fornece um bom quadro descritivo dos serviços de governo 

eletrônico da Justiça Brasileira. Muitas dessas práticas estão implantadas em 

tribunais que adotaram o Projudi e constituem descrições de suas funcionalidades. 

 

Melo e Lima, Gomes, Fernandes, Oliveira e Freitas (2010) tratam da implantação do 

processo eletrônico nos juizados especiais de Campina Grande, Paraíba, 

notadamente o Projudi. O trabalho discorre sobre Justiça, acesso à Justiça e 

juizados especiais. Apresenta ainda o resultado de uma pesquisa aplicada a 

cidadãos com ações em curso no Juizado Especial de Campina Grande, advogados 

cadastrados no banco de dados e servidores do Juizado. Foi constatado que 85% 
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dos jurisdicionados não possuíam acesso à Internet, a maioria acompanhava seus 

processos pessoalmente ou por meio dos seus advogados, e ainda não sabiam 

identificar que o juizado possuía um novo sistema de tramitação processual, 

notadamente o processo eletrônico. A partir desses resultados os autores concluem 

que: 

 

 

Acredita-se que tal resultado pode ser um sinal de que a 
implementação dessa nova dinâmica procedimental foi realizada sem 
a devida participação da sociedade civil, principal destinatária das 
atividades realizadas pelo Poder Judiciário (MELO e LIMA, GOMES, 
FERNANDES, OLIVEIRA e FREITAS, 2010, pg. 24) 

 

 

Já entre os advogados, todos declararam possuir acesso à Internet e consultar o 

andamento dos seus processos predominantemente por meio da Internet. Apenas 

um entrevistado declarou ter tido dificuldades em utilizar o sistema. As vantagens do 

sistema foram classificadas pelos autores em três categorias: “celeridade e 

economia processual”, “comodidade no acompanhamento processual” e “maior 

acessibilidade”. A partir dessas categorias, os autores concluem que: “os 

entrevistados valorizam, sobremaneira, o aspecto praticidade e procuram utilizar 

novos mecanismos capazes de tornar o seu trabalho mais rápido e produtivo” 

(MELO e LIMA, GOMES, FERNANDES, OLIVEIRA e FREITAS, 2010, pg. 25). 

 

Entre os servidores do Juizado, todos possuíam computadores com acesso à 

Internet em seu domicilio. Todos concordaram com a informatização do processo, e 

citaram como vantagens a agilidade e a praticidade. Além disso, 75% dos servidores 

consideravam o novo sistema informatizado (Projudi) melhor que o anterior (MELO e 

LIMA, GOMES, FERNANDES, OLIVEIRA e FREITAS, 2010). 

 

Ainda que interessantes as conclusões obtidas, em especial por tratarem de 

implantação do Projudi cuja trajetória também se apresenta neste trabalho, há que 
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se destacar o baixo rigor metodológico adotado pelos autores nas pesquisas de 

opinião. Não há relato de teste de questionário para sua validação, nem de cálculo 

que valide a amostra obtida. 

 

Guimarães (2012) recupera o Relatório de Prestação de Contas do Conselho 

Nacional de Justiça – Exercício 2007 e, citando este, apresenta um cronograma de 

implantação do Projudi, bem como dados sobre o seu uso nos tribunais que 

implantaram o sistema. No mais, Guimarães (2012) é um trabalho de cunho 

essencialmente jurídico, a fim de obter título de especialista em Direito Processual 

Civil. 

 

Freire e Oliveira (2012), ainda que em publicação especializada em democracia 

digital e governo eletrônico, dedicam seu trabalho ao processo eletrônico 

exclusivamente no Superior Tribunal de Justiça. Por isso, descrevem o Projudi de 

maneira singela: “No final de 2006, mesmo ano de publicação da Lei 11.419/2006, o 

sistema Processo Judicial Digital (PROJUDI), software de tramitação eletrônica de 

processos, é doado pelos seus desenvolvedores e passa a ser mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça” (FREIRE e OLIVEIRA, 2012, pg. 55). 

 

Melo (2012) apresenta dados de produtividade obtidos a partir de relatórios do 

sistema. Não há rigor metodológico no estabelecimento de séries temporais que 

permitam auferir a produtividade e sua variação. O autor, juiz do Tribunal de Justiça 

de Rondônia (TJRO) declara que: “Os processos do Juizado Especial Cível são 

virtuais e funcionam no sistema denominado PROJUDI, criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça e aperfeiçoado pelo setor de informática do Tribunal de Justiça 

do Estado de Rondônia, para se adaptar à realidade da região” (MELO, 2012, pg. 

50). Esse erro histórico quanto à origem do Projudi, explicitado pelo autor, é lugar 

comum na literatura sobre o sistema. 
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Os estudos sobre o Projudi acima analisados mostram-se dispersos e fragmentados. 

Nenhum deles traz uma análise longitudinal de médio ou longo prazo acerca da 

implantação do sistema. Além disso, todos os estudos listas, com exceção de 

Atheniense (2010), focam em uma aplicação isolada do sistema, em geral 

circunscrita a uma única unidade jurisdicional. Assim sendo, ainda resta uma lacuna 

a ser preenchida, qual seja, de um estudo longitudinal de âmbito nacional que 

permita entender plenamente a contribuição do Projudi para o processo de 

informatização do Poder Judiciário brasileiro. 

 

Como aponta Nogueira (2009, p. 297), “à falta de um arcabouço teórico próprio, as 

linhas básicas da administração judiciária no Brasil vêm sendo desenvolvidas a partir 

de práticas extraídas da administração empresarial e adaptadas à realidade da 

gestão pública”. Segundo o mesmo autor: “a Administração Judiciária é uma área do 

conhecimento pela qual o administrador utiliza princípios, técnicas e ferramentas da 

ciência da Administração para decidir e solucionar os desafios do sistema judiciário 

no seu mister de realizar o Direito de forma célere e efetiva” (NOGUEIRA, 2009, p. 

297). Já Vieira e Pinheiro (2008, p.4) delimitam a administração judiciária como “a 

realização da atividade de gestão nos órgãos do Judiciário (tribunais, foros, juizados, 

cartórios, secretarias e setores administrativos), que viabiliza o exercício da 

jurisdição por parte dos magistrados”. 

 

Mas essa área de conhecimento, ao contrário do que indica sua denominação, tem 

sido dominada por profissionais da área jurídica (por exemplo: AGUIAR NETO, 

2009; MARIANO, 2009), a partir criação do então Mestrado Profissional em Poder 

Judiciário pela Escola de Direito da FGV-RJ. Este predomínio do estudo da 

administração judiciária por profissionais oriundos da área jurídica tem se 

consolidado via diversos trabalhos de conclusão de curso sobre o tema em cursos 

de pós-graduação lato sensu ou na própria graduação em direito. Por exemplo, a 

Coleção Administração Judiciária, editada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, já em seu oitavo volume, é totalmente composta por trabalhos de conclusão de 
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curso de capacitação em Poder Judiciário oferecido pela Escola de Direito da FGV-

RJ. 

 

Os estudos da área do direito ou da administração judiciária abordam o Projudi como 

um fenômeno único, com o foco de interesse dos pesquisadores voltado à relação 

entre o sistema e o próprio processo judicial, com eventuais ganhos de produtividade 

para o processo ou a Justiça. Os estudos desconsideram que o Projudi é, tão 

somente, mais uma dentre tantas experiências de implantação de sistemas 

gerenciais em organizações governamentais no Brasil e no próprio Poder Judiciário, 

e que sua história não pode ser contada ou compreendida como um caso isolado. As 

trajetórias do Projudi se confundem com as trajetórias de outros sistemas que com 

ele coexistem e que se tornam, em determinados momentos, determinantes. A 

Teoria Ator-Rede, a ser aplicada nesta tese, nos ajuda a compreender estas 

ligações e permite traçar um quadro mais completo da realidade da informatização 

da Justiça brasileira.  

 

A contribuição original desta pesquisa reside, portanto, na análise dos atores e redes 

criadas ao longo do ciclo de vida do Projudi, o qual teve como objetivo ser uma 

ferramenta de política pública de acesso à Justiça por meio de processo eletrônico. 

A partir desta análise – em que se espera revelar como e por que o Projudi foi 

alçado a ator de destaque no cenário de informatização da Justiça brasileira e como 

e por que ele foi paulatinamente abandonado –, esta pesquisa pode contribuir para o 

sucesso de futuras políticas públicas de acesso à Justiça por meio de processo 

eletrônico. 
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2.3 Teoria Ator-Rede 

 

A Teoria Ator-Rede, seja como teoria ou como método, pode ser vista como uma 

forma de ajudar o pesquisador a descrever um fenômeno, na forma como é 

apresentado por aqueles que o produzem. Nessa descrição, a ANT ajuda a 

descrever um fenômeno ao longo do tempo, mas não se considera hábil a explicá-lo. 

Qualquer explicação deve vir da interpretação do próprio pesquisador sobre o 

fenômeno que observa, com ajuda da teoria, ou mesmo de outras teorias que venha 

a usar em seu socorro (RAMOS, 2009).  

 

Uma vez justificada, na seção anterior, a escolha da Teoria Ator-Rede, deve-se, 

então, apresentar a mesma ao leitor. Tal empreitada se impõe como grande desafio, 

na medida em que a ANT é melhor entendida como algo que se faz, não como algo 

que se resume (LAW, 1997). Falar sobre a ANT é mais difícil do que pô-la em 

prática, e o próprio Latour (2005), um dos pais da ANT fez questão de deixar isto 

bem claro. 

 

A ANT tem sua origem na sociologia da ciência, por meio dos trabalhos de Callon 

(1986a), Latour (1988) e Law (1983). Não é, portanto, uma linha de pesquisa 

isolada, mas se insere na longa tradição de estudos sócio-técnicos. 

 

A pré-história da ANT já podia ser percebida em Law (1973), quando o autor 

apresenta o conceito de caminho crítico. Com Latour e Woolgar (1979) surgem 

outros elementos do que viria a ser a ANT. Em Callon (1980) aparece o primeiro 

exemplo de tradução ou translação17, termo que este autor toma emprestado de 

                                            
17 Ainda que os termos sejam utilizados indistintamente, há neste trabalho uma preferência 
pelo termo tradução. Assim como a escolha da sigla ANT, considerando a importâncias das 
inscrições no contexto da teoria, somente esta escolha mereceria uma grande discussão. 
Porém, este também não é o caso. Deixamos a discussão de lado para dar espaço a outras, 
mais importantes no contexto da presente pesquisa. A escolha aqui é tratada, mais uma vez, 
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Serres (1974), e cujo conceito iria detalhar no clássico “Some Elements of a 

Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of Saint 

Brieuc Bay” (CALLON, 1986a). Callon aprofundou a análise do carro elétrico, mesmo 

exemplo utilizado previamente pelo autor em Callon (1980), em “The Sociology of an 

Actor-Network: the Case of the Electric Vehicle” (CALLON, 1986b). Callon e Latour 

(1981) argumentam que macro e micro fenômenos não são essencialmente 

diferentes, o que conduz mais tarde à dualidade ator-rede. Callon e Law (1982) 

apresentam a idéia de que interesses sociais são construídos em redes 

heterogêneas.  

 

A partir desses escritos seminais, a produção na teoria ator-rede é profusa, 

multiplicando-se os atores. O leitor mais interessado na teoria pode encontrar online 

diversas bases com referências sobre o tema, sendo a mais famosa mantida pelo 

Science Studies Centre do Departamento de Sociologia da Universidade de 

Lancaster, Reino Unido18. 

 

Latour (2005) declara que resumir ou explicar a ANT é um desafio, uma vez que, 

segundo a própria teoria, toda representação trai seu objeto. Nesse sentido, a 

representação da ANT pelo autor no presente trabalho trai a ANT, não é capaz de 

reproduzi-la em toda a sua complexidade. É, tão somente, um desfocado retrato da 

ANT. Por isso, Latour (2005) recomenda que a teoria seja utilizada ao invés de 

explicada. Porém, ainda que contra as recomendações, é preciso, sim, explicitar a 

ANT, ou ao menos seus elementos centrais, possibilitando ao leitor não familiarizado 

com a mesma ler e entender o presente trabalho. 

 

                                                                                                                                         
como uma opção natural por se conformar a uma quasi-regra dentro do programa de 
pesquisa a que o autor se filia.  

18 Disponível em <http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/ant/antres.htm>. Acesso em: 20 
de junho de 2010. 
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Talvez o ponto crucial da ANT seja que, para esta, não há que se considerar uma 

dimensão social, capaz de explicar o que outros domínios da ciência não explicam. 

O social não é um elemento separado e estável, que serve para explicar as 

situações nem se presta a abrigar forças ocultas que explicam os fatos do mundo 

técnico. Assim, conforme Latour (2005), a ANT se presta a “remontar” o social, 

verificando que mudanças alteram o que previamente existia. Nesse sentido, 

elimina-se a separação entre os mundos técnico e social, bem como entre humanos 

e não humanos.  

 

Este é outro ponto importante na ANT, e talvez o seu ponto mais controverso: a ANT 

considera como atores elementos não-humanos, como redes de computadores, 

sistemas informatizados, construções, equipamentos, associações de pessoas e 

outros tantos elementos não-humanos que compõem a realidade (LATOUR, 2005). 

Esse ponto, além de controverso, representa o diferencial entre a ANT e a tradição 

de estudos sócio-técnicos previamente existentes (PINHO e SOARES, 2005).  

 

Outro ponto, decorrente da primeira controvérsia, é a simetria no tratamento de 

atores humanos e não-humanos (LATOUR, 2005). Não há nenhuma ação que possa 

ser atribuída somente a um ou a outro grupo, nem atores humanos são 

necessariamente mais importantes que os não-humanos no desenrolar de eventos 

que formam uma rede. Na verdade, muitos atores se formam no contexto de uma 

rede e, quando a rede é desfeita, desaparecem. Como bem aponta Teles (2010), 

esta igualdade apriori entre os atores permite à ANT “combater várias dicotomias 

presentes nas ciências sociais, tais como agência e estrutura, micro e macrossocial, 

e humanos e não humanos” (TELES, 2010, p. 61). 

 

O próprio Latour (1999) reconhece a existência de problemas inerentes à ANT, mas 

sua resposta a esses problemas é o contínuo desenvolvimento da mesma. A fim de 

promover esse desenvolvimento, o mesmo autor apresenta os pontos mais difíceis 
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da ANT (Actor-Network Theory): “ator”, “rede” “teoria” e o hífen. No entanto, Latour 

(2005) resgata esses elementos centrais e faz sua defesa.  

 

Walsham (1997) apontou quatro críticas à ANT: foco no nível micro; ausência de 

preocupação com questões morais e políticas; simetria entre humanos e não-

humanos; e falta de análise em profundidade do caso. Primeiro, há que se ressaltar 

que o olhar micro ou macro depende do próprio olhar do pesquisador, em qual 

objeto e em quais atores e suas interações ele se foca. A ANT se presta tanto a 

examinar o micro-cosmo de uma sala de aula, quanto o macro-cosmo da utilização 

de uma política pública. Segundo, as questões morais e políticas estão por dentro 

dos atores e suas ações. Terceiro, a simetria, ao invés de fraqueza, é uma força da 

ANT, vez que abandona a dicotomia social-tecnológico. Quarto, a profundidade da 

análise, mais uma vez, depende tanto do objeto quanto do próprio olhar do 

pesquisador. 

 

Essas defesas não deixam a ANT livre de críticas. Essas são muitas e proliferam na 

Academia. Contudo, as criticas, fragilidades e inconsistências da ANT, uma vez 

conhecidas e reconhecidas, não são motivo para abandoná-la. Outrossim, são um 

convite a aprimorá-la, em suas diversas frente, como realizado na pesquisa sobre 

representações gráficas de Andrade, Joia, Fornazin e Cavalheiro (2013). 

 

Compreender ANT requer mais do que somente ator, rede e teoria. Há todo um 

conjunto de conceitos com significados próprios que precisa ser conhecido. Santos 

(2005) apresenta um quadro com os elementos da ANT considerados “estáveis” por 

Walsham (1997), ou seja, que têm definições iguais ou muito semelhantes em todos 

ou quase todos os autores (Quadro 1). Ainda que a lista de Santos (2005) seja 

extensa, foi necessário incluir outros termos ou definições. 
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Quadro 1 – Resumo dos conceitos chave da Teoria Ator-Rede 

CONCEITO DESCRIÇÃO 

Alinhamento (*) (*) “Estado que resulta de um conjunto de dinâmicas e interacções 
entre os diferentes actuantes, onde partilham interesses e 
objectivos comuns, usufruindo dos benefícios proporcionados pela 
relação mútua, resultando em acordos e compromissos 
assumidos por todos os envolvidos” (PINHO e SOARES, 2005, 
p.377) 

Anti-programa (*) (*) Linha de ação que busca dificultar ou impedir a execução de 
um programa de ação. 

Ator, agente, atuante Um agente ou atuante é qualquer coisa que age. Como em inglês, 
a palavra “actor” (ator) se limita a humanos, utiliza-se “actant” 
(atuante), termo tomado à semiótica, para incluir não-humanos na 
definição. 

Ator-rede ou rede de 
atores 

Rede heterogênea de interesses alinhados, envolvendo pessoas, 
organizações, padrões etc. (*) “Pode ser visto ainda como um 
sistema de relações, trocas, alianças e negociações entre os 
actuantes” (UNDERWOOD, 1998 apud PINHO e SOARES, 2005, 
p.376). 

Caixa-preta Um participante da rede congelado, freqüentemente com 
propriedades de irreversibilidade. Tem-se uma caixa-preta quando 
muitos elementos são levados a atuar como um só. Algumas 
expressões utilizadas para representá-la: fato plenamente aceito, 
objeto não-problemático, fatos indiscutíveis, peças de uso rotineiro 
etc. 

Caminho crítico ou 
ponto de passagem 
obrigatório (*) 

(*) Situação que deve acontecer para que os atores satisfaçam os 
interesses que lhe foram atribuídos (CALLON, 1986a). 

Centro de cálculo "Qualquer lugar onde inscrições são combinadas, tornando 
possível algum tipo de cálculo. Pode ser um laboratório, um 
instituto de estatística, os arquivos de um geógrafo, um banco de 
dados etc. Essa expressão situa em locais específicos uma 
habilidade de calcular que quase sempre se localiza na mente." 
(LATOUR, 2001, p. 346). 

Descrição (*) (*) “Descoberta das palavras por trás das coisas ou ações” 
(UNDERWOOD, 1999, p. 3), que só é possível em momentos 
especiais – como momentos de crise, como um processo de 
consultoria ou falha do sistema. 

Envolvimento Interação para consolidar alianças em torno da solução 
negociada. 
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CONCEITO DESCRIÇÃO 

Inscrição “Termo geral referente a todos os tipos de transformação que 
materializam uma entidade num signo, num arquivo, num 
documento, num pedaço de papel, num traço. [...] São sempre 
móveis, isto é, permitem novas translações e articulações ao 
mesmo tempo que mantêm intactas algumas formas de relação. 
Por isso são também chamadas de ‘móveis imutáveis’, termo que 
enfatiza o movimento de deslocamento e as exigências  
contraditórias da tarefa” (LATOUR, 2001, p. 350). 

Interessamento Interação para levantar o interesse no problema. 

Intermediário (*) (*) Elemento que liga os atores e defina a relação entre eles. 
Existem quatro formas de intermediários: texto, artefato técnico, 
seres humanos e capital (CALLON, 1991). 

Irreversibilidade O grau em que é impossível voltar ao ponto onde existiam 
alternativas. (*) “Callon (1991, p. 149-150) baliza a 
irreversibilidade da translação em dois objetos: (i) a extensão, em 
que é impossível retornar ao ponto onde a translação era apenas 
uma entre outras; (ii) a dimensão em que a translação molda e 
determina as translações subseqüentes” (ADACHI, 2012, pg. 56) 

Mobilização Interação para mobilizar aliados, ou seus representantes, para 
implementação. 

Não-humano Este conceito só apresenta significado na diferença entre o par 
“humano–não-humano” e a dicotomia sujeito-objeto. Latour (2001) 
argumenta que o “acordo modernista” separou Natureza e 
Sociedade, cientistas “duros” e sociais; e isto em nada contribui 
para as pesquisas sobre o mundo. Por isso rebate a noção de 
sujeito-objeto e vê na relação humano-não-humano uma forma de 
ultrapassá-la. “A dicotomia sujeito-objeto distribuía atividade e 
passividade de tal maneira que o que fosse tomado por um seria 
perdido pelo outro. [...] o par humano-não-humano não envolve 
um cabo de guerra entre duas forças opostas.” (LATOUR, 2001, 
p. 171) 

Pontualização(*) (*) “O processo de pontualização converte toda uma rede em um 
simples ponto ou nó em outra rede” (CALLON, 1991, p. 153). É o 
processo pelo qual se formam caixas-pretas. 

Porta-voz, delegado 
ou representante (*) 

(*) Um ator que fala por ou defende outros (CALLON, 1986a; 
WALSHAM e SAHAY, 1999) 

Problematização Interação para definir o problema, para o qual a idéia é uma 
solução proposta. 

Programa de ação(*) (*) Conjunto de ações de um ou mais atores, com intenção de 
fortalecer um determinado script. 
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CONCEITO DESCRIÇÃO 

Rede (*) (*) A rede é o conjunto de atores e intermediários e as relações 
entre eles em um dado momento (CALLON, 1991). A rede é 
também um cenário onde os atores desempenham seus papeis 
(CALLON, 1999). 

Script(*) (*) Declaração, usualmente na forma imperativa, que explicita a 
posição de um ator frente a uma questão. 

Tradução ou 
Translação 

Processo que é executado por atores e que resulta em 
conquistas; apresenta quatro momentos: problematização, 
interessamento, envolvimento e mobilização. A translação é 
alcançada por movimentos que requerem discurso e exercício de 
poder. Se bem sucedida, leva os atores a visualizar a solução 
proposta como o único caminho para resolver o problema. Se 
fracassa, libera os atores de tal ponto de passagem obrigatório. 

Fonte: Adaptado de Santos (2005, pp. 48-49). Todas as definições foram extraídas de 

Santos (2005), salvo quando indicado o contrário, por meio do marcador (*), tanto no 

conceito quanto na descrição. 

 

O centro da ANT está na tradução bem sucedida, na qual os atores conseguem 

transformar a realidade a partir dos seus interesses e da interação com outros 

atores.  

 

Ciborra (1997) define alinhamento como uma aliança entre atores humanos e não-

humanos. Latour (1993) alerta ainda que uma inovação bem sucedida requer um 

alinhamento estável dos atores. Assim, o cerne do uso da ANT está em identificar 

atores, redes e os alinhamentos produzidos por eles e em seu contexto como pontos 

de passagem obrigatórios para a transformação da realidade. 

 

Latour (2000) apresenta cinco estratégias de tradução empregadas pelos atores na 

defesa dos seus interesses. A primeira estratégia é adaptar o objetivo para atender 

aos objetivos explícitos dos atores envolvidos. A segunda estratégia é apresentar o 

caminho alinhado como um desvio que os demais atores podem tomar para evitar 

um bloqueio e depois retornar aos seus objetivos originais. A terceira estratégia é 
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semelhante à anterior: apresentar o caminho alinhado como um desvio que os 

demais atores podem tomar para chegar mais rápido aos seus objetivos originais. Já 

a quarta estratégia muda totalmente o enfoque e procura eliminar os objetivos 

originais dos demais atores, de forma que estes se tornem suscetíveis a aceitar os 

objetivos que lhes são apresentados. A quinta e última é tornar os atores que 

buscam o alinhamento indispensáveis aos demais, de forma que não haja alternativa 

a não ser colaborar com esses atores e passar pelo ponto de passagem obrigatório. 

O quadro abaixo resume estas estratégias: 

 

Quadro 2 – Estratégias de Tradução 

NÚMERO ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

1 Adaptação Modificar o objetivo e atender os atores 

2 Desvio Apresentar o objetivo como um desvio para superar um 
bloqueio 

3 Atalho Apresentar o objetivo como um atalho para chegar mais 
rápido aos objetivos 

4 Eliminação Eliminar os objetivos originais dos atores 

5 Sem opção  Deixar os demais atores sem alternativa 

Fonte: Baseado em Latour (2000). 

 

A partir da experiência de pesquisas empíricas, Latour (2005) identifica algumas 

estratégias adicionais de tradução bem sucedidas. Primeiro, incorporar as relações 

em materiais duráveis. Uma rede é mais estável quando incorporada a um conjunto 

de materiais estáveis.  Segundo, a tradução é mais efetiva quando antecipa as 

reações dos objetos a serem traduzidos.  

 

Além dessas estratégias, Latour (2000) apresenta, também, estratégias para tornar 

previsível o comportamento dos atores. A primeira é manter a rede resistente. A 
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segunda é associar-se a novos aliados, fortalecendo a rede e o alinhamento. A 

terceira é transformar o conjunto de aliados numa unidade, obtendo uma caixa-preta. 

 

Assim para identificarmos um alinhamento que produz uma inovação bem sucedida, 

é necessário acompanhar os atores ao longo do tempo e seus movimentos em 

defesa dos seus interesses. Uma rede onde as traduções são bem sucedidas é 

fortemente alinhada, enquanto seu inverso, uma rede com traduções mal sucedidas, 

é fracamente alinhada (CALLON, 1991). Esse alinhamento não é simples, mas 

complexo, incluindo atores humanos e não-humanos, bem como inscrições e 

artefatos. Por isso, inviável realizar um controle top-down que produza um 

alinhamento conforme requisitos ou fatores de sucesso. A produção do alinhamento 

no contexto da ANT é produto de um movimento bottom-up, no qual o alinhamento 

emerge da interação dos atores (MONTEIRO, 2000). 

 

Uma rede fortemente alinhada leva a uma maior coordenação dos atores. As ações 

dos atores são cooperativas e, uma vez realizadas, levam a um alinhamento cada 

vez mais forte. Os atores sabem como articular suas ações e isso contribui para o 

sucesso da tradução. 

 

A formação de caixas-pretas é outra evidência de sucesso de uma rede, na medida 

em que converte parte da rede em um único elemento. A irreversibilidade da 

tradução depende de dois fatores: o quanto é difícil retornar ao ponto anterior e o 

quanto a tradução influencia as traduções subseqüentes. Assim, a tradução não é 

irreversível por si mesma, mas pelo conjunto de relações na qual se insere. Outro 

fator que contribui para a irreversibilidade é a instituição de normas que limitam 

atores, intermediários e mudanças. 

 

Dependendo do grau de irreversibilidade atingido, uma tradução concorrente pode 

enfrentar sérios obstáculos à sua difusão. É necessário, antes de estabelecer a nova 
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tradução, desfazer as relações que mantém a irreversibilidade da tradução que se 

deseja substituir.  

 

 

2.3 Representação Gráfica na ANT 

 

Outro ponto importante na tradição da ANT é a representação visual das redes. Há 

uma longa tradição de representar graficamente as redes estudadas, que gerou uma 

grande variedade de espécies de representação gráfica. Andrade, Joia, Fornazin e 

Cavalheiro (2013) realizaram extensa revisão bibliográfica dos estudos baseados em 

ANT na área de Sistemas de Informação. O resumo da pesquisa encontra-se no 

Quadro 3. Em seguida ao Quadro, encontramos figuras exemplificativas de cada 

uma das categorias descritas, conforme numeração referenciada no próprio Quadro. 

 

Quadro 3 – Categorias de Representações Gráficas nos Estudos em ANT 

CATEGORIA CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIAS 

Temporais (Figura 1) 

Descritivo; 

Representa um 
encadeamento de eventos; 

Visão processual enfocando 
interação temporal. 

Law (1973; 1982); Faraj et 
al. (2004); Ramiller (2005); 
Tuomi (2000). 

Em rede (Figura 2) 

Descritivo; 

Configuração de uma rede 
de atores; 

Gráficos compostos por nós 
e setas; 

Enfoca como os atores estão 
relacionados e como 
influenciam uns aos outros. 

Callon et al. (1983); Latour 
(1996); Gärtner and Wagner 
(1996); Dodier and Barbot 
(2000); Ramos (2009); 
Teles e Joia (2011); 
Cresswell et al. (2010); 
Ramiller (2005). 
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CATEGORIA CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIAS 

De poder (Figura 3) 

Interpretação Analítica; 

Representa forças 
direcionando o 
comportamento dos atores; 

Enfoca em relações de poder 
na formação de uma rede de 
atores. 

Law (1983); Callon (1986a), 
Latour (1997). 

De tradução (Figura 4) 

Interpretação Analítica; 

Geralmente representam 
atores, seus objetivos iniciais 
e como esses objetivos 
foram alterados para PPO; 

Enfoca momentos de 
tradução. 

Callon (1986a); Heeks and 
Stanforth (2007); Tapha 
(2012); Faraj et al. (2004); 
Andrade e Urquhart (2010), 
Gooding (2006). 

De coesão (Figura 5) 

Interpretação Analítica; 

Representa como 
patrocinados globais e 
técnicos locais interagem ao 
longo do tempo. 

Múltiplas dimensões no 
mesmo gráfico: atores 
globais, atores locais e 
trajetória temporal. 

Law e Callon (1992); Heeks 
e Stanforth (2007), Ramos 
(2009); Teles (2011); Lungo 
and Igira (2008) 

E-OU (Figura 6) 

Interpretação Analítica; 

Representa progressão de 
técnicas de tradução para 
alcançar uma rede de atores. 

Múltiplas dimensões no 
mesmo gráfico: técnicas, 
atores e traduções; 

Enfoca a possibilidade de 
traduções. 

Latour et al. (1991); Latour 
(1992); Santos (2005). 

Fonte: Andrade, Joia, Fornazin e Cavalheiro (2013), pg. 12-13. 
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Figura 1 – Gráfico temporal 

 

Fonte: Law (1973, p. 286) 
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Figura 2 – Gráfico em rede 

 

Fonte: Callon, Courtial, Turner et al (1983, p. 210) 

 

Figura 3 – Gráfico de poder 

 

Fonte: Law (1983, p. 240) 
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Figura 4 – Gráfico de tradução 

 

Fonte: Callon (1986a, p. 20) 
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Figura 5 – Gráfico de coesão 

 

Fonte: Law e Callon (1992, p. 50) 
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Figura 6 – Gráfico E/OU 

 

Fonte: Latour, Mauguin e Teil (1991, p. 424) 

 

 

No presente trabalho serão utilizadas representações gráficas temporais, em rede e 

de coesão. Os três tipos de gráficos escolhidos são encontrados, também, em outros 

trabalhos da linha de pesquisa a que se filia o autor, como Ramos (2009), Telles 

(2010), Cavalheiro e Joia (2013) e Fornazin e Joia (2013). Isso demonstra uma 

coesão interna na escolha das categorias de representação de redes. Dois exemplos 

do uso de múltiplas representações gráficas em um só trabalho são: 

 

 

Ramos (2009), ao analisar a política nacional de informática 
descreve a configuração de redes de atores em sucessivos 
momentos, para então apresentar a trajetória da política por meio do 
gráfico de coesão. Ramiller (2005) reúne gráficos de tempo e de 
redes de atores, evidenciando, assim, como eventos ao longo do 
tempo configuraram redes de associações. Tais estudos, por meio de 
uma cadeia de eventos ou de uma rede de atores, buscaram prover 
uma visão panorâmica do caso em estudo, para então aprofundar a 
discussão utilizando gráficos com dimensões analíticas, como, por 
exemplo, poder, tradução e coesão (ANDRADE, JOIA, FORNAZIN, e 
CAVALHEIRO, 2013, pg. 12) 
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Ainda que a escolha recaia sobre as mesmas categorias, as representações gráficas 

não são idênticas e representam uma tradução dos autores a partir da teoria 

previamente existente. Gráficos temporais e de coesão guardam grande 

semelhança. Já os gráficos de rede são onde encontramos maior diversidade de 

apresentações. Assim, não há que se falar em uma notação padronizada para estes, 

que não foi encontrada na pesquisa citada, parecendo ser ainda necessária uma 

tradução que consiga produzir um padrão gráfico de amplo uso na área de pesquisa 

e, com isso, uma caixa-preta. 

 

Gráficos temporais apresentam uma visão processual e destacam eventos ao longo 

de uma linha do tempo. Gráficos temporais podem conter informações que permitam 

ao leitor situar os eventos e as redes ao longo da trajetória temporal, bem como os 

movimentos que caracterizam estas redes.  

 

Não é possível, contudo, a partir do gráfico temporal, compreender as relações entre 

os atores e sua influencia mútua no processo de tradução. Para isso, são utilizados 

os gráficos de rede. Por seu lado, enquanto os gráficos temporais mostram 

mudanças ao longo do tempo, os gráficos de rede são estáticos e mostram uma 

“fotografia” em um dado momento do tempo. Podem ser desenhados tantos gráficos 

de rede quanto momentos houverem no tempo de existência de uma rede, sendo a 

escolha dos momentos a serem representados uma decisão arbitrária do 

pesquisador. Também é uma decisão arbitrária do pesquisador quais atores e  

relações serão representados no gráfico de rede, posto que não é fácil identificar os 

limites de uma rede. 

 

As duas categorias de gráficos acima descrevem redes, mas não são analíticas. 

Assim, no presente trabalho, iremos utilizar o gráfico de coesão para representar, ao 

longo do tempo, a interação entre atores globais e atores locais.  A grande utilização 
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deste tipo de gráfico deve-se à sua capacidade de explicar as trajetórias, e à simples 

associação entre coesão e sucesso, bem como ausência de coesão e insucesso19. 

 

A representação gráfica das redes de atores fornece uma visão incompleta destas 

redes (LATOUR, 2005). Este defeito apontado por Latour é uma característica dos 

modelos. Assim como o mapa é, também, uma representação incompleta de um 

território. Ainda que incompleto, o modelo é válido se permite realizar análises a 

partir de sua representação simplificada. De nada serve um mapa do Brasil do 

tamanho do Brasil, como também de nada serve uma representação da rede que 

seja a própria rede com todos seus atores e seus tempos. 

 

 

2.4 Método Ator-Rede 

 

Ao analisar sistemas de informação, podem ser realizadas tanto uma pesquisa 

qualitativa como quantitativa (CHEN & HIRSCHHEIM, 2004). Contudo, o objetivo do 

presente trabalho não é quantificar os resultados da implantação do Projudi como 

ferramenta de acesso à Justiça por meio de processo eletrônico, mas sim de 

acompanhar atores e redes e entender como e porque os fatos se desenrolaram. 

Por isso, a presente pesquisa é de natureza qualitativa. 

 

Para poder utilizar a ANT em todo o seu potencial, a pesquisa tem que obedecer 

alguns requisitos determinados pela ANT como teoria e utilizar as ferramentas 

oferecidas pela ANT como método. Em essência, a estratégia de pesquisa deve 

levar o pesquisador ao encontro das evidências. Conforme recomendação de 

Ciborra (1998), há que se praticar mais contemplação do que cálculo. 

                                            
19 Ainda que sucesso e insucesso sejam controversos (ver ANDRADE, FORNAZIN e 
CAVALHEIRO (2013), há forte correlação na literatura sobre Sistemas de Informação entre 
alta coesão e sucesso na implantação de sistemas, bem como seu inverso. 
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Na prática, a ANT consiste em “seguir os atores”, tarefa esta dificultada tanto pela 

profusão de atores, quanto pela natureza instável dos mesmos (LATOUR, 2005) . 

Atores se multiplicam em uma rede, proporcionalmente a quão longe o pesquisador 

queira olhar. Saindo do centro da rede, os atores periféricos são quase incontáveis. 

Além disso, os atores aparecem e desaparecem do contexto de uma rede, de forma 

“desordenada”, sem respeitar qualquer fronteira do tempo e espaço (LATOUR, 

2005). Assim, atores não são; atores estão. 

 

Por isso, a estratégia de uma pesquisa orientada pela ANT passa por seguir os 

“construtores de redes”, ou seja, os atores centrais que, em grande parte, levam à 

formação de uma rede, mobilizam outros atores em torno de seus interesses ou 

impelem anti-programas que levam à “destruição” de uma rede e formação de uma 

nova (LATOUR, 2005). No caso da presente pesquisa, essa estratégia leva o 

pesquisador a seguir atores determinantes na trajetória do Projudi – o próprio 

sistema e suas versões, os seus desenvolvedores, os adotantes etc. 

 

Outro problema é identificar o que é ator e o que é rede (LATOUR, 2005). O próprio 

nome da teoria mostra esta dualidade: ator-rede. Assim, quando se está diante de 

um ator ou de uma rede? Depende do olhar do pesquisador. Como bem aponta 

Callon: “Um ator-rede é simultaneamente um ator cuja atividade é formar redes de 

elementos heterogêneos e uma rede que é capaz de redefinir e transformar aquilo 

da qual é feita” (CALLON, 1987, p.93). A escolha por tratar um elemento como ator 

ou rede depende, portanto, do foco ou escopo de análise.  

 

Outro ponto crucial da estratégia de uma pesquisa orientada pela ANT é a descrição. 

Latour (2004) declara que a ANT é essencialmente descritiva e que não há um 

critério objetivo para encerrar uma descrição, na medida em que não há o objetivo 

de explicar a realidade ou testar uma teoria. Sendo assim, a pesquisa é do tipo 

descritivo, posto que busca descrever as redes formadas durante o ciclo de vida do 
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Projudi e suas respectivas trajetórias. A pesquisa descritiva analisa e correlaciona os 

fatos, sem manipular os mesmos, posto que fazem parte de uma história passada, 

que não pode ser influenciada pelo pesquisador.  

 

Para Latour (2005), a descrição inclui alguma forma de explicação, na medida em 

que o relato sobre os fatos medeia a relação entre estes e o leitor. A descrição é 

uma tradução da realidade e, nesse sentido, uma interpretação sobre a mesma. 

Utilizando a ANT realizamos uma pesquisa de caráter interpretativista que: 

 

 

(...) declara que a realidade, assim como nosso conhecimento dela, 
são produtos sociais e, por isso, incapazes de serem entendidos 
independentemente dos atores sociais (incluindo os pesquisadores) 
que constroem e fazem sentido da realidade20. (ORLIKOWSKY e 
BAROUDI, 1991, pg. 13, tradução do autor). 

 

 

Em uma pesquisa interpretativista, dependemos dos atores e da forma como eles 

nos contam as histórias, para apreender a realidade. O objeto é uma construção 

social de determinados atores, em determinados locais e tempos (POZZEBON, 

2004). Ao interpretar a realidade, o pesquisador sobrepõe a sua construção acima 

da construção previamente realizada pelos atores. 

 

Por isso, o pesquisador precisa tomar alguns cuidados para que sua interpretação 

não faça desaparecer a realidade. Para Orlikowsky e Baroudi (1991), são estudos 

interpretativistas aqueles que: possuem uma perspectiva não determinista; o 

pesquisador procura ampliar seu conhecimento sobre o objeto de estudo; o objeto 

de estudo é examinado onde ocorre e sob a perspectiva dos atores; e o pesquisador 

não transfere para o objeto sua interpretação a priori.  

                                            
20 Interpretativism asserts that reality, as well as our knowledge thereof, are social products 
and hence incapable of being understood independent of the social actors (including the 
researchers) that construct and make sense of that reality 
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Pesquisas interpretativistas em Sistemas de Informação costumam realizar estudos 

de caso em profundidade (WALSHAM, 1995; POZZEBON, 2004; e MITEV, 2006). 

Para Walsham (1995), estas pesquisas procuram responder “como” e por quê?”. 

Este é exatamente o objetivo enfrentado na presente pesquisa. Entender como e por 

que se desenvolveram as trajetórias do Projudi. 

 

Importante ressaltar que o estudo de caso a que nos referimos aqui não é uma 

opção metodológica de acordo com o proposto por Yin (2005), mas sim uma opção 

pelo objeto a ser estudado, como descrito por Stake (1988). O foco é no objeto de 

estudo – o Projudi –, interesse este despertado por motivos que já foram antes 

explicitados. O Projudi é um caso único por se tratar da primeira tentativa 

coordenada de implantação do processo eletrônico no Poder Judiciário brasileiro, 

representando uma mudança radical frente à abordagem anterior de 

desenvolvimento e implantação descentralizadas de sistemas. Por se tratar de uma 

história que se desenrola ao longo do tempo e na qual se procura observar como as 

condições mudam, a trajetória do Projudi constitui um estudo de caso longitudinal 

(YIN, 2005). 

 

É sabido que o Projudi foi implementado em diversos tribunais, em versões 

diferentes (ATHENIENSE, 2010). Cada uma dessas implementações poderia ser 

considerada um caso diferente, com sua própria riqueza de detalhes e informações. 

Considerados múltiplos casos, poderia ser possível realizar análises comparativas 

ou mesmo quantitativas. Contudo, a opção foi considerar o Projudi como uma 

política pública nacional de informatização do Poder Judiciário brasileiro, o que pode 

levar a um alto grau de abstração, em se comparado à abordagem de examinar 

detalhadamente as experiências locais. 

 

Estudos de caso interpretativistas têm seus próprios critérios para avaliar a 

qualidade da pesquisa.  No presente trabalho, iremos utilizar os quatro critérios 
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definidos por Pozzebon (2004): autenticidade, plausibilidade, crítica e reflexibilidade. 

Para o autor, a autenticidade é garantida pela ida a campo, ocasião em que o 

pesquisador interage com os participantes e tem acesso a documentos. A 

plausibilidade é obtida pela lógica dos resultados da pesquisa e sua contribuição 

para os leitores. A crítica é a motivação aos leitores a repensar as próprias 

premissas do trabalho. Por fim, a reflexibilidade é a revelação do papel do autor da 

pesquisa e o seu próprio viés. 

 

No caso do Projudi, é importante notar que, ao longo da história, o pesquisador não 

desempenhou qualquer papel relevante, mas teve contato, em alguns breves 

momentos, com o sistema, por conta de seu trabalho como consultor de gestão junto 

ao Poder Judiciário. Se, por um lado, o pesquisador é visto pelos envolvidos no caso 

do Projudi como um elemento neutro, por outro ele também não teve a oportunidade 

de estar presente em momentos reveladores, ter acesso a documentos internos que 

poderiam esclarecer fatos obscuros ou sob os quais há uma falta certeza. Há 

vantagens e desvantagens em cada uma dessas situações, mas o pesquisador não 

pode, por maior que seja seu interesse no objeto de pesquisa, reverter seu passado 

e se inserir na história do Projudi. Assim, só lhe resta observar, ainda que a 

distância. 

 

No curso da pesquisa, o autor se apoiou em múltiplas fontes de evidência. Distante 

no tempo e espaço das trajetórias do Projudi, o pesquisador não pode realizar 

observação direta, nem tampouco observação participante. Ainda assim, frente a 

essas limitações, procurou explorar a técnica de coleta de dados através de 

entrevistas não-estruturadas. Além das entrevistas, foram realizadas pesquisas em 

documentos, arquivos e artefatos físicos.  

 

Latour (2000) divide o trabalho de pesquisa no contexto da ANT entre “Literatura” 

(análise de discursos e textos) e “Laboratório” (observação dos agentes nos seus 

locais de trabalho). Ainda que estes momentos sejam complementares, uma 
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pesquisa que utilize a ANT não precisa conter ambos. Santos (2005), analisando a 

obra de Latour, identificou dois tipos de abordagens: 

 

 

Em trabalhos que classificamos, em sua maior parte, de observação, 
etnográficos, antropológicos, o autor acompanha seus personagens, 
foco do seu estudo, em ação. (...) Em outro conjunto de pesquisas, 
Latour acompanha fatos e artefatos olhando para o passado, onde 
não é possível seguir os personagens em ação, literalmente, mas 
somente investigar os fatos através de relatórios, entrevistas, artigos, 
citações, documentos, etc (SANTOS, 2005, pg. 67). 

 

 

Latour (2005) indica, ainda, cinco ocasiões em que o pesquisador pode observar os 

fatos. A primeira ocasião é estudar as inovações no local de trabalho do invento. A 

segunda ocasião é quando os usuários fazem uso da tecnologia em seu cotidiano. A 

terceira ocasião é proporcionada por falhas ou interrupções, quando as tecnologias 

deixam de ser invisíveis. A quarta ocasião é quando se pode estudar a tecnologia 

por meio de arquivos ou memória. A quinta ocasião ocorre quando, impossíveis as 

anteriores, recorre-se à ficção.  

 

A presente pesquisa utiliza a segunda abordagem identificada por Santos (2005) na 

obra de Latour, por meio da “Literatura”, e observa os fatos na quarta ocasião 

indicada por Latour quando a tecnologia é estudada por meio de arquivos e 

memória. 

 

Ainda que por meio de arquivos e memória, há que se seguir os atores, humanos e 

não-humanos. Nesse sentido, há que se pesquisar os intermediários descritos por 

Callon (1991): textos, artefatos técnicos e, claro, seres humanos. Os textos incluem 

leis, normas, planos, metodologias, relatórios e outros documentos materializados ou 

digitais. Os artefatos se resumem a equipamentos e sistemas, mas incluem, além 

destes, códigos, manuais, licenças, treinamentos e outros, ou seja, documentos que 

acompanham os artefatos. Os seres humanos que foram seguidos eram aqueles 
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que desempenharam papel relevante nas trajetórias do Projudi, seja por terem sido 

protagonistas de decisões importantes, porque sua opinião foi considerada em 

qualquer momento em que houve uma tomada de decisão, por seu envolvimento 

com a implantação do Projudi ou por seu papel como usuário do Projudi, de tal forma 

que pudessem contribuir para esclarecer as trajetórias de implantação do sistema. 

 

Se a classificação como ator ou rede é arbitrária, a classificação como ator ou 

intermediário também o é (LATOUR, 2005). Se, a partir do olhar do pesquisador, o 

elemento é parte de uma rede, é visto como ator, por outro lado, se está interessado 

nas redes por trás do elemento, ele é um intermediário.  

 

A estratégia de pesquisa foi seguir os atores “como se fôssemos sombras” deles 

(LATOUR, 2000, p. 106), por meio do método bola de neve (BIERNARCKI e 

WALDORF, 1981). De acordo com este método, um entrevistado leva ao outro, 

aumentando o número de entrevistas, como se fosse uma bola de neve. Por isso, 

não havia definição prévia dos atores a serem seguidos, apenas adotou-se como 

ponto de partida os criadores do Projudi. Os demais atores foram revelados no curso 

da pesquisa de campo e da análise das informações obtidas (HARDY e WILLIAMS, 

2008). 

 

Para seguir os atores, foram realizadas entrevistas com os atores humanos e 

pesquisa com os atores não-humanos. Nesse sentido, as entrevistas foram 

orientadas por perguntas simples, em que se privilegiou o ato de ouvir os autores, 

permitindo que eles se expressassem e revelassem mais atores, redes e trajetórias. 

 

O pesquisador que se propõe a utilizar a ANT deve estar disposto a seguir todas as 

trilhas que os atores deixam em seu caminho (LATOUR, 2000). Contudo, pode-se 

perseguir trilhas que coloquem o pesquisador muito fora do seu rumo, o qual é 

definido pela delimitação do estudo a ser empreendido. Neste sentido, pode-se dizer 
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que o pesquisador, apesar de seguir os atores, escolhe os caminhos pelos quais os 

segue. Assim, o relato fornecido pelo pesquisador, imbuído de sua visão de mundo e 

da própria parcialidade dos atores seguidos, é apenas um entre os muitos relatos 

possíveis sobre um dado fenômeno. 

 

Por outro lado, atores ouvidos também são parciais. Eles possuem (como o 

pesquisador) visões parciais do fenômeno estudado e transferem para seus relatos 

suas próprias visões de mundo (LATOUR, 2005). Múltiplas fontes amenizam o 

problema, mas não são capazes de fazê-lo desaparecer. É importante lembrar que 

os atores que não são ouvidos, por problemas do pesquisador ou recusa do próprio 

ator em participar da pesquisa, influenciam, com seu silêncio, a forma como a 

história é descrita. Além da parcialidade do autor e dos atores, Latour (2005) alerta 

para a existência do plasma, um grande espaço vazio que envolve a rede revelada 

ao longo da pesquisa. Ao largo das situações observadas pelo pesquisador, existe 

uma grande quantidade de outras situações que são desconhecidas e, uma vez 

observadas, levariam possivelmente a uma diferente descrição do fenômeno. 

 

Ainda no contexto da ANT, deve-se reconhecer que esta teoria-método demanda 

grande esforço, em tempo e dedicação, para seguir e analisar atores e redes. Ainda 

que o conceito de saturação teórica de Eisenhardt (1989) tenha sido utilizado, as 

redes poderiam levar o pesquisador para longe ou, ao contrário, deixá-lo preso em 

um pequeno número de atores e redes – seja pela atratividade destes, seja pelo 

medo em aventurar-se para mais longe do seu núcleo central.  

 

 A aplicação da metodologia bola de neve (BIERNARCKI e WALDORF, 1981) levou 

o pesquisador a percorrer grandes distâncias. A bola de neve tem que começar de 

algum ponto. O ponto inicial selecionado para esse processo não é bem um ponto, 

no sentido de que não é representado por uma só pessoa. O ponto inicial é a gênese 

do Projudi e, por isso, o ponto inicial é representado pelos seus três criadores, ou ao 

menos os que entraram para a história como tal: André Moreira, Antonio Silveira e 
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Leandro Lira21. Por isso, foram agendadas entrevistas com os três atores em dias 

subseqüentes. A partir deles a bola de neve foi agregando novos entrevistados. 

 

Leandro Lira recomendou André Moreira e Antonio Silveira, que seriam ouvidos nos 

dias seguintes. 

 

André Moreira recomendou Antonio Silveira, que seria ouvido no dia seguinte, Max 

Veras, que foi servidor do CNJ, e o Secretário de Tecnologia do CNJ, que depois se 

descobriu ser Declieux Dantas. 

 

Antonio Silveira recomendou: Sérgio Tejada, Juiz do TRF da 4ª Região; José 

Guilherme Vasi Werner, Juiz do CNJ (que não aceitou ser entrevistado); e Cláudio 

Lucena, professor da Universidade Federal de Campina Grande, este como 

estudioso do processo eletrônico. 

 

Sérgio Tejada recomendou procurar o Tribunal de Justiça do Paraná, o de Goiás e o 

da Bahia. Recomendou entrevistar André Moreira, Antonio Silveira e Leandro Lira, 

que já haviam sido entrevistados. Recomendou, ainda, Pedro Vieira, que foi servidor 

do CNJ. 

 

No Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Elizabeth Lourenço (que não aceitou ser 

entrevistada) recomendou André Pinho, servidor do TJBA, que recomendou Samuel 

Cersósimo, também do TJBA, e Pedro Vieira. 

 

Samuel Cersosimo recomendou: Raimundo Nonato, Juiz do TJBA; Elizabeth 

Lourenço, servidora do TJBA (que já havia se recusado a ser entrevistada): Alex 
                                            
21 A ordem aqui é tão somente a alfabética. Em outros casos, onde os nomes não aparecem 
em ordem alfabética, é seguida a ordem na qual os nomes foram sugeridos pelos 
entrevistados. 
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Campos, servidor do TJBA; Edvaldo, servidor do TJBA; Eurípedes Brito Cunha 

Junior, da OAB-BA; e Da Paz, funcionário da OAB-BA. 

 

Pedro Vieira recomendou: Alexandre Atheniense, da OAB-MG; Antonio Costa, antigo 

Diretor de Tecnologia do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO); Antonio Rolla, 

servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG); Victor Brunno, servidor do 

Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR); Alexandre Azevedo, Juiz do Trabalho (e que 

foi encontrado como responsável pela área de informática do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho); Aloisio Spadeto, servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia 

(TJRO); e Alex Campos, servidor do Tribunal de Justiça do Paraná. José Carlos 

Abelaira Filho, antigo Diretor de Tecnologia do CNJ, aparece na fala de Pedro Vieira, 

que o sucedeu no próprio CNJ 

 

Declieux Dantas, antigo Secretário de Informática do CNJ e hoje no Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal (TJDF) e Territórios (e que não aceitou ser entrevistado) 

recomendou Luiz Alberto, servidor do próprio TJDFT. 

 

Alexandre Azevedo recomendou: Marivaldo Dantas, Juiz do CNJ; Sérgio Tejada 

(que já havia sido entrevistado); Paulo Cristóvão, Juiz do TRF da 4ª Região, Paraná; 

e Alexandre Libonati, Juiz do TRF da 2ª Região, Rio de Janeiro. 

 

Eurípedes Brito Cunha recomendou: Ricardo Albuquerque, da OAB-PR; Eduardo 

Krüel, de Goiás; Maria Amélia Mena Barreto, da OAB-RJ; Frederico Duarte, de 

Pernambuco; Mauro Leonardo, advogado de Salvador; e José Carlos Almeida, 

advogado e professor do Rio de Janeiro.  

 

Carlos Abelaira e Alexandre Libonati não fizeram novas recomendações. 
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Algumas dessas trilhas foram perdidas ao longo do tempo. A causa mais óbvia foi a 

recusa de alguns indicados em serem entrevistado (tanto explícita quanto implícita). 

Além disso, houve pessoas citadas cujos contatos não foram fornecidos ou cujos 

contatos fornecidos não foram suficientes para encontrá-las. A Figura 7 mostra os 

nomes indicados e os efetivamente entrevistados, começando pelo canto superior 

esquerdo. 

 

Figura 7 – Rede de indicações para entrevistas 
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Veras

Cláudio 
Lucena

Wasi
Werner

Sérgio 
Tejada

TJPR

TJGO

TJBA 
(Elizabeth 
Lourenço)

Pedro 
Vieira

Samuel 
Cersosimo

André 
Pinho

Da Paz
Raimundo 

Nonato

Edvaldo
Alex 

Campos

Eurípedes 
Brito 

Cunha

Alexandre 
Atheniense

Antonio 
Costa

Antonio 
Rolla

Victor 
Brunno

Aloisio
Spadeto

Alexandre 
Azevedo

Carlos 
Abelaira

Luiz 
Alberto

Marivaldo
Dantas

Paulo 
Cristóvão

Alexandre 
Libonati

José 
Carlos 

Almeida

Mauro 
Leonardo

Eduardo 
Kruel

Maria 
Amélia

Frederico 
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N.R.: Em verde os entrevistados e em vermelho os que foram indicados, mas não 
entrevistados. 

 

Em alguns casos, tempo e distancia separaram os possíveis caminhos a serem 

seguidos do foco do pesquisador. Por fim, o próprio foco e o encaminhamento da 
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pesquisa, na medida em que o pesquisador se encanta por um ou mais caminhos, o 

distraem de outros que poderiam ser seguidos, entrevistando outros atores-

humanos. Afinal, ainda que utilizando o método bola de neve para orientar a seleção 

de entrevistados, trata-se de uma pesquisa com múltiplas fontes, as quais sofrem 

influencia recíproca.  

 

Documentos levam a pessoas e pessoas levam a documentos. Assim, o grande 

número de documentos nos Anexos 2, 3 e 4, bem como fotos e quadros fornecidos 

pelos entrevistados mostram o entrelaçamento das fontes. 

 

No total, foram 12 entrevistas, com cerca de 8 horas, no total, de duração, 

resultando em quase 300 páginas de transcrição, material este disponível no Anexo 

1. Somente a entrevista com Alexandre Azevedo não pode ser gravada, tendo sido 

feito um registro manual da mesma, que durou 30 minutos, com três páginas de 

anotações. A todos os entrevistados foi solicitado que fornecessem eventuais 

documentos que possuíssem sobre o Projudi, a fim de somar aos obtidos junto a 

fontes oficiais.  

 

As entrevistas foram analisadas em conjunto com os documentos e sistematizadas. 

A partir destas entrevistas e da interpretação do pesquisador, foi definida a macro-

divisão temporal das trajetórias do Projudi em três fases: de Campina Grande a João 

Pessoa; de João Pessoa a Brasília; e de Brasília para o Brasil. Essas fases, 

apresentadas nos capítulos 4, 5 e 6, respectivamente, marcam trajetórias diversas 

pelas quais o Projudi ultrapassa pontos de passagem obrigatórios para atingir seus 

objetivos. A partir dessa macro-definição, foram organizadas as informações sobre 

cada um dessas fases, sistematizando o conhecimento obtido no processo de 

pesquisa na forma de texto descritivo. 

 



77 

 

Para Latour (2005), no contexto da ANT, o bom texto é aquele que traça uma rede, 

em que os atores agem e não simplesmente estão presentes. Esse é o propósito de 

cada seção em isolado, de cada capítulo e do conjunto de capítulos que descreve as 

trajetórias do Projudi. O texto procurou capturar e explicitar os movimentos de atores 

e redes. 

 

Ao contrário de um grande número de trabalhos que utilizam ANT, a presente 

pesquisa separa a descrição da análise das trajetórias. Dessa forma, cada leitor 

pode fazer sua própria análise, descobrir e “montar” suas próprias redes, além de 

interpretar a história a seu modo, sem se deixar influenciar pela tradução realizada 

pelo pesquisador. 

 

A partir da sistematização em fases e do texto preliminar, foi possível dividir as fases 

em sub-fases ou momentos. Assim, cada uma das fases foi dividida, novamente, em 

três, para melhor compreensão dessas trajetórias. 

 

Para garantir a confiabilidade (POZZEBON, 2004), versões preliminares dos textos 

foram submetidas aos informantes principais. Leandro Lira revisou as versões 4 do 

Capítulo 4, 3 do Capítulo 5 e versão 5 do Capítulo 6. Pedro Vieira revisou a versão 4 

do Capítulo 5, a versão 6 do Capítulo 6 e a versão 8 dos capítulos 1 a 7. Samuel 

Cersosimo revistou a versão 6 do Capítulo 6. Carlos Abelaira recebeu a versão 6 do 

Capítulo 5 e a versão 6 do Capítulo 6, mas não retornou a revisão. André Moreira 

recebeu a versão 5 do Capítulo 4, mas não retornou a revisão. André Moreira e 

Antonio Silveira receberam a versão 6 do Capítulo 4, mas não retornaram a revisão. 

 

Consolidadas essas descrições das trajetórias do Projudi, foi elaborado um gráfico 

temporal para cada fase, com os principais eventos destas. O próximo passo da 

pesquisa foi elaborar os gráficos de rede para os momentos das fases e realizar a 

análise de cada um desses momentos via ANT. Em seguida, o conjunto desses 
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momentos, dentro de cada fase, foi representado por meio de um gráfico de coesão. 

Importante notar que não há um gráfico de coesão que reúna todas as fases. Isso se 

explica porque em cada fase há objetivos (dos atores) diversos dos demais e, em 

cada fase, se apresentam diferentes atores locais (internos) e globais (externos). 

 

A partir dos gráficos elaborados, a ANT foi utilizada para identificar e interpretar os 

atores e seus movimentos, seja nas redes, seja ao longo do tempo. Assim, um 

segundo relato das trajetórias do Projudi se apresenta, relato este elaborado ao 

redor de movimentos de tradução: problematização, interessamento, envolvimento e 

mobilização. 

 

Por fim, o autor voltou aos atores e inscrições para retirar, das trajetórias do Projudi, 

lições aprendidas que pudessem ser úteis na implantação do processo eletrônico no 

Poder Judiciário brasileiro. 

 

Em todos esses momentos, quando o pesquisador sistematizou entrevistas e 

documentos, definiu fases, elaborou gráficos e apreendeu lições, o pesquisador 

traduziu as trajetórias do Projudi. Em um sentido mais claro, ele deformou essas 

trajetórias e imprimiu sobre elas o seu olhar sobre o objeto e sua própria visão de 

mundo. Por isso, o que se apresenta nos próximos capítulos, é uma interpretação 

singular sobre a história do Projudi, seus atores, ações e redes. Assim, nada mais 

justo que convidar outros pesquisadores a refazer o mesmo caminho, por outras 

trilhas, revelando outros atores, ações e redes, bem como tirarando suas próprias 

conclusões.  

 

Aplicando os critérios de Pozzebon (2004) à presente pesquisa, vemos que o 

método utilizado assegurou a qualidade da investigação. O pesquisador esteve em 

campo, entrevistou participantes e acessou documentos, em diversas fontes, tanto 

disponíveis ao público quanto de arquivos pessoais. Entre estes documentos 
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estavam leis, portarias, atas, manuais, projetos, relatórios, vídeos, fotos etc. Essa 

multiplicidade de fontes de evidências garante a autenticidade.  

 

Além disso, o autor seguiu um protocolo previamente definido, a partir de um projeto, 

tanto para coleta quanto análise de dados (POZZEBON, 2004). Os resultados 

encontrados foram comparados com outros resultados anteriores, ainda que não 

houvesse o propósito de explicar o fenômeno. O resultado final é uma descrição 

extensa das trajetórias do Projudi, cuja redação foi submetida a críticas de atores 

humanos participantes, garantindo a plausibilidade.  

 

A pesquisa também apresentou as controvérsias presentes nos momentos de 

tradução ao longo das trajetórias do Projudi. Com isso, há um viés crítico que 

estimula tanto os participantes dessa história, quanto seus leitores a repensar suas 

práticas de trabalho a partir dos exemplos presentes nas histórias.  

 

Finalmente, o pesquisador também revelou, no presente capítulo, suas crenças 

pessoais, sua participação na história e mesmo seu preconceito sobre o tema. 

Assim, está presente a reflexibilidade, ultimo critério de qualidade de Pozzebon 

(2004). 

 

Por fim, em consonância com a ANT e estudos de caso interpretativistas, é 

importante lembrar que a presente pesquisa não reclama para si qualquer poder de 

generalização (LATOUR, 2004). Os resultados obtidos aqui não são independentes 

do tempo e espaço, nem dos atores e das redes formadas. Ainda que se admita uma 

nova iniciativa de implantação de processo eletrônico na Justiça Brasileira, como é o 

caso do PJe, os resultados do Projudi não são generalizáveis e imediatamente 

aplicáveis ao PJe, ou qualquer outro sistema de processo eletrônico, muito menos a 

qualquer iniciativa de governo eletrônico no Brasil. No caso do PJe, sua implantação, 
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por exemplo, já encontra o Projudi previamente instalado, bem como uma cultura de 

informatização que o Projudi ajudou a desenvolver. 

 

Assim as interpretações e análises fornecidas são explicações sobre um fenômeno 

único, mas que podem ser úteis para outros fenômenos em outros contextos. Dessa 

forma, ainda que os resultados não sejam generalizáveis, as lições aprendidas pela 

observação das trajetórias do Projudi podem, por exemplo, fornecer poderosos 

insights para evitar repetir erros e potencializar os efeitos dos acertos, tanto na 

implantação de iniciativas de processo eletrônico, como o caso do PJe, quanto em 

outros projetos de governo eletrônico.  
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3 INFORMATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Este capítulo visa contextualizar a informatização do Poder Judiciário brasileiro. O 

leitor pode, assim, entender o meio ambiente no qual se inserem as trajetórias 

seguidas. O capítulo pode ser lido integralmente, como uma história à parte sobre a 

informatização do Judiciário, baseada na literatura sobre o tema. Alternativamente, 

pode ser lido em pedaços, conforme o assunto pelo qual se interessa o leitor. Assim, 

o capítulo se divide em seis seções sobre: Governo Eletrônico no Brasil; Poder 

Judiciário Brasileiro; Acesso à Justiça e Reforma do Judiciário Brasileiro; 

Informatização do Poder Judiciário Brasileiro; Tentativas de Coordenação da 

Informatização do Poder Judiciário Brasileiro; e Processo Eletrônico no Brasil. 

Finalmente, a seção sobre processo eletrônico apresenta uma revisão bibliográfica 

dos trabalhos já escritos sobre o Projudi. 

 

 

3.1 Governo Eletrônico no Brasil 

 

Uma definição de governo eletrônico deveria explicitar uma filosofia de atuação do 

governo e de seu relacionamento com a sociedade, que tem sua dinâmica alterada 

por meio do uso da tecnologia. Nesse sentido, o governo eletrônico não está restrito 

apenas à automação dos processos de trabalho e disponibilização de serviços 

públicos por meios eletrônicos (ABRANSON e MEANS, 2001). O governo eletrônico 

engloba uma ampla gama de atividades – de serviços eletrônicos a e-democracia e 

e-governança, objetivando “a melhoria dos processos da administração pública, 

aumento da eficiência, melhor governança, elaboração e monitoramento das 

políticas públicas, integração entre governos, e democracia eletrônica, representada 

pelo aumento da transparência, da participação democrática e accountability dos 

governos” (DINIZ, BARBOSA, JUNQUEIRA e PRADO, 2009, p. 27). Ou seja, a 

transformação, por meio do uso da tecnologia, da forma de atuação do governo e de 

seu relacionamento com a sociedade. 
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Em resumo, pode-se definir governo eletrônico como o uso de tecnologia da 

informação para apoiar a operação do governo, atender cidadãos e prover serviços 

(DAWES, 2002), ou ainda, como o atingimento de fins públicos por meios digitais 

(OSÓRIO, 2001). É nesse sentido que o termo governo eletrônico é usado no 

presente trabalho, e que o processo eletrônico (também denominado processo 

virtual ou digital, ou mesmo e-processo) é analisado como ferramenta de política 

pública para prover o acesso a um serviço do estado – a Justiça ou prestação 

jurisdicional. 

 

Contudo, essa transição para a realização de fins públicos por meios digitais não é 

um caminho fácil. Fountain (2001) defende que o sucesso do governo eletrônico só 

pode ser alcançado se sua implantação for concomitante à reforma do estado, posto 

que um deve complementar o outro. Torres, Pina e Hoyo (2005), por sua vez, 

identificam que as iniciativas de governo eletrônico refletem os padrões de serviço 

existentes, sem transformá-los de forma a superar os parâmetros estabelecidos pela 

Administração Pública Gerencial (New Public Management – NPM).  

 

Nesse sentido, Homburg (2004) identificou uma forte ligação entre governo 

eletrônico e Administração Pública Gerencial (NPM). Contudo, como aponta 

Homburg (2004), este não é sempre um casamento perfeito. Uma característica 

importante da Administração Pública Gerencial é a busca de uma estrutura 

organizacional enxuta e descentralizada. Contudo, a descentralização do poder pode 

ser desfavorável à implantação de novas tecnologias com grande impacto na 

organização, como apontam estudos clássicos sobre o tema (por exemplo, 

ARGYRIS, 1993; MARKUS, TANIS e FENEMA, 2000). Ou seja, se a reforma do 

Estado aparece como um pré-requisito para o sucesso de iniciativas de governo 

eletrônico, os próprios princípios que orientam a reforma podem criar dificuldades à 

implantação do governo eletrônico. 
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A reforma do estado brasileiro sofreu grande impulso a partir de 1995, com a 

transformação da Secretaria de Administração Federal em Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), sob o comando do Prof. Luiz 

Carlos Bresser Pereira (MARTINS, 2007). No comando do MARE, Bresser Pereira 

aplicou os princípios da Administração Pública Gerencial ao Governo Federal 

(BRESSER PEREIRA e SPINK, 1998). As atitudes de Bresser Pereira como 

Ministro, à época, já indicavam que a reforma do Estado brasileiro deveria caminhar 

no sentido do governo eletrônico, ou seja, da transformação da atuação do estado e 

de seu relacionamento com a sociedade por meio do uso da tecnologia, conforme 

descreve Ruediger (2002): 

 

 

Em algumas vezes o site do ministério [da reforma] logrou ser mais 
procurado do que o da receita pois o ministro [Bresser] exigia que as 
pautas de reuniões com decisões sobre a reforma e, em especial, 
referentes àquelas decisões sobre o funcionalismo público, fossem 
todas publicadas na Internet. Uma vez que o Ministro assim exigia e 
cobrava, verificando constantemente, outros órgãos passaram a 
também assim proceder (RUEDIGER, 2002, p.12). 

 

 

As iniciativas de modernização da gestão pública promoveram verdadeira 

contaminação sistêmica em outros níveis do estado e, também, no Poder Judiciário. 

Assim, o aprofundamento da modernização do estado chega, nos dias de hoje, 

aliado às iniciativas de informatização na prestação de serviços públicos – o que se 

convencionou denominar de governo eletrônico. 

 

Diniz, Barbosa, Junqueira e Prado (2009) apresentam uma abrangente história do 

governo eletrônico sob a ótica do Governo Federal, texto ao qual o leitor pode se 

referir caso deseje se aprofundar no tema. Os mesmos autores traçam uma linha 

temporal que mostra a seqüência de iniciativas: 
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Figura 8 – Perspectiva histórica do governo eletrônico no Brasil 

 

Fonte: Diniz, Barbosa, Junqueira e Prado (2009, p. 44) 

 

 

O Governo Federal criou, em 2000, o Comitê Executivo de Governo Eletrônico 

(CEGE), “com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e 

articular as ações de implantação do Governo Eletrônico” 22. O CEGE estabeleceu 

sete diretrizes gerais para o governo eletrônico23: 

 

 

1 - A prioridade do Governo Eletrônico é a promoção da cidadania; 

                                            
22 Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/historico>. Acesso em 11 de 
outubro de 2010. 

23 Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios>. Acesso em 11 
de outubro de 2010. 
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2 - A Inclusão Digital é indissociável do Governo Eletrônico; 

3 - O Software Livre é um recurso estratégico para a implementação 
do Governo Eletrônico; 

4 - A gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de 
articulação e gestão das políticas públicas do Governo Eletrônico; 

5 - O Governo Eletrônico deve racionalizar o uso de recursos; 

6 - O Governo Eletrônico deve contar com um arcabouço integrado 
de políticas, sistemas, padrões e normas; 

7 - Integração das ações de Governo Eletrônico com outros níveis de 
governo e outros poderes. 

 

 

A partir dessas diretrizes, fica clara a orientação dada ao projeto de implementação 

de governo eletrônico do governo brasileiro24, que se distancia do modelo voltado ao 

cidadão-usuário, antes adotado, em favor do fortalecimento da cidadania: 

 

 

A política de governo eletrônico do governo brasileiro abandona a 
visão que vinha sendo adotada, que apresentava o cidadão-usuário 
antes de mais nada como “cliente” dos serviços públicos, em uma 
perspectiva de provisão de inspiração neoliberal. O deslocamento 
não é somente semântico. Significa que o governo eletrônico tem 
como referência os direitos coletivos e uma visão de cidadania que 
não se restringe à somatória dos direitos dos indivíduos. Assim, 
forçosamente incorpora a promoção da participação e do controle 
social e a indissociabilidade entre a prestação de serviços e sua 
afirmação como direito dos indivíduos e da sociedade. 

Essa visão, evidentemente, não abandona a preocupação em 
atender as necessidades e demandas dos cidadãos individualmente, 
mas a vincula aos princípios da universalidade, da igualdade perante 
a lei e da eqüidade na oferta de serviços e informações.25 

 

 

                                            
24 Segundo Diniz, Barbosa, Junqueira e Prado (2009, p. 36): “O Programa de Governo 
Eletrônico resultante (Brasil, 2001) foi inicialmente implementado sob a coordenação política 
da Presidência da República, com apoio técnico e gerencial da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”. 

25 Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios>. Acesso em 11 
de outubro de 2010. 
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Esse sentido de governo eletrônico, que transcende a simples prestação de serviços 

por meio eletrônico, fica ainda mais claro na descrição da Diretriz 2: 

 

 

A inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da 
política de governo eletrônico, para que esta possa configurar-se 
como política universal. Esta visão funda-se no entendimento da 
inclusão digital como direito de cidadania e, portanto, objeto de 
políticas públicas para sua promoção. 

Entretanto, a articulação à política de governo eletrônico não pode 
levar a uma visão instrumental da inclusão digital. Esta deve ser vista 
como estratégia para construção e afirmação de novos direitos e 
consolidação de outros pela facilitação de acesso a eles.26 

 

 

A partir do governo Lula, a estrutura do Comitê Executivo de Governo Eletrônico na 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação é desmobilizada (DINIZ, 

BARBOSA, JUNQUEIRA e PRADO, 2009). Somente com a criação do 

Departamento de Governo Eletrônico, em 2005, há uma retomada do movimento. 

Porém, essa atuação continuou restrita ao âmbito dos ministérios e do próprio 

Governo Federal, sem que se possa identificar, no Programa de Governo Eletrônico, 

um elemento de formulação ou articulação de estratégias para o uso da tecnologia 

da informação no Poder Judiciário brasileiro. 

 

Um maior efeito das ações do Governo Federal pode ser sentido nas políticas 

públicas de inclusão social, cujo resultado está expresso na melhoria contínua dos 

índices de inclusão digital (BARBOSA, 2012). 

 

O maior alcance de computadores, celulares e a disseminação do uso da Internet 

são elementos que possibilitaram ao Poder Judiciário fazer uso intensivo das 

tecnologias de informação e comunicação na forma de governo eletrônico 

                                            
26 Disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios>. Acesso em 11 
de outubro de 2010. 
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(ANDRADE e JOIA, 2009). Contudo, as iniciativas do Governo Federal não 

promoveram incentivos diretos para a implementação ou melhorias em serviços de 

governo eletrônico do Poder Judiciário brasileiro. 

 

A partir das diretrizes estabelecidas para o programa de governo eletrônico 

brasileiro, este pode ser visto como ferramenta de política pública de inclusão social 

por meio da democratização do acesso aos serviços públicos. Para Ruediger (2002), 

esta característica democrática está numa perspectiva funcional do estado e na sua 

atuação como provedor de serviços à sociedade. Por outro lado, para o mesmo 

autor, críticas poderiam ser erigidas a partir de uma visão contratualista de Justiça, 

posto que tal não atua em favor dos membros menos favorecidos da sociedade. 

Portanto, o governo eletrônico não deveria ser elemento de aprofundamento das 

diferenças sociais, em desfavor das classes mais baixas.  

 

O problema da exclusão social atinge parte da população brasileira e a necessidade 

de inclusão desta parcela marginalizada está no centro dos debates sobre políticas 

públicas, na medida em que se verifica um sólido crescimento da renda da 

população brasileira, acompanhado de uma maior consciência em relação aos 

direitos de cidadania.  Por outro lado, uma análise da sociedade brasileira mostra 

que existem milhões de pessoas excluídas dos benefícios da economia brasileira e 

dos serviços prestados pelo governo aos cidadãos (REIS e SCHWARTZMAN, 2008). 

 

Segundo Reis e Schwartzman (2008), essa exclusão de parcela da população dos 

serviços proporcionados pelo estado pode ter duas origens: um processo de 

exclusão pelo qual setores antes incluídos foram marginalizados ou a existência de 

uma inclusão limitada aos próprios serviços prestados, por diversos fatores ligados 

às condições de prestação desses serviços. Segundo Ruediger (2002), essas 

condições podem se deteriorar, agravando o problema da exclusão, quando se 

constata a presença de fenômenos como a exclusão social, espacial e digital.  
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Apesar desses problemas, a inclusão digital vem melhorando no Brasil. A “Pesquisa 

sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil: TIC Domicílios 

e TIC Empresas 2011”, realizada pelo Comitê Gestor da Internet Brasileira (CGI.br), 

indica que o número de brasileiros que utilizam a Internet cresceu de 34% em 2008 

para 45% em 2011 (BARBOSA, 2012). Também aponta que 38% dos domicílios já 

têm acesso à Internet (BARBOSA, 2012). Por isso, dos usuários de internet, 67% 

acessam a internet de casa, 29% do trabalho, 28% da casa de outra pessoa, 28% de 

centro público de acesso pago (lanhouse),16% da escola, e somente 6% de centro 

público de acesso gratuito (telecentro e outros). Em comparação ao ano anterior, 

surge uma nova categoria: o acesso de qualquer lugar por telefone celular, utilizado 

por 15% dos usuários de internet. Comparando os mesmos dados, nota-se, ainda, 

um grande crescimento do acesso domiciliar (de 57% para 67%) e do trabalho (de 

22% para 29%) e, do outro lado, a queda no acesso de lanhouses (de 34% para 

28%) (BARBOSA, 2011). 

 

A superação da exclusão digital abre as portas para o aprofundamento da 

implantação do governo eletrônico no Brasil. A mesma pesquisa define “pessoas 

com 16 anos ou mais que utilizaram governo eletrônico nos últimos 12 meses em 

relação ao momento da entrevista” (BARBOSA, 2012, p. 475). Com base nessa 

definição, 31% da população brasileira maior de 16 anos fizeram uso de serviços de 

governo eletrônico em 2010, um aumento de quase 50% em relação aos 23% no 

ano anterior (BARBOSA, 2011). 

 

Porém, esses dados promissores não escondem uma barreira cultural que precisa 

ser superada. O principal motivo para usuários de internet não utilizarem serviços de 

governo eletrônico é a preferência dos cidadãos em fazer contato pessoalmente com 

os órgãos governamentais. Apesar do aumento da utilização de serviços de governo 

eletrônico entre 2011 e 2012, que passou de 46 para 69%, a preferência pelo 

contato pessoal também cresceu no mesmo período (BARBOSA, 2011, 2012). Esse 

movimento aparentemente contraditório pode ser explicado pela diminuição 

proporcional, na população de não-usuários de governo eletrônico, dos demais 
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comportamentos de resistência a utilização de serviços de governo eletrônico, 

enquanto a preferência pelo contato pessoal se consolida como barreira ao uso 

destes serviços.  

 

Dentro do restrito universo de usuários de serviços de governo eletrônico, o uso de 

serviços da Justiça – interesse especifico deste trabalho – amplifica o problema da 

exclusão digital e os desafios a serem enfrentados na adoção do processo 

eletrônico. Dentre os cidadãos que fizeram uso de serviços de governo eletrônico em 

2010, 18% utilizaram a Internet para “consultar andamento de atos processuais na 

justiça” (BARBOSA, 2012, p. 480), um aumento de 50% sobre os 12% que 

declararam tê-lo feito no ano anterior. A consolidação dos dados de Barbosa (2011) 

indica que o número de usuários dos serviços de acesso a informações sobre o 

andamento de atos processuais na Justiça alcançou 5,6% da população brasileira 

em 2010. A pesquisa da 2012 (BARBOSA, 2013) não apresentou levantamento de 

dados que permita comparação com o ano anterior. 

 

Se for considerado somente o público-alvo especializado, o Brasil contava com 

675.852 advogados e 64.370 estagiários em 11 de setembro de 2011 – segundo 

relatório publicado no site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil27. Sendo a população brasileira estimada em cerca de 190 milhões de 

habitantes, a partir do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística28, 

advogados e estagiários representam aproximadamente 0,4% do total da população. 

Ou seja, mesmo que todos os advogados e estagiários fizessem uso dos serviços de 

governo eletrônico da Justiça brasileira para consultar andamento de atos 

processuais, os outros 5,2% que também fazem uso destas ferramentas seriam 

constituídos de usuários pertencentes ao restante da população. Por isso, é 

importante considerar que o sistema de processo eletrônico tem como público-alvo 

                                            
27 Disponível em <http://www.oab.org.br/relatorioAdvOAB.asp>. Acesso em 11 de setembro 
de 2012. 

28 Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 
censo2010/default.shtm Acesso em 11 de setembro de 2012. 
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não só juízes, promotores, defensores, serventuários, advogados, estagiários e 

outros envolvidos profissionalmente com a prestação jurisdicional, mas também uma 

larga parcela da população que busca a solução de seus conflitos por meio da 

prestação jurisdicional. 

 

Em pesquisa realizada para calcular o índice de confiança na Justiça, realizada em 

seis regiões metropolitanas e no Distrito Federal, representando 60% da população 

nacional, “46,4% dos entrevistados declararam que já entraram com algum processo 

ou ação na Justiça (pessoalmente ou alguém residente em seu domicílio)” 

(DIREITOGV, 2010). Dessa forma, a diferença entre a parcela da população que já 

entrou com algum processo na Justiça e a parcela da população que é usuária dos 

serviços de governo eletrônico para consulta ao andamento de atos processuais 

mostra o grande potencial de crescimento dos serviços de governo eletrônico do 

Poder Judiciário brasileiro.  

 

Em pesquisa anterior, realizada em 2007, da amostra de pessoas que utilizaram a 

internet, mas não serviços de governo eletrônico, 29% gostariam de consultar o 

andamento de atos processuais na Justiça (BALBONI, 2008). As pesquisas 

subsequentes não apresentam dados que permitam comparação. Na falta de dados 

mais atualizados, utilizando os dados de 2007, pode-se constatar que havia um 

público potencial imediato para serviços de acesso a informações sobre o 

andamento de atos processuais na Justiça de quase 9% da população, frente a 

somente 1% da população que utilizava esses serviços naquele ano. Considerando 

que o numero de usuários destes serviços já se aproxima de 6% (BARBOSA, 2013), 

ainda há um publico potencial de pelo menos 3% da população brasileira que deseja 

utilizar esta facilidade. Este número, ainda que não seja tão impressionante quanto o 

percentual de pessoas que já entrou com um processo na Justiça, poderia 

representar um crescimento de mais de 50% da base de usuários. Portanto, os 

dados disponíveis demonstram que o Poder Judiciário Brasileiro é um campo com 

grande potencial para desenvolvimento de governo eletrônico. 
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3.2 Poder Judiciário Brasileiro 

 

Talvez a mais precisa e sintética explicação sobre o Poder Judiciário brasileiro seja a 

obtida por Vieira e Pinheiro (2008), a partir da citação de outros autores: “os tribunais 

‘são verdadeiras ‘ilhas’ incomunicáveis’ (BANDEIRA, 2005, p. 17), ‘administrados em 

células de autoconfiança e improviso’ (SAMPAIO, 2007, p. 275) e ‘cujas estruturas 

burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional 

de âmbito nacional’ (BRASIL, 2005b, p.6-7)” (VIEIRA e PINHEIRO, 2008, p. 6-7). 

 

O sistema judiciário brasileiro é uma combinação intrincada de competências, em 

razão de matéria, território e instâncias. Diferentes regras materiais e processuais 

definem a competência para julgar determinada lide (disputa ou processo). Tal é 

ainda mais complicado porque a competência pode ser transferida ao longo da 

passagem de um mesmo processo de uma instância a outra, devido ao modelo 

territorial de dispersão das diversas ramificações do Poder Judiciário. 

 

O Brasil é uma república federativa e a regra geral para o Poder Judiciário determina 

que a Justiça Estadual é competente para julgar as ações salvo, quando 

expressamente excluída sua competência em favor de outra. É competente para 

julgar, inclusive, matéria (assunto) própria da Justiça Federal, onde não houver 

representação desta. Contudo, como a Justiça Federal possui representação de 

segunda instância para todas as unidades da federação, ainda que esta segunda 

instância não esteja situada fisicamente em cada um dos estados, a mudança de 

instância representa uma necessária mudança de esfera29. 

 

                                            
29 É possível que o processo seja iniciado na segunda instância, seja por competência desta 
em razão da matéria ou em razão de privilégio da parte envolvida. 
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A estrutura organizacional da Justiça brasileira está fixada no Título IV, Capítulo III, 

Seção I, artigo 92 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB): 

 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 

 

 

Com a transformação dos últimos territórios em estados, a estrutura da Justiça 

Estadual se consolidou (Seção VIII, artigos 125 e 126 da CRFB). Com isso, somente 

na esfera estadual, o Brasil conta com 27 unidades distintas do sistema judiciário30, 

cada qual com total independência administrativa31. 

 

A esfera federal é um pouco mais complexa. Ali encontram-se todos os tribunais 

superiores, em número de cinco: o Supremo Tribunal Federal (Seção II, artigos 101 

a 103); o Superior Tribunal Justiça (Seção III, artigos 104 e 105); o Tribunal Superior 

                                            
30 São unidades da justiça estadual os tribunais dos 26 estados da federação (Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Maranhão, Goiás, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, responsável 
hoje, tão somente, pelo Distrito Federal. 

31 A questão da independência financeira é um pouco mais complicada. Todas as unidades 
da justiça estadual têm dependência direta dos governos estaduais para o pagamento de 
seu pessoal. Quanto às demais despesas, essa independência depende tanto do volume 
quanto da destinação das custas judiciais e taxa judiciária, o que varia de estado para 
estado. 
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do Trabalho (Seção V, artigo 111-A); o Tribunal Superior Eleitoral (Seção VI, artigo 

119); e o Superior Tribunal Militar (Seção VII, art. 123).  

 

A Justiça Federal propriamente dita possui cinco unidades responsáveis pelos 27 

estados da federação32. Já a Justiça Federal do Trabalho possui 24 unidades nos 

estados33. Enfim, 34 unidades distintas na esfera federal, desconsideradas as 

seções judiciárias da Justiça Federal propriamente dita. 

 

A Justiça Eleitoral é um caso à parte (Seção VI, artigos 120 e 121 da CRFB). Possui 

a mesma quantidade de unidades listadas para a Justiça Estadual (27) e, em geral, 

tem em seu comando (mais alto cargo de direção) magistrado da própria Justiça 

Estadual. Contudo, sua estrutura organizacional e quadro de pessoal são próprios, 

fazendo-se valer de pessoal de outras esferas somente no período eleitoral, devido 

ao grande fluxo temporário de serviço. 

 

A Justiça Militar, por sua vez, pode ser tanto federal quanto estadual. A Justiça 

Militar Federal tem competência para julgar os militares integrantes do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica. Já a Justiça Militar Estadual julga os membros das 

                                            
32 Tribunais regionais federais divididos por região: 1ª Região (Acre, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, 
Rondônia, Roraima e Tocantins), 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), 3ª Região 
(São Paulo e Mato Grosso do Sul), 4ª Região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 
e 5ª Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe). Ainda 
que agrupados em apenas 5 regiões, os 26 estados e o Distrito Federal possuem suas 
respectivas Seções Judiciária, que gozam de relativa autonomia. 

33 Tribunais regionais do trabalho divididos por região: 1ª Região (Rio de Janeiro), 2ª Região 
(São Paulo), 3ª Região (Minas Gerais), 4ª Região (Rio Grande do Sul), 5ª Região (Bahia), 6ª 
Região (Pernambuco), 7ª Região (Ceará), 8ª Região (Pará), 9ª Região (Paraná), 10ª Região 
(Distrito Federal), 11ª Região (Amazonas), 12ª Região (Santa Catarina), 13ª Região 
(Paraíba), 14ª Região (Rondônia), 15ª Região (Campinas), 16ª Região (Maranhão), 17ª 
Região (Espírito Santo), 18ª Região (Goiás), 19ª Região (Alagoas), 20ª Região (Sergipe), 
21ª Região (Rio Grande do Norte), 22ª Região (Piauí), 23ª Região (Mato Grosso) e 24ª 
Região (Mato Grosso do Sul). Importante notar que tal divisão não segue a divisão entre 
estados da federação. O Estado de São Paulo possui duas regiões da justiça trabalhista (2ª 
e 15ª regiões). Já os estados de Amapá, Acre, Roraima, e Tocantins estão sob a jurisdição 
da 8ª, 14ª, 11ª e 10ª regiões, respectivamente. 



94 

 

polícias militares e dos corpos de bombeiros. A Justiça Militar Federal de primeira 

instância existe em todos os estados, mas a de segunda instância apenas em 12 

dos 27 estados da federação (CARDOSO, 2009)34. A Justiça Militar Estadual de 

primeira instância existe em todos os estados, incorporada ou não à estrutura das 

próprias justiças estaduais, junto à quem funcionam, ou ao tribunal militar, caso este 

exista. Contudo, a Justiça Militar Estadual de segunda instância só existe nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos demais estados, os 

julgamentos dos recursos são feitos pela segunda instância dos tribunais estaduais. 

Com isso, há apenas 15 unidades autônomas da justiça militar no país 

(desconsiderado aqui o Superior Tribunal Militar que já foi contabilizado junto aos 

tribunais superiores)35. 

 

Os tribunais de contas, por sua vez, ainda que adotem a nomenclatura de tribunal, 

são instituições de controle externo, não fazendo parte do Poder Judiciário brasileiro 

e não estando inseridos no contexto do Título IV, Capítulo III da CRFB que trata do 

Poder Judiciário. O Tribunal de Contas da União (TCU) está previsto no Capítulo I, 

Seção IX, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (artigos 71 a 

73). Os tribunais de contas estaduais e municipais estão previstos nas respectivas 

constituições, conforme previsão do artigo 7536. Contudo, todos têm as mesmas 

                                            
34 Recebem até nomenclatura diversa de outros tribunais, sendo chamadas Circunscrições 
da Justiça Militar (CJM). 

35 Mesmo com esse grande número de unidades, o volume de processos julgados pela 
justiça militar é pequeno. Dados de Cardoso (2009) indicam que cada juiz do Superior 
Tribunal Militar julga em média um processo por mês. E na Justiça Militar do Rio Grande do 
Sul existiam apenas mil processos em andamento nas duas instâncias, o que levou a um 
movimento pela sua extinção. Em Minas Gerais, a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 37/07 visa alterar a Constituição Estadual para extinguir a Justiça Militar naquele 
estado. 

36 “Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único: As 
Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 
integrados por sete Conselheiros.” 
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atribuições descritas para o TCU, resumidas no artigo 71 como atividades de 

‘controle externo’37. 

 

Somados todos os campos de atuação, é possível dizer que o sistema judiciário 

brasileiro possui mais de 100 unidades distintas e autônomas, cada qual com sua 

própria competência e, mais importante para o presente trabalho, relativa autonomia 

administrativa que lhes permite possuir organização interna e procedimentos 

próprios. Consideradas as seções judiciárias da Justiça Federal, chega-se a 130 

unidades distintas e autônomas.  

 

Segundo Hall (1984), a estrutura organizacional determina a distribuição de 

autoridade, o processo de tomada de decisão e a forma de realização das atividades 

da organização. A Figura 9 mostra uma estrutura da Justiça brasileira baseada no 

“Organograma do Poder Judiciário”, disponível no site da Seção Judiciária de 

Alagoas, alterada para retirar os tribunais de alçada e detalhar a Justiça Federal e a 

Justiça Militar. Na verdade, trata-se de estrutura funcional, na medida em que mostra 

a competência para julgar recursos dos tribunais inferiores pelos tribunais 

superiores. 

  

 

 

 

                                            
37 Descritas no site do TCU (www.tcu.gov.br) como “exercer a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a 
fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas” sobre qualquer “pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
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Figura 9 – Estrutura organizacional da Justiça brasileira de acordo com a 

competência para julgamento 
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(N) Entre parênteses, o número de unidades autônomas dentro da qualificação específica. 

Fonte: Adaptado de Andrade e Joia (2012, p. 35). 

 

 

Não se trata de uma estrutura administrativa propriamente dita, na qual há uma 

subordinação hierárquica administrativa. A legislação processual brasileira é federal, 

mas aos estados é dada autonomia para disciplinar os procedimentos da justiça 

local. Além disso, cada uma dessas unidades do sistema judiciário possui sua 

própria organização interna e procedimentos internos. Mendes (2012) explica as 

origens do modelo e seus problemas: 

 

 

Em relação à administração judiciária, o Brasil iniciou, a partir da 
Constituição de 1988, um modelo que enfatizou fortemente a 
autonomia do Poder Judiciário. Mas, com cerca de dez anos de 
prática verificou-se que talvez houvesse problemas a serem 
corrigidos. 

A idéia de autonomia administrativa e financeira do Judiciário foi 
fortemente enfatizada e garantida no texto constitucional. Porém, não 
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raras vezes, detectaram-se alguns desvios no exercício dessa 
autonomia (MENDES, 2012, pg. 18). 

 

 

Este modelo contribui para a complexidade do sistema, pois ainda que as regras 

processuais sejam em essência as mesmas, a forma de concretizar estas regras 

depende tanto da organização interna, quanto dos procedimentos internos – que são 

normatizados de forma descentralizada. A organização interna de uma unidade do 

sistema jurisdicional é a sua estrutura organizacional propriamente dita – com a 

disposição de suas unidades administrativas na área-fim (jurisdicional) e na área-

meio (unidades de apoio), de acordo com a filosofia frente-retaguarda – quanto à 

organização das unidades jurisdicionais, em seus diferentes níveis e conjunto de 

competências38. 

 

A organização das unidades administrativas da área-fim tem influência direta sobre 

os serviços jurisdicionais prestados39. Seus processos de trabalho internos podem 

constituir verdadeira regra procedimental jurisdicional, ainda que lhe falte a 

formalização40. Os processos de trabalho das unidades administrativas da área-meio 

têm menor influência sobre os procedimentos jurisdicionais, mas sua eficácia tem 

efeito direto sobre estes, na medida em que fornecem, ou não, as condições 

materiais necessárias para a realização da prestação jurisdicional.  

 

                                            
38 Como a própria unidade administrativa autônoma do Poder Judiciário divide sua 
competência entre as diversas unidades jurisdicionais que fazem parte de sua estrutura. 
Esta divisão pode seguir, simultaneamente, os três modelos já vistos: matéria, território e 
instâncias. 

39 Os serviços prestados pelo Poder Judiciário ao cidadão podem receber diversas 
nomenclaturas. No presente trabalho, é adotada a nomenclatura ‘prestação jurisdicional’ do 
qual são sinônimos, em maior ou menor grau ‘serviços jurisdicionais’, ‘serviços 
prestacionais’ e ‘jurisdição’, dos quais a sentença judicial, resultado final do serviço é 
apenas parte dele. 

40 A organização dos processos de trabalho de uma unidade não precisa estar formalizada 
em documento para que as regras adotadas produzam efeitos. Aliás, a ausência de 
procedimentos formalizados torna ainda mais nocivos os efeitos das “regras invisíveis” que 
atuam no processo de trabalho, pois estas são aplicadas com pouco ou nenhum controle. 
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A área de informática é, entre as unidades administrativas da área-meio, a que 

exerce a maior influência sobre a atividade jurisdicional41. Com a crescente 

informatização do Poder Judiciário e a migração dos processos em papel para o 

meio digital, na forma de processo eletrônico, esta influência tende a aumentar. 

Dessa forma, a fragmentação da estrutura da Justiça brasileira é ao mesmo tempo, 

causa e sintoma da ausência de coordenação das estratégias de informatização das 

inúmeras unidades autônomas (ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008).  

 

A importância da informática se reflete, ainda, na mudança de foco nos projetos de 

reforma do Poder Judiciário Brasileiro. Ao longo do tempo, há uma clara transição do 

foco em mudanças legislativas com foco em questões processuais para mudanças 

na gestão com uso de tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

3.3 Acesso à Justiça e Reforma do Judiciário Brasileiro 

 

O tema do acesso à Justiça tem como ponto de partida a obra de Cappelleti e Garth 

(1988) (apud MOTTA e RUEDIGER, 2006). A partir daí, a questão entra na agenda 

de discussões, tanto da doutrina quanto das políticas públicas. Os cidadãos podem 

recorrer ao Judiciário para defender seus direitos, encontrando, porém, sério 

obstáculo nas condições de acesso à Justiça. Estas incluem a possibilidade de 

constituir um advogado, ter acesso a um defensor público, pagar ou ser isento das 

custas processuais e questões mais básicas como “ser informado sobre os seus 

direitos e contar com um sistema de Justiça eficiente (mais rápido e menos 

“ritualizado”) e que, de fato, produza resultados justos” (IPEA, 2007, p. 276). 

 

                                            
41 A área de informática aparece nos diversos tribunais sob diversas nomenclaturas: 
informática, tecnologia, tecnologia da informação e outras. O importante é que, 
independente da nomenclatura adotada, esta área é sempre responsável pelos sistemas de 
automação processual. 
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O acesso à Justiça é componente essencial da cidadania, tendo sido consagrado 

como direito fundamental no inciso XXXV do art. 5º da Carta Constitucional de 1988 

(APPIO, 2006), o qual também prevê a assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV) (MOTTA e RUEDIGER, 

2006). Dos 78 incisos do art. 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, 

mais da metade (40) expressa alguma forma de norma processual. Contudo, a 

previsão constitucional não encontra respaldo na realidade. Na prática, o acesso à 

Justiça é caro, os processos são demorados e a garantia de assistência jurídica 

integral aos necessitados nem sempre se cumpre (REIS e SCHWARTZMAN, 2008). 

 

Por todos estes motivos, o Poder Judiciário tem sido objeto de críticas ao longo dos 

últimos anos, explicitadas “na proliferação de estudos sobre o Poder Judiciário que 

descrevem uma crise generalizada, com múltiplos fatores e conseqüências” 

(BORGES, 2007, p. 8). Tais críticas podem ser parcialmente creditadas ao aumento 

da participação democrática da população e ao crescimento da consciência de 

cidadania (WERNECK VIANNA, CARVALHO, MELO e BURGOS, 1999). Se este é o 

caso, a crítica ao Poder Judiciário deve ser vista como um sinal positivo, de 

liberdade política e participação social. 

 

Porém, há outra fonte para as mesmas críticas: o fracasso do Poder Judiciário em 

atender as demandas crescentes desta mesma população, ou seja, de cumprir sua 

função constitucional de prestar jurisdição que, em última análise, é a sua própria 

razão de ser e seu papel social (MOREIRA, 2004). 

 

A partir do início da década de 1990, diversos foram os avanços da Justiça para 

garantia dos direitos fundamentais no país. O responsável no Brasil por boa parte 

destas iniciativas foi o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) que: 
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(...) atende aos princípios de universalidade, indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos, tendo incorporado, além das 
metas relacionadas à garantia do direito à vida, à segurança, à 
liberdade de opinião e expressão, à igualdade, à Justiça, à educação 
para a cidadania e à inserção do país nos sistemas internacionais de 
proteção aos direitos humanos. (IPEA, 2007, p. 19) 

 

 

A discussão sobre a reforma do Judiciário no Brasil também data do início da 

década de 1990, por meio de projetos de emenda constitucional e reforma da 

legislação processual (DAKOLIAS, 1996; PINHEIRO, 2003a). Uma série de 

iniciativas legais foram propostas desde aquela época, culminando com a aprovação 

da Emenda Constitucional Nº 45/2004: PEC 096/92, PEC 54/95, PEC 112/95, PEC 

127/95, PEC 215/95 e PEC 368/96. Este debate era restrito aos legisladores e 

operadores do direito, e as soluções encontradas para o problema estavam, 

principalmente, na mudança das regras processuais (reforma processual) (BOMFIM, 

1998; VIVEIROS DE CASTRO, 1999).  

 

A criação dos juizados especiais pela Lei 9.099/90, em substituição aos juizados de 

pequenas causas instituídos pela Lei 7.244/84, conforme previsão do art. 98, I, da 

CRFB, representou um grande impulso na demanda pela prestação jurisdicional, na 

medida em que apresentou uma nova maneira de acesso à Justiça: sem custas, às 

vezes sem advogados e com uma promessa de celeridade (SADEK, 2001a). Hoje, o 

volume de ações nos juizados especiais é um desafio para os tribunais. 

 

Se o problema fosse exclusivamente dos juizados especiais, poder-se-ia argumentar 

que a criação de novas unidades resolveria a questão, atendendo à crescente 

demanda. Mas este crescimento na procura pelo Judiciário não se resume aos 

juizados, atingindo toda a Justiça (ALVES e PIMENTA, 2004). Um crescimento da 

máquina do Poder Judiciário em proporção ao crescimento da demanda seria uma 

solução. Contudo, este sonho é impossível. O orçamento dos Estados não permite 

tal extravagância. E a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca limites à atuação dos 

gestores, em especial ao limite de gastos com pessoal (MORANDINI, 2004). 
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No início do atual milênio, os estudos passaram a contemplar outros aspectos da 

reforma do judiciário, como sua perspectiva econômica (PINHEIRO, 2003b) e 

sociológica (SADEK, 2001b). Entre os fenômenos observados está a inflação de 

demanda superior ao crescimento populacional (SADEK, 2004) e influência da mídia 

na atuação do Poder Judiciário (MACCALÓZ, 2002).  

 

No mesmo período, identificam-se estudos que passam a apresentar, como 

alternativa para uma maior efetividade da prestação jurisdicional, uma reforma 

administrativa realizada pelo próprio Poder Judiciário, por meio da sua 

reestruturação e racionalização dos processos de trabalho (DUARTE, 2002). A partir 

deste período, a doutrina da administração pública gerencial foi colocada em prática, 

via diversos projetos de modernização dos tribunais brasileiros, nos quais se 

destacou a Fundação Getulio Vargas (CUNHA e MOTTA, 2004; GONÇALVES, 

2007), antes mesmo que fosse aprovada a Emenda Constitucional Nº 45, cujo início 

do debate já datava de uma década. Assim sendo, a solução para as “crises” do 

Poder Judiciário teve início antes pela reforma administrativa do que pela reforma 

processual. 

 

A reforma do Judiciário foi um tema que ganhou prioridade logo nas primeiras 

definições da agenda política do Governo Lula, em 2003. A proposta geral era 

promover a reconstrução modernizadora dos instrumentos de que dispõe o Estado, 

no âmbito da administração da Justiça, a fim de produzir uma prestação jurisdicional 

mais rápida e acessível aos diversos setores da sociedade brasileira. Essa proposta 

ganhou ímpeto com a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério 

da Justiça, cuja missão era estabelecer as linhas gerais da reforma. Nesse sentido, 

a Secretaria buscou fomentar alterações de caráter tanto legislativo quanto 

administrativo, incentivando os debates no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, 

identificando e premiando medidas inovadoras de gestão e administração já 

implementadas nos vários órgãos do sistema de Justiça do país. 
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O passo mais significativo para a reforma da Justiça brasileira foi dado ao fim de 

2004, quando foi aprovado – após doze anos de tramitação no Congresso Nacional 

– o texto da Emenda Constitucional Nº 45/2004, que trouxe mudanças importantes 

para a área, relativas à transparência, celeridade, promoção do acesso à Justiça e 

garantias fundamentais. A Emenda Constitucional Nº 45/2004 consagrou, no inciso 

LXXVIII do art. 5º da CRFB, o princípio da prestação jurisdicional em tempo razoável 

(ANNONI, 2008). Este dispositivo legal garante “a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”. Porém, este princípio já 

fazia parte da legislação nacional desde 1992, quando o Brasil ratificou a Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Contudo, o tempo razoável de hoje não é o mesmo 

de 2002, já que a tecnologia da informação reduziu a paciência humana em esperar 

por resultados, portanto, o que era um tempo razoável há dez anos não o é mais 

hoje (ANNONI, 2008). 

 

Houve uma reformulação das leis processuais para simplificar os procedimentos 

judiciais e o sistema de recursos, medidas estas que visam à celeridade processual, 

dentro da missão do Poder Judiciário de prestar jurisdição em tempo razoável, 

conforme garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal. Entre as mudanças ocorridas a partir da assinatura do Pacto de Estado em 

favor de um Judiciário mais Rápido e Republicano pelos presidentes dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, incluem-se a promulgação das leis 11.232/2005 e 

11.382/20006 que alteraram o Código de Processo Civil, e das leis 11.690/2008 e 

11.719/2008 que alteraram o Código de Processo Penal. Além das mudanças 

visando à celeridade processual, foi garantida a autonomia funcional e administrativa 

das Defensorias Públicas e previu-se a instalação da Justiça itinerante (IPEA, 2007). 

 

A criação do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), também via Emenda 

Constitucional Nº 45/2004, permite vislumbrar iniciativas de mudança do quadro 

atual, seja por meio da criação de um sistema único de automação processual, seja 
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na padronização de elementos de automação processual – como as tabelas de 

classes processuais e movimentações, instituídas pela Resolução Nº 46/2007 

(ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008). A partir da criação do CNJ, a 

informatização da Justiça, incluída a informatização do processo judicial, passa a ter 

o tratamento de política pública, coordenada no âmbito federal, com vistas ao 

aprimoramento das condições de acesso à Justiça. 

 

 

3.4 Informatização do Poder Judiciário Brasileiro 

 

Em seu livro “Economia Digital”, Tapscott (1997) explica o fenômeno da virtualização 

de processos como um movimento evolutivo das cadeias físicas (analógicas) de 

valor para as cadeias virtuais (digitais) de valor, em três etapas. 

 

Na primeira etapa, a cadeia de valor ainda é física (analógica), mas os envolvidos 

nos processos passam a contar com dispositivos (ferramentas) eletrônicos para 

apoiar o seu trabalho, por meio de processadores de texto, planilhas eletrônicas e 

bancos de dados pessoais. É a etapa que redunda na possibilidade do indivíduo 

tornar-se mais eficiente sem, entretanto, provocar efeito significativo na cadeia de 

valor. É o que o autor chama de “foco na melhoria da eficiência do indivíduo”. 

 

Na segunda etapa, a cadeia de valor ainda é física (analógica), mas a automação de 

parte das atividades associadas à execução ou controle dos processos de trabalho 

traz a possibilidade de aumento da sua eficiência, pela redução de tempos de 

execução de tarefas e disponibilidade de controles mais precisos e ágeis do 

desenvolvimento do processo. É o que o autor denomina “foco no movimento físico 

com apoio digital”. 
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Na terceira etapa, a cadeia de valor é virtual (digital), com o uso intensivo das 

tecnologias da informação e da comunicação, o que o autor denomina “foco na 

execução digital de processos”. 

 

Transferindo o modelo de Tapscott (1997) para o Poder Judiciário, pode-se 

vislumbrar três momentos bem distintos. Na primeira etapa, o magistrado ou 

serventuário passa a contar com dispositivos (ferramentas) eletrônicos para apoiar o 

seu trabalho, via processadores de texto, planilhas eletrônicas e bancos de dados 

pessoais (ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008). Este primeiro passo se dá de 

forma individual, muitas vezes com equipamentos de propriedade dos usuários e 

não da instituição, bem como pequenos bancos de dados ou formulários 

desenvolvidos pelos mesmos ou sob encomenda destes. O caso do estado de São 

Paulo, que apenas recentemente avançou em sua informatização, permite apontar, 

há poucos anos atrás, a existência de equipamento de informática (computadores e 

impressoras) de propriedade dos magistrados e serventuários dentro das 

dependências do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) (GONÇALVES, 2007). 

Tal medida individual é explicada por Tapscott (1997): possibilidade do indivíduo 

tornar-se mais eficiente – uma busca natural face ao acúmulo excessivo de trabalho 

enfrentado pelas unidades jurisdicionais daquele estado. Em outras unidades da 

federação, o próprio tribunal encarregou-se de distribuir equipamentos nessa 

primeira fase, sendo o caso mais comum a substituição da máquina de escrever 

para produção de documentos e o uso de planilhas para cálculos, por exemplo, de 

custas processuais. 

 

A segunda etapa caracteriza-se, principalmente, pelo desenvolvimento dos 

programas de controle de andamento processual, o que Tapscott (1997) define 

como controle dos processos de trabalho. Neste ponto, a infra-estrutura de 

informática, incluindo máquinas, rede e o próprio software de automação, passa a 

ser, necessariamente, fornecida pelo tribunal, permitindo adotar medidas de controle 

de uso (ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008). Em um segundo momento dessa 

mesma etapa, é possível a automação de parte das atividades associadas à 
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execução dos processos de trabalho (processamento dos feitos), o que traz a 

possibilidade de aumento da sua eficiência. A meta passa a ser institucional, ainda 

que centrada na busca da eficiência. A automação processual, além do controle de 

andamento, já permite aos magistrados e serventuários realizar algumas atividades 

mais simples, como a publicação de decisões (ao menos dentro da unidade 

autônoma do Poder Judiciário). 

 

Essa segunda etapa ainda se caracteriza, em alguns tribunais, pelo desenvolvimento 

e implementação de sistemas integrados que contemplam toda a tramitação 

processual, com significativa parte das atividades e tarefas apoiadas em transações 

automatizadas, em um modelo denominado por Tapscott (1997) de “operação da 

empresa interligada em rede”. Tal é o caso, por exemplo, de sistemas proprietários 

desenvolvidos internamente pelas equipes de informática dos tribunais, como o 

Projeto Comarca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ou a utilização de 

produtos fornecidos por empresas especializadas – como nos tribunais de justiça 

dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre outros (ANDRADE, MALLET 

e FLEURY, 2008).  

 

A terceira etapa, a virtualização do processo judicial, é um projeto em andamento, 

ainda que diversas unidades estejam, em momentos distintos, com algumas 

iniciativas já em curso. Como aponta Tapscott (1997), a cadeia de valor é virtual 

(digital), com o uso intensivo das tecnologias da informação e da comunicação – o 

que o autor denomina “foco na execução digital de processos”. Em vez de se ter 

apenas algumas atividades automatizadas, todo ou quase todo o processo passa a 

se desenrolar de forma digital, sendo abandonado, aos poucos, o paradigma dos 

autos em papel. 

 

O descompasso no interior do Poder Judiciário brasileiro pode ser visto como um 

elemento capaz de dificultar o pleno aproveitamento da informatização e, mesmo, de 

criar sérios problemas à sua implantação (ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008). 
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Para que a terceira etapa pudesse ser iniciada, com eliminação dos autos em papel, 

além de superar as resistências proporcionadas pela longa duração dos paradigmas 

até agora vigentes, foi necessário estabelecer um marco de legalidade para a 

adoção do processo eletrônico. Demócrito Reinaldo Filho faz uma elucidativa 

retrospectiva legislativa da automação processual. Segundo o autor, a primeira das 

iniciativas legislativas visando à informatização do processo judicial fora a Lei 9.800, 

de 26 de maio de 1999: “a primeira a admitir o uso das tecnologias da informação 

para o desenvolvimento de sistemas de comunicação de atos processuais” 

(REINALDO FILHO, 2007, p. 1).  

 

Naquele momento, era dado um grande “primeiro passo”. A Lei não criava o 

arcabouço legal necessário à virtualização do processo judicial, mas possibilitou: 

“apenas um trânsito de petições em meio eletrônico, as quais, chegando aos 

provedores informáticos dos tribunais, eram impressas em papel e anexadas ao 

processo físico” (REINALDO FILHO, 2007, p.1). Em seguida, a Lei 10.259 de 12 de 

julho de 2001, que criou os juizados especiais federais, permitiu o desenvolvimento 

de sistemas de intimação das partes e recepção de peças processuais (art. 8º, § 2º) 

e a reunião por via eletrônica de juízes integrantes das turmas de uniformização 

jurisprudencial (art. 14, § 3º), obrigando ainda os tribunais, ao desenvolvimento de 

programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas (art. 

24). 

 

A necessidade de atender à crescente demanda pela prestação jurisdicional foi o 

principal fator de estímulo ao processo de informatização do Poder Judiciário 

(ARRUDA, s.d.). Porém, este nunca foi um processo coordenado, sendo marcado 

por iniciativas isoladas dos tribunais ou mesmo iniciativas individuais de magistrados 

e servidores (MARQUES, s.d.).  Essa descoordenação levou ao desenvolvimento de 

múltiplos sistemas informatizados, conforme as demandas locais, sem qualquer 

preocupação com a interconectividade. 
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Em pesquisa realizada em 2008 com os 27 tribunais estaduais, eram claros os 

sintomas de ausência de coordenação entre as iniciativas de informatização: 14 

tribunais desenvolveram um ou mais sistemas de automação processual 

internamente, sendo mais de 18 os sistemas que estavam em uso somente na 

primeira instância destes tribunais (ANDRADE, MALLET e FLEURY, 2008). A partir 

dos dados dessa pesquisa, foi possível precisar o número de sistemas de 

automação em uso. Treze estados e o Distrito Federal haviam optado pelo 

desenvolvimento próprio do sistema de automação processual: Tucujuris (Amapá), 

Saipro (Bahia), SPROC (Ceará), Ejud (Espírito Santo), SPG (Goiás), Themis 

(Maranhão), Siscon (Minas Gerais), Pólo (Mato Grosso), Themis (Piauí), Comarca 

(Rio de Janeiro), SAP (Rondônia), SCP (Sergipe), Paraná e Distrito Federal (SISTJ). 

Sete estados (Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, 

Santa Catarina e São Paulo) adotaram o sistema SAJ, solução proprietária 

desenvolvida pela empresa Softplan, com diversas versões em uso nos diferentes 

tribunais. Roraima e Paraíba adotaram o Siscon, desenvolvido pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. Rio Grande do Norte e Pará adotaram software 

desenvolvido por terceiros, de nome SAJ, mas não se tratava nem do sistema 

desenvolvido pela Softplan, nem do mesmo software para os dois tribunais. O 

mesmo acontecia com Maranhão, Piauí e Rio Grande do Sul, cujos sistemas se 

denominam Themis, mas não eram idênticos. Os softwares do Maranhão e Piauí 

eram de desenvolvimento próprio, enquanto o do Rio Grande do Sul foi desenvolvido 

por terceiros. Pernambuco também utilizava software desenvolvido por terceiros, de 

nome Judwin, o mesmo acontecendo no Tocantins, que adotava o SPROC. 

 

A análise quantitativa dos modelos de informatização adotados pelos tribunais 

(Tabela 1) revela que não havia uma opção preferencial quanto ao modelo de 

desenvolvimento dos sistemas de automação processual de primeira instância, 

posto que o desenvolvimento desses sistemas se dividia, igualmente, entre 

desenvolvimento interno e desenvolvimento por terceiros (ANDRADE, MALLET e 

FLEURY, 2008). Contudo, quanto à modalidade de licença dos softwares, a maior 
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parte deles declarou usar software proprietário. Esta aparente inconsistência podia 

ser explicada pelo fato de mesmo os tribunais que desenvolviam seus sistemas 

internamente, o fazerem a partir de softwares proprietários existentes no mercado, 

como as plataformas Oracle e algumas distribuições de Java. Por outro lado, a 

questão da manutenção revelava uma situação que precisava ser melhor analisada: 

o número de tribunais que realizava a manutenção de seus sistemas internamente é 

superior ao dos que realizam o desenvolvimento interno. Isso levou a conclusão de 

que alguns tribunais que contratavam o desenvolvimento terceirizado de software 

internalizavam sua manutenção e atualização. 

 

Tabela 1 – Modelo de informatização processual de primeira instância 

adotados pelos tribunais de justiça dos estados brasileiros 

 

SISTEMA 

Desenvolvimento Licença Manutenção 

Interno Terceiros Livre Proprietária Interna Terceiros 

QUANTIDADE 13 13 1 25 17 9 

Nota: Somente junto ao estado do Piauí não foi possível obter qualquer informação. 

Fonte: Andrade, Mallet e Fleury (2008), pg. 10. 

 

A análise quantitativa dos sistemas de automação processual adotados pelos 

tribunais estaduais revelava ainda que, salvo o caso do Sistema de Automação da 

Justiça (SAJ) – solução comercial existente no mercado desenvolvido pela empresa 

Softplan e adotada por diversos tribunais por sua característica de fácil 

customização a necessidades locais –, havia uma grande dispersão de soluções, 

sendo a maior parte dos sistemas de uso exclusivo dos tribunais que os 

desenvolveram ou contrataram.  O SAJ era utilizado por sete estados, enquanto o 

sistema que estava em segundo lugar em difusão, o Siscon, desenvolvido pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), estava em apenas três estados, 
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incluído aí o seu tribunal desenvolvedor. Os demais estados consagravam, por meio 

de sistemas próprios, o modelo típico da segunda fase da informatização processual, 

de coordenação interna e descoordenação sistêmica (ANDRADE, MALLET e 

FLEURY, 2008). 

 

Exemplificando o problema, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) possuía, à 

época, um sistema informatizado de automação processual para cada Tribunal de 

Alçada (três) e diversos sistemas de primeira instância. Já o Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro (TJRJ), em escala menor, possuía dois sistemas de automação 

processual para a primeira instância e outro distinto para a segunda instância. Tal 

situação, contudo, não era exclusiva dos maiores tribunais. Por exemplo, o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) possuía diversas versões de um mesmo 

sistema na primeira instância e outro sistema – do mesmo fornecedor – para a 

segunda instância, mas sem integração com o de primeira instância. Este quadro 

mostra que inexistia uma estratégia organizacional de adoção de TIC internamente 

às próprias unidades autônomas, o que contribuía para a ausência de uma 

estratégia coletiva no Poder Judiciário. 

 

Segundo Nogueira (2009), em 1995, todo o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) 

possuía apenas doze computadores e nove impressoras, e o primeiro sistema 

informatizado de acompanhamento processual – o mesmo SAJ, antes referido, 

desenvolvido pela Softplan – com interface de linha de comando, começou a ser 

implantado em 1997. Nesse ano, o sistema foi implantado apenas na Capital e o 

parque de informática ampliado para 159 computadores e 131 impressoras. 

Somente em 2002, com a aquisição de mais 525 computadores e 266 impressoras, 

a informatização do acompanhamento processual chegou a todas as comarcas do 

Estado. Em 2004, o sistema SAJ foi migrado para uma base Oracle e acrescido de 

funcionalidades de produtividade, como formulários e edição de texto, com grande 

impacto na produtividade (NOGUEIRA, 2009). Entretanto, de todas as comarcas, 

somente a Capital e Epitaciolândia estavam ligadas à internet. 
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Como se pode perceber, o processo de informatização do Poder Judiciário brasileiro 

não pode ser representado por uma única linha no tempo, ao longo das diversas 

fases. Diferentes tribunais estiveram em diferentes fases num mesmo momento, de 

acordo com o momento de adoção de novas tecnologias. Mesmo no presente 

momento, alguns tribunais não concluíram a etapa pré-automação, ao menos em 

parte dos seus processos de trabalho. Ao mesmo tempo, alguns tribunais se 

encontram em estágio avançado da etapa de virtualização, ao menos em parte de 

suas atividades. A Figura 10 mostra a coexistência destas fases no tempo. 

 

Figura 10 – Fases da automação do Poder Judiciário brasileiro 

1970 1980 1990 2000 2010

Pre-automação

Automação

Virtualização

 

Fonte: Adaptado de Andrade e Joia (2012, p. 37). 

 

O processo eletrônico traz um novo paradigma à tona, com o abandono progressivo 

do papel, na medida em que o processo migra, quase que por completo, para o meio 

eletrônico. Contudo, a meta desta fase não é mais meramente institucional, mas sim 

sistêmica, e a busca da eficiência passa, necessariamente, pela integração do 

conjunto de unidades do sistema judiciário brasileiro.  

 

Assim, é necessário estabelecer, ao menos, diretrizes estratégicas conjuntas que 

abranjam todo o Poder Judiciário, sem as quais se abre mão de diversos efeitos 
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positivos da virtualização, seja pela ausência de um modelo padronizado de 

automação processual, seja pela inexistência de um protocolo de comunicação 

padronizado. Para o sucesso de uma política pública de acesso à justiça por meio de 

processo eletrônico, parece clara a necessidade de abandonar o modelo de 

progresso descoordenado, em favor de uma maior coordenação na construção de 

diretrizes estratégicas para o Poder Judiciário e governo eletrônico no Poder 

Judiciário. 

 

 

3.5 Tentativas de Coordenação da Informatização do Poder Judiciário 

Brasileiro 

 

A primeira iniciativa de coordenação da informatização do Poder Judiciário brasileiro 

ocorreu pelas mãos da Secretaria de Reforma do Judiciário, cujo próprio nome 

apresenta uma clara definição de seus propósitos. A Secretaria de Reforma do 

Judiciário foi criada, no âmbito do Governo Federal, pela Portaria Nº 1.117 de 07 de 

agosto de 2003, do Ministério da Justiça (KOZIKOSKY JÚNIOR, 2008). Suas 

atribuições estão fixadas no artigo 23 do Decreto Nº 6.061 de 15 de março de 2007 

como: 

 

 

I - orientar e coordenar ações com vistas à adoção de medidas de 
melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos; 

II - examinar, formular, promover, supervisionar e coordenar os 
processos de modernização da administração da Justiça brasileira, 
por intermédio da articulação com os demais órgãos federais, do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos 
Governos Estaduais, agências internacionais e organizações da 
sociedade civil; 

III - propor medidas e examinar as propostas de reforma do setor 
judiciário brasileiro; 

IV - processar e encaminhar aos órgãos competentes expedientes de 
interesse do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública; 
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V - instruir e opinar sobre os processos de provimento e vacância de 
cargos de magistrados de competência do Presidente da República; 
e 

VI - instruir e opinar sobre assuntos relacionados a processos de 
declaração de utilidade pública de imóveis, para fins de 
desapropriação com vistas à sua utilização por órgãos do Poder 
Judiciário da União. 

 

 

Assim, pela exegese dos incisos I, II e III, seria normal esperar que a Secretaria de 

Reforma do Judiciário tivesse papel ativo como elemento de formulação ou 

articulação de estratégias para uso de tecnologia da informação e comunicação no 

âmbito do Poder Judiciário. Com efeito, em consulta ao site da Secretaria, é possível 

identificar quatro linhas de ação prioritárias: (i) Democratização do acesso à Justiça; 

(ii) Pesquisa/Diagnóstico; (iii) Modernização da gestão; e (iv) Alterações 

legislativas42. 

 

O Ministério da Justiça, a quem a Secretaria se vincula, foi elemento de mobilização 

de importantes iniciativas como: o “Pacto Republicano de Estado”; o “Pacto pelo 

Judiciário”, também assinado pelos chefes dos três poderes; e o “Prêmio Innovare: o 

Judiciário do Século XXI”, este em associação com a Escola de Direito do Rio de 

Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Associação dos Magistrados Brasileiros e 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (FGV Projetos, 2007).  

 

Contudo, as iniciativas do próprio Ministério da Justiça e da Secretaria de Reforma 

do Judiciário, no tocante ao uso de tecnologia da informação no Poder Judiciário, se 

resumem ao destaque dado às boas-práticas, seja por meio do próprio Prêmio 

Innovare, seja por sua divulgação no site da Secretaria43. A separação entre os 

                                            
42 Disponível em <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJBB93AF25PTBRNN.htm>. Acesso em 
7 de outubro de 2010. 

43 Disponível em <http://www.mj.gov.br/data/Pages/ 
MJB162128BITEMID8C7383252430423E981A11571 C6C2186PTBRNN.htm>. Acesso em 7 
de outubro de 2010. 
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poderes e as características organizacionais do Poder Judiciário brasileiro tornaram 

as poucas iniciativas do Ministério e da Secretaria insuficientes para modificar o 

quadro previamente existente. Porém, a criação do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) proporcionou as condições estruturais necessárias à mudança desse quadro, 

descritas por Mendes (2012): 

 

 

E assim, já em 1994, passados pouco mais de cinco anos da 
promulgação da Constituição de 1988, recomendava-se revisões e 
até a criação de um órgão de controle para essas áreas 
[administrativa e financeira do Judiciário]. Essa proposta se 
consolidou apenas coma Emenda Constitucional Nº 45, de 2004. No 
ano seguinte, foi instalado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que, desde então, vem exercendo suas atividades. Mas, não são 
poucos os membros do Poder Judiciário que o criticam por acreditar 
que ele interfere, ainda que em atividades administrativas e 
financeiras, na autonomia tradicional do Judiciário (MENDES, 2012, 
pg. 18). 

 

  

O CNJ se conforma, ao longo do tempo, como órgão normatizador administrativo, 

por meio de uma série de iniciativas que traçam limites à atuação administrativa dos 

diferentes tribunais. Entre elas, destacam-se a vedação ao nepotismo (Resolução Nº 

7, de 18 de outubro de 2005) e, mais recentemente, a proibição de recusa dos 

cartórios em realizar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (Resolução Nº 

175, de 14 de maio de 2013). Estes são apenas dois exemplos, de ampla 

repercussão social da atuação do CNJ no sentido de disciplinar situações 

administrativas que antes eram deixadas ao arbítrio de cada tribunal. Ainda que não 

haja subordinação administrativa direta, por seu papel regulamentador, pode-se 

dizer que a criação do CNJ traz consigo uma nova estrutura organizacional do Poder 

Judiciário brasileiro, sob o ponto de vista administrativo, representada na Figura 11, 

estrutura essa que coexiste com aquela apresentada na Figura 9 (pg. 90), posto que 

representam o mesmo Poder Judiciário sob duas óticas diferentes: 
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Figura 11 – Estrutura Organizacional da Justiça brasileira de acordo com a hierarquia administrativa 
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(N) Entre parênteses, o número de unidades autônomas dentro da qualificação específica. 

Fonte: Adaptado de Andrade e Joia (2012, p. 35). 
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A figura da página anterior mostra claramente a ampla autonomia administrativa dos 

tribunais, mesmo dentro de um ramo de atuação federal, como a própria Justiça 

Federal e a Justiça do Trabalho. Exceções à regra são as circunscrições da Justiça 

Militar, operadas pelas justiças estaduais onde existentes, com recursos e pessoal 

destas, incluindo juízes, pelo que se pode dizer que entre a circunscrição da Justiça 

Militar e a Justiça Estadual a que se vincula, há subordinação administrativa. Já a 

subordinação dos tribunais regionais militares ao Superior Tribunal Militar decorre da 

própria estrutura hierárquica da carreira militar. 

 

As atribuições do CNJ estão definidas no Art. 103-B da Constituição da República 

Federativa do Brasil, segundo o qual o CNJ deve “definir o planejamento estratégico, 

os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário”.  

 

O planejamento estratégico, como tal, não é figura estranha às unidades do sistema 

judiciário brasileira. Alguns tribunais já o faziam desde a década de 1990, a partir da 

adoção do modelo de Administração Pública Gerencial, em substituição ao modelo 

de administração pública burocrática, impulsionados pelo Plano Diretor de Reforma 

do Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

em 1995 (BARRACHO, 2002). Mas, muitas dessas iniciativas não tiveram 

continuidade, seja pela sua completa interrupção, seja pela mudança de todo o 

planejamento estabelecido a cada mudança bienal da administração. Foi somente 

neste século, que o planejamento estratégico começou a se disseminar entre os 

tribunais brasileiros (CASTRO, 2007; REIS, 2007). 

 

Outro ponto importante da atuação do CNJ foi a criação de métricas para avaliação 

dos tribunais. Em 2006, foi criado o Sistema de Estatística do Poder Judiciário 

(SIESPJ), através da Resolução Nº 15/2006, em substituição ao Banco Nacional de 

Dados do Poder Judiciário (BNDPJ), criado em 2004 e mantido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Essas métricas foram consolidadas no programa “Justiça em 
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Números”, que reúne dados estatísticos dos tribunais brasileiros desde 2003. 

Segundo o próprio CNJ, o objetivo do “Justiça em Números”: 

 

 

é que os dados sejam referência para a criação de uma cultura de 
planejamento e gestão estratégica. Outra finalidade do Justiça em 
Números é fornecer bases para construção de políticas de gestão e 
possibilitar a avaliação da necessidade de criação de cargos e 
funções44. 

 

 

Assim como a Secretaria de Reforma do Judiciário, o CNJ também estabeleceu um 

banco de dados de boas práticas de informatização45. Mas, ao contrário daquele, 

também adotou medidas efetivas de formulação e coordenação de estratégias de 

TIC, como o desenvolvimento dos sistemas Projudi e PJe de automação processual 

 

O CNJ também atuou como elemento de formulação e coordenação de estratégias 

de TIC via Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário, do 

qual o CNJ atua como coordenador e do qual fazem parte representantes dos mais 

diversos tribunais, em diferentes níveis. Como resultado prático, pode-se citar a 

adoção das tabelas unificadas de classes processuais e movimentação46, e a 

unificação da numeração dos processos47. 

 

Porém, a grande inovação do CNJ foi realizar o planejamento estratégico do Poder 

Judiciário, considerando a integração das mais de 100 unidades do sistema 

judiciário brasileiro, algo nunca antes tentado. O CNJ promoveu, em 2009, o 2º 

Encontro Nacional do Judiciário, cujo resultado principal foi o estabelecimento de um 

                                            
44 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-
transparencia/pj-justica-em-numeros>. Acesso em 10 de fevereiro de 2013. 

45 Disponível em <https://serpensp2.cnj.gov.br/banco_de_solucoes/listar_solucoes.php 
Acesso em 7 de outubro de 2010. 

46 Resolução 46 do Conselho Nacional de Justiça, de 18/12/2007. 

47 Resolução 65 do Conselho Nacional de Justiça, de 16/12/2008. 
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planejamento estratégico coordenado, para todo o Poder Judiciário brasileiro, a partir 

da Resolução 70 de 18 de março de 2009. O Anexo 2 dessa Resolução fixa dez 

metas nacionais de nivelamento para 2009, entre as quais seis tratam 

especificamente de estratégias de TIC48, quais sejam: 

 

 

3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao 
respectivo tribunal e à rede mundial de computadores (internet); 

4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e 
recursos; 

5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e 
mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias; 

7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede 
mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 
conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo 
de justiça; 

8. Cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos de 
acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de 
ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud); e 

10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades 
judiciárias.  

 

 

Este foco em tecnologia da informação e comunicação mostra que o CNJ 

compreende o uso dessas ferramentas como fator crucial para a solução dos 

problemas do Poder Judiciário brasileiro. Se a implantação da administração pública 

gerencial indicava a informatização e o governo eletrônico como caminhos a serem 

seguidos, hoje, a necessidade de ampliar os serviços de governo eletrônico reforça a 

necessidade de uma reestruturação do estado para prover esses serviços – em 

termos de rotinas e processos –, os quais necessitam ser revistos, suprimidos ou 

modificados via ferramentas de tecnologia da informação e comunicação 

(RUEDIGER, 2003). 

 

                                            
48 Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, de 18/03/2009. 
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A Figura 12 mostra a coexistência dessas tentativas de coordenação no tempo. 

Importante notar que, com o advento do CNJ e a multiplicação de suas iniciativas, as 

iniciativas da Secretaria de Reforma do Judiciário perdem importância relativa, em 

especial no tocante à informatização do Poder Judiciário.  

 

Figura 12 – Tentativas de coordenação da informatização do Poder Judiciário 

brasileiro 

2002 2004 2006 2008 2010

Secretaria de Reforma do Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

2000 2012

 

Fonte: Adaptado de Andrade e Joia (2012, p. 37). 

 

 

3.6 Processo Eletrônico no Brasil 

 

A iniciativa mais importante no campo de governo eletrônico, por parte do Poder 

Judiciário brasileiro, foi o chamado processo eletrônico. Segundo Cunha Júnior 

(2003) existiam dois modelos alternativos de informatização do processo judicial 

brasileiro. O primeiro, representado pelo Projeto de Lei 5.828 de 2001, apresentado 

pela Associação dos Juízes Federais (AJUFE), era denominado idealista. Partia do 

pressuposto de que a informatização só deveria ser buscada quando o acesso à 

tecnologia da informação fosse universal, ou seja, quando todo cidadão tivesse 

acesso à internet e uma conta de e-mail. Partindo dessa premissa, defendia a 

informatização simultânea de todos os atos, como forma de dar maior celeridade à 

prestação jurisdicional, vez que já tinha como previamente resolvida a questão da 

exclusão digital. A outra corrente era denominada pragmática, sendo representada 
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pelo substitutivo do Senador Osmar Dias e defendida pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Partia do pressuposto de que a segurança dos atos judiciais devia ser 

a principal preocupação, quando se trata da questão da informatização.  

 

A promulgação da Lei 11.419/06, a chamada Lei do Processo Eletrônico, 

representou uma vitória da primeira corrente (REINALDO FILHO, 2007), mas a 

implementação do processo eletrônico tem se mostrado acima de tudo pragmática, 

represando suas potencialidades a partir de questões técnicas referentes à 

segurança e à inexistência de amplo acesso à Internet por parte da população 

brasileira (MARCACINI e COSTA, 2007). 

 

O advento da Lei 11.280 de 16 de fevereiro de 2006 e da Lei 11.419 de 20 de 

dezembro de 2006 contribuiu para a mudança no quadro de desarticulação do 

processo de informatização da Justiça Brasileira. A redação do parágrafo único do 

art. 154 do Código de Processo Civil, alterado pela Lei 11.280/06, dispunha que:  

 

 

Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar 
a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios 
eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP-Brasil (grifo do autor) 

 

 

Esse parágrafo único foi revogado com a entrada em vigência da Lei 11.419/06 

(MARCACINI e COSTA, 2007). O art.1º da Lei 11.419/06, por sua vez dispõe: “O 

uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 

transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei”. A mesma 

Lei, em seu art. 8º, apresenta regra mais específica sobre a automação processual:  

 

 

os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas 
eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos 
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total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede 
mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e 
externas (grifo do autor). 

 

 

Em ambos os casos, não há obrigação de implementar o chamado processo 

eletrônico. Como bem coloca Lopes (2008, p.3): “É, pois, facultado aos tribunais 

desenvolver seus próprios sistemas eletrônicos de processamento de ações 

judiciais, de forma parcial ou integralmente digital (ou digitalizada), acessíveis por 

meio da Internet ou Intranet, com a devida certificação digital, para conferir validade 

e autenticidade do documento”. Ainda que os dispositivos legais tenham caráter 

meramente autorizador, é possível depreender que se trata de um caminho a ser 

necessariamente trilhado pelos tribunais, sob pena de agravamento da atual 

situação de obsolescência de muitos deles, com a conseqüente incapacidade de 

absorver a crescente demanda pela prestação jurisdicional. 

 

Essa percepção é recente. Se ainda hoje é possível constatar resistência interna ao 

processo de informatização dos tribunais, há poucos anos havia até questionamento 

quanto à legalidade da mesma. Em 2005, a Procuradoria da República no Distrito 

Federal, ajuizou ação requerendo suspensão e anulação do programa “Justiça sem 

Papel”, questionando sua legalidade e constitucionalidade. Para os procuradores, o 

programa, realizado por convênio entre o Ministério da Justiça e a Fundação Getulio 

Vargas, financiado pela Souza Cruz, ofenderia a independência e imparcialidade do 

Poder Judiciário, cuja informatização deveria ser totalmente suportada pelo Estado 

(FGV Projetos, 2007). 

 

Uma das conseqüências da evolução do processo de informatização do Poder 

Judiciário Brasileiro, notadamente a partir da sua segunda fase, é a migração para 

sistemas centralizados, em detrimento das iniciativas isoladas de uso particular. 

Assim sendo, a norma legal apenas declara uma tendência histórica, sem reforçá-la, 

como parecem crer alguns autores. Mantida a liberdade que possui cada tribunal 

para o desenvolvimento de sistemas, ainda que no âmbito interno desses tribunais 
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os sistemas sejam uniformizados, seria possível que o processo eletrônico fosse 

implementado por meio de quase uma centena de diferentes sistemas, se cada 

tribunal desenvolvesse seu próprio sistema para esse fim. 

 

O legislador, ao consagrar a liberdade de escolha do modelo de automação 

processual, respeitando a autonomia dos tribunais hoje presente no ordenamento 

jurídico, transportou para este novo momento o antigo paradigma. Assim sendo, à 

primeira vista, seria natural esperar que as iniciativas de automação processual em 

direção ao estágio de processo eletrônico tivessem pouca integração, como foi 

característico do processo de informatização até agora. Apesar da Lei 11.419/06 ter, 

como já foi dito, permitido a descentralização e autonomia das iniciativas de 

informatização, pode-se constatar a presença de iniciativas de informatização 

estruturadas e coordenadas. 

 

Entre as iniciativas de informatização da Justiça brasileira, destaca-se o Processo 

Judicial Digital (Projudi) que, entre 2006 e 201049, consistiu na mais importante 

iniciativa de informatização do país, a partir do estímulo conferido pelo CNJ à sua 

adoção de forma coordenada pelos tribunais brasileiros. O Projudi é um sistema de 

automação processual, voltado para a tramitação em meio eletrônico de processos 

judiciais. Inicialmente, se chamava Processo Digital no Juizado do Consumidor 

(Prodigicon) e era um projeto de conclusão de curso de dois estudantes de Ciências 

da Computação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – André Luis 

Cavalcanti Moreira e Leandro de Lima Lira –, cuja abrangência de aplicação era 

restrita a processos de juizados especiais cíveis em matéria de direito do 

consumidor50. 

                                            
49 Aqui o marco inicial é a seleção do Projudi pelo CNJ e sua doação ao mesmo, em 
setembro de 2006. Já o marco final é a primeira implantação do PJe, em abril de 2010. 
Esses marcos são arbitrários, mas possibilitam precisar o período no qual o Projudi foi a 
principal iniciativa de informatização do Poder Judiciário Brasileiro. 

50 No presente trabalho o nome Projudi é utilizado como substituto de Prodigicon, mesmo na 
fase que o sistema não possuía aquele nome, a fim de facilitar o entendimento do leitor. O 
nome Prodigicon só é enfatizado quando da própria mudança de nome. 
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Sua primeira versão, ainda com o nome Prodigicon, foi implantada no Juizado do 

Consumidor da Comarca de Campina Grande na Paraíba. Durante essa 

implantação, o sistema foi alterado para que pudesse ser utilizado em outros tipos 

de processo. Em 2005, teve seu nome alterado para Projudi e foi instalado em 

outras unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O mesmo sistema 

encontra-se, hoje, em operação, no mesmo Tribunal, sob o nome de e-Jus51. 

 

Em 2006, os desenvolvedores do sistema, que já o haviam cedido o sistema 

gratuitamente para o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 52, cederam o sistema 

ao CNJ53, desta vez em doação que incluiu o código fonte e os direitos autorais 

referentes ao software – registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) sob o nome Prodigicon. Desde então, o CNJ assumiu papel de 

destaque no cenário da difusão do processo eletrônico no Brasil, por meio do 

estímulo à adoção do Projudi. 

 

Porém, ao difundir o Projudi entre os tribunais, o CNJ optou por fazê-lo sem seu 

desenvolvimento estar completo. Por isso, distribuiu também o código-fonte e a 

documentação, para que os próprios tribunais pudessem promover o aprimoramento 

do sistema e adaptação às realidades locais, em especial a conexão com base de 

dados locais previamente existentes, uma vez que o Projudi foi desenvolvido em 

linguagem Java e era independente de base de dados. 

 

Como parte do processo de implantação do Projudi nos tribunais, as adaptações do 

sistema se mostraram necessárias frente à fragilidade do mesmo, ainda em estágio 

                                            
51 Disponível em <https://ejus.tjpb.jus.br/projudi/>. Acesso em 9 de janeiro de 2010. 

52 Disponível em <http://www.tjpb.jus.br/carga_diario/carga_documentos.download? 
p_file=287_0001_arq_arquivo.pdf>. Acesso em 9 de janeiro de 2010 

53 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/termo_coop/ 
doacao_software.pdf>. Acesso em 9 de janeiro de 2010. 
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embrionário e com muitas falhas. Contudo, os diversos tribunais promoveram ajustes 

e adaptações individuais, sem qualquer iniciativa centralizada de colaboração ou 

mesmo controle de alterações. Assim, o sonho de definição de um único sistema de 

processo eletrônico no Brasil caiu por terra com as múltiplas versões do Projudi em 

uso em todo o Brasil. 

 



124 

 

4 DE CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA 

 

O presente capítulo descreve a trajetória do Projudi de seu nascimento, em Campina 

Grande, até sua implantação no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), em João 

Pessoa. O capítulo de divide em três fases desta trajetória. A primeira fase, 

Universidade, descreve o próprio nascimento do sistema e seu desenvolvimento 

inicial. A segunda parte, Juizado, descreve a implantação do sistema no então 

Juizado Especial do Consumidor de Campina Grande. Já a terceira parte, Tribunal, 

descreve a chegada do Projudi a João Pessoa e sua implantação no TJPB. Ao final 

do capítulo, um gráfico temporal permite identificar a ordem cronológica dos 

principais eventos relatados ao longo das três seções (ver Figura 18, pg. 173). 

 

De Campina Grande a João Pessoa são 132 quilômetros de distância, pouco mais 

de uma hora pela BR-230 (Figura 6). É uma distância maior que a que separa João 

Pessoa de Recife, a capital mais próxima, que é de 123 quilômetros. São as duas 

maiores cidades do Estado da Paraíba. João Pessoa é a capital (desde o tempo que 

se chamava Parahyba) e tem a maior população (723 mil habitantes)54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 Fonte: IBGE, Censo 2010, em 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250750#, acesso em 23 de 
março de 2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250750
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Figura 13 – Mapa de Campina Grande a João Pessoa por via rodoviária 

 

Fonte: maps.google.com em 22 de março de 2013. 

 

 

Assim, nossa história, a história do Projudi, começa em plena caatinga nordestina, 

longe demais da Capital e seu litoral. Começa também longe dos tribunais, longe 

dos advogados, na maior universidade da Cidade, a Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), cuja origem está na Escola Politécnica de Campina 

Grande, fundada em 1952.  
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Talvez, se considerarmos a opinião da Newsweek (Abril, 2001), possamos entender 

melhor a origem desta história, que começa em 2004, três anos após a publicação 

da reportagem que assim dizia: 

 

 

Na aridez do Nordeste brasileiro, existe um oásis de chuva e 
oportunidade. Há meio século, os comerciantes de Campina Grande 
importaram as primeiras prensas de algodão que fizeram da cidade 
um importante centro têxtil. 

Hoje, essa cidade no meio de lugar nenhum abriga 50 empresas que 
fabricam de tudo, desde softwares até painéis de publicidade. 
Campina Grande dita o padrão da indústria tecnológica do Brasil. 

A chave do sucesso é a Universidade Federal da Paraíba. Em 1967, 
acadêmicos paraibanos convenceram as autoridades locais a 
comprarem um mainframe da IBM de US$ 500 mil, criando uma 
tradição no setor da computação que hoje atrai estudantes de toda a 
América Latina. 

Desde 1984, a Paraíba tem um Parque Tecnológico que já deu 
origem a 60 empresas que usam alta tecnologia, desde fazendas de 
criação de camarões até portais de Internet. 

Entre os projetos bolados pela universidade está o da Light Infocon 
que produz softwares usados pela polícia para rastrear traficantes de 
drogas. O talento local também criou a Coteminas, a mais sofisticada 
indústria de malhas da América Latina. 

O dinheiro gerado pelo setor de tecnologia representa quase 20 por 
cento dos US$650 milhões da receita da cidade e explica porque a 
renda média da população local é de US$ 2.500 por ano, o dobro do 
restante do Nordeste. A tecnologia dá lucro mesmo no meio de lugar 
nenhum. 

 

 

4.1 Universidade 

 

Na UFCG, cantada como o berço de inovação tecnológica “no meio de lugar 

nenhum”, dois alunos cursavam Computação e estavam prestes a terminar seu 

curso: Leandro Lira e André Moreira. A disciplina de final de curso (Projeto em 

Computação II), ministrada pelo Prof. Jacques Sauvé e cursada pelos referidos 

alunos no primeiro semestre de 2004, tinha como objetivo “familiarizar o aluno com o 

desenvolvimento de software relativamente grande que exija a utilização de um 
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processo de desenvolvimento”55, processo de desenvolvimento este que deu origem 

ao Projudi. Nas palavras de seus desenvolvedores: 

 

 

Então, ele nasceu como uma coisa que... Uma ideia pura, pessoas 
que queriam fazer algo pra mudar a realidade lá [trecho não 
compreendido] do interior da Paraíba. Mudasse o Poder Judiciário 
(entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 
2012). 

 

 

A ideia foi dele [Leandro Lira], como ele fazia Direito e Computação 
ele resolveu unir as duas coisas, e ai no projeto de conclusão de 
curso de computação ele me chamou e a gente começou a 
desenvolver um projeto, um projeto-piloto pra ser implantado no 
então Juizado Especial do Consumidor de Campina Grande, que se 
tornou o Segundo Juizado Especial Cível. Aí, o orientador de 
Leandro na monografia dele do Direito era o Juiz Titular desse 
Juizado e nós três começamos a trabalhar nesse projeto [...] 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 

 

Nessa fase de projeto de final de curso, o sistema que ficaria conhecido como 

Projudi já possuía suas duas principais características que, no futuro, fariam a 

diferença: arquitetura web e programação em Java (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55 Programa da disciplina Projeto em Computação II (Anexo 2 – Documento 1). Disponível 
em: http://dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/2004.1/projii/. Acesso em 20 de março de 2013. 
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Figura 14 – Arquitetura do Sistema Projudi 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Leandro Lira 

 

A equipe do projeto do então Processo Digital do Consumidor (Prodigicon) contava 

ainda com Laurislândio Diniz e Rita de Cássia Nascimento56. Ambos participam 

formalmente da equipe da disciplina, mas não se envolvem diretamente na aplicação 

prática do sistema. Seus nomes ficam ausentes de todos os relatos e documentos 

disponíveis, sendo o único testemunho de sua participação os registros existentes 

no programa da disciplina antes mencionado e no Relatório Final da disciplina de 

Projeto em Computação II (Anexo 2 – Documento 2). 

 

O Juiz Titular do Juizado Especial do Consumidor de Campina Grande, à época, era 

o Dr. Antonio Silveira. Ele era professor de Leandro Lira na Faculdade de Direito da 

                                            
56 Rita de Cássia aparece em uma única foto da apresentação do Projudi ao Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), na página 122. 



129 

 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), onde este também concluía seu curso e 

tinha o Dr. Antonio Silveira como orientador de monografia: 

 

 

Eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba e na época 
ministrava uma disciplina que chamava Informática Jurídica. Então, a 
gente estava no ano de 200457, mais ou menos, e essa disciplina 
fazia com que a gente tivesse a oportunidade de conhecer como 
estava o processo de informatização nos Tribunais. Ainda na 
iniciativa de processos eletrônicos existia tanto no Brasil como em 
outros países, mas era muito embrionária, com projetos isolados. E 
nós, a partir disso, começamos a conversar com Leandro, que é uma 
das pessoas que você entrevistou, que era estudante de Direito e de 
Computação final do curso, e nessas aulas discutindo o processo 
eletrônico eu o chamei para participar dessa iniciativa. (entrevista 
concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

O projeto de conclusão de curso junto à Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) une os alunos Leandro Lira e André Moreira, bem como o magistrado 

Antonio Silveira, na qualidade de “cliente”, ao projeto do sistema58. O projeto de 

conclusão de curso junto à Universidade Federal da Paraíba (UFPB) une o aluno 

Leandro Lira e o orientador Antonio Silveira ao tema do processo eletrônico59. São 

eles que, desde o primeiro momento, imaginam um uso prático para o sistema a ser 

desenvolvido, além de simplesmente cumprir um requisito necessário à conclusão 

do curso, ainda que não se pudesse divisar o alcance que viria a ter, conforme 

atestam em seu depoimento: 

 

 

[...] nós três começamos a trabalhar nesse projeto, mas visando um 
escopo bem reduzido mesmo, eram só processos eletrônicos pra um 
Segundo Juizado [Juizado do Consumidor de Campina Grande]. Não 
tinha naquele momento pretensão nenhuma de ser um processo 

                                            
57 Segundo Leandro Lira, em sua revisão ao texto, ele cursou a disciplina de Informática 
Jurídica no segundo semestre de 2003. 

58 Programa da disciplina Projeto em Computação II (Anexo 2 – Documento 1). 

59 A monografia, sob o título “O Processo Eletrônico e sua Implementação na Justiça 
Brasileira”, encontra-se no Anexo 2 – Documento 3. 
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nacional ou até mesmo um processo para o Tribunal de Justiça 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 

 

Então, ele nasceu como uma coisa que... Uma ideia pura, pessoas 
que queria fazer algo pra mudar a realidade lá [trecho não 
compreendido] do interior da Paraíba. Mudasse o Poder Judiciário. 
Ele [Antonio Silveira] me convidou pra estagiar na vara dele e o 
André [Moreira] incorporou o projeto. Então, a gente começou o 
desenvolvimento... (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor 
em 12 de junho de 2012). 

 

 

E qual foi a minha motivação nessa iniciativa? Ela tem um caráter 
também muito prático e vinculado a um trabalho no Juizado do 
Consumidor em Campina Grande. Nessa época começou... O 
Juizado de Campina Grande era o único Juizado para uma cidade de 
trezentos e oitenta mil habitantes. O volume de trabalho lá era 
enorme, no centro da cidade, no centro do comércio, então as 
pessoas tinham uma facilidade muito grande de tendo qualquer tipo 
de problema ajuizar uma ação. Ele estava ali, descia na principal, na 
avenida principal da cidade, entrava no Juizado e fazia a sua 
reclamação. Então, o volume de trabalho era muito grande e somado 
a esse volume de trabalho começaram as ações contra as empresas 
de telefonia.  

[...] Então, eu me deparei com esse quantitativo enorme de ações 
que desestruturou todo o meu trabalho, por que você tem uma 
demanda, vamos supor, de recebimento de cem processos por mês 
e essa demanda quadruplica, dentro do próprio mês. Isso chegou a, 
num período de seis meses, a gente ter um aumento de mais de 
quatrocentos por cento no número de processos. Então, isso 
desestruturou o trabalho. O cartório na época, a Secretaria, quer 
dizer, do Juizado, não tinha pessoal suficiente, não tinha material 
suficiente de expediente e trouxe um caos, fazendo com que aquelas 
demandas que a gente conseguia trabalhar naturalmente fossem 
totalmente suspensas. Mas e aí, autuar processos no papel, juntar 
documentos, expedir intimações tudo isso manualmente. Então, a 
motivação foi essa. Então eu digo que só há uma solução. A gente 
partir para uma automação, via um sistema de informática. 
(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

Desenvolve-se, assim, o projeto de um sistema informatizado de processo eletrônico 

para uso no Juizado do Consumidor de Campina Grande. Mais do que um projeto de 



131 

 

graduação, um sistema para uso prático no TJPB. Leandro Lira se torna estagiário 

de Antonio Silveira no Juizado, ainda no primeiro semestre de 2004, passando a 

integrar a equipe deste. Neste sentido, Antonio Silveira tem especial relevo, por ser o 

elemento que possibilita esse uso prático, conforme declaram Leandro Lira e André 

Silveira: 

 

 

Então, ele sempre falava: ‘O que estiver ao alcance da gente, a 
gente vai fazer, mesmo caso o Tribunal não abarque a idéia, eu 
como Juiz aqui da minha vara eu posso colocar um projeto-piloto no 
escopo da minha vara’. Isso me dava muita satisfação e motivação 
de que, o que a gente fizesse não ia ser perdido, pelo menos seria 
testado. (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de 
junho de 2012). 

 

 

Teve apoio do Juiz. No começo, quando ainda era apenas um projeto 
de conclusão de curso, pra testar, criar um sistema que atendesse a 
essas funcionalidades, que eram muito mais as necessidades dele 
como Juiz Titular daquele Juizado, a gente trabalhou meio que por 
conta própria, eu, Leandro e Antônio Silveira, que era o Juiz Titular 
da época. (entrevista concedida por André Moreira ao autor em 12 de 
junho de 2012). 

 

 

Desta etapa de desenvolvimento, poucos registros existem e todos são oriundos dos 

próprios atores humanos envolvidos. Esses registros já foram aqui mencionados e 

estão à disposição dos leitores no Anexo 1.  Além disso, duas reportagens 

publicadas nos jornais Diário da Paraíba e Correio da Paraíba, no dia 1º de agosto 

de 2004, mencionadas no Relatório Final da Disciplina de Projeto em Computação II 

(Anexo 2 – Documento 2), às quais não foi possível ter acesso, também tratam do 

período em que o projeto piloto ainda estava em planejamento. Interessante notar 

que, apesar de mencioná-las no Relatório, nenhum dos envolvidos arquivou tais 

notícias, o que contrasta com o vasto arquivo subseqüente, em especial o mantido 

por Antonio Silveira. Por isso, o relato contemporâneo mais acurado é o de Leandro 

Lira em sua dissertação de graduação, defendida em julho de 2004 (Anexo 2 – 

Documento 3 – O processo eletrônico e sua implantação). Ainda assim, esse relato é 
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breve, ocupando menos de uma página de sua dissertação, em dois pequenos 

trechos abaixo reproduzidos, focados no seu aprendizado como estagiário no 

Juizado: 

 

 

Na Justiça Estadual da Paraíba o processo eletrônico teve seu passo 
inicial no primeiro semestre deste ano. No Juizado Especial do 
Consumidor e da Microempresa de Campina Grande, através de 
iniciativa do seu juiz titular, Antônio Silveira Neto, teve início o 
Prodigicon (PROcesso DIGItal no juizado do CONsumidor), projeto 
piloto que tem como finalidade implantar o processo digital no 
referido juízo para as ações de cobrança, cujo processo de 
conhecimento possui natureza simplificada (via de regra uma 
microempresa vem cobrar uma dívida). 

A produção do software vem sendo feita por alunos do curso de 
Ciências da Computação da Universidade Federal de Campina 
Grande, dentre os quais se encontra a minha pessoa. (, Anexo 2 – 
Documento 3 - O Processo Eletrônico e sua Implementação na 
Justiça Brasileira, item 3.1 A experiência paraibana, o Prodigicon, pg. 
41). 

 

 

Como parte do projeto, tornei-me estagiário do Juizado do 
Consumidor de Campina Grande, com o intuito de elencar as 
funcionalidades do sistema computacional a ser construído através 
da realização das atividades corriqueiras de um estudante num 
juizado. 

[...] Por inúmeras vezes, tive a oportunidade de despender tempos 
consideráveis à procura de um processo que iria sofrer a juntada de 
algum documento.  

Nesta experiência pude comprovar o quanto a implantação de um 
processo digital iria desafogar o trabalho dos estagiários e 
serventuários da justiça, que passariam a se preocupar apenas com 
atividades que agregassem valor ao processo, ao invés de 
despenderem seu tempo procurando, arrumando e carregando 
cadernos processuais. O cartório do Juizado certamente é o setor 
que mais sofre em função da adoção do papel celulose como mídia 
de armazenamento dos processos. No mesmo setor também se 
identifica o desconforto dos usuários, advogados e partes, que 
muitas vezes se sentem desencorajadas a consultar um processo 
por perceberem a demora e dificuldade que haverá na busca pelos 
autos. (Anexo 2 – Documento 3 - O Processo Eletrônico e sua 
Implementação na Justiça Brasileira, Item 3.1.1 A experiência como 
estagiário no Juizado do Consumidor de Campina Grande, pgs. 41-
42). 
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Outra fonte da mesma época (julho de 2004), ainda que com poucas informações 

sobre o desenvolvimento do piloto até então, é o Projeto Piloto para Implantação de 

Autos Processuais Digitais no Juizado do Consumidor de Campina Grande, de 

autoria de Antonio Silveira (Anexo 2 – Documento 4 – Projeto Piloto para 

Implantação de Autos Processuais Digitais no Juizado do Consumidor de Campina 

Grande). Esta fonte descreve, também de forma breve, o desenvolvimento do piloto: 

 

 

Desde Abril encontra-se em andamento um projeto piloto para 
implantação do processo eletrônico no Juizado do Consumidor de 
Campina Grande. O projeto chama-se PRODIGICON (PROcesso 
DIGItal do CONsumidor) e tem o acompanhamento do Dr. Antônio 
Silveira Neto, juiz titular do referido juizado. Por tratar-se de um 
projeto piloto, o intuito é adotar, inicialmente, o processo digital 
apenas para as ações de cobrança. (Anexo 2 – Documento 4 – 
Projeto Piloto para Implantação de Autos Processuais Digitais no 
Juizado do Consumidor de Campina Grande, pg. 5) 

 

 

O trecho final do Relatório Final da Disciplina de Projeto em Computação II (Anexo 2 

– Documento 2) também traz um relato do estágio de desenvolvimento do sistema 

em agosto de 2004, porém com um aspecto mais técnico, o qual reproduzimos 

abaixo: 

 

 

Dentro do escopo da disciplina Projeto 2, conseguimos cumprir 
nossa meta traçada, que era a de construir um protótipo que 
simulasse todas as etapas de um processo digital padrão, fazendo 
uso de assinatura digital e protocolo de comunicação HTTPS. 
Enfatizamos, pois, que nunca foi intuito dos alunos chegar ao término 
da disciplina com um software digno de ser instalado sem reservas 
em qualquer lugar, mas sim aproveitar o esforço que a ela seria 
despendido para tocar o projeto PRODIGICON, que terá 
continuidade por parte de integrantes que têm interesse de nele 
continuar (Anexo 2 – Documento 2 – Relatório Final da Disciplina de 
Projeto em Computação II, pg. 3) 
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Ainda em agosto de 2004, Antonio Silveira enviou à Presidência do TJPB o já 

mencionado “Projeto Piloto para Implantação de Autos Processuais Digitais no 

Juizado do Consumidor de Campina Grande” (Anexo 2 – Documento 4), datado de 

26 de julho de 2004, que faz uma apresentação do tema do processo eletrônico, os 

benefícios dele esperados e experiências no Brasil sobre o tema. Traz ainda um 

resumido relato do que já havia sido feito e custos associados com as etapas 

seguintes, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deveriam ser investidos 

pelo TJPB. Um dos destaques do projeto é exatamente o baixo custo das 

ferramentas e do desenvolvimento, enfatizados no texto pelo autor:  

 

 

A implementação do projeto utilizará software livre, o que implica 
em custo zero na compra de licenças de programas de 
computador, bem como segue orientação do Governo Federal, que 
prega a construção de sistemas de informática com esta natureza. 

O projeto está sendo desenvolvido gratuitamente por uma equipe de 
alunos formandos do curso de Ciências da Computação da 
Universidade Federal de Campina Grande, dentre os quais encontra-
se Leandro de Lima Lira, que também é formado em Direito e 
gerencia a equipe. O período de disponibilidade destes alunos para 
desenvolvimento gratuito vai de abril a dezembro de 2004, data a 
partir da qual o projeto será entregue ao setor de informática do 
Tribunal para que lhe seja dado continuidade, expandindo sua 
aplicação para demais juizados e varas. (Anexo 2 – Documento 4 – 
Projeto Piloto para Implantação de Autos Processuais Digitais no 
Juizado do Consumidor de Campina Grande, pg. 6, grifo do autor) 

 

 

No ofício que encaminha o projeto, Antonio Silveira destaca os procedimentos 

administrativos a serem realizados para que seja possível a implantação do Projudi. 

O documento elenca as quatro providências abaixo: 

 

 

Conforme contato anteriormente estabelecido com V. Exa., sirvo-me 
do presente para apresentar, em anexo, os termos do projeto piloto 
de implementação do processo digital no Juizado do Consumidor e 
da Microempresa da Comarca de Campina Grande, solicitando as 
seguintes providências: 
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a) Constituição de comissão multidisciplinar para 
acompanhamento e implementação do projeto, com a 
presença do Coordenador de Informática do Tribunal de 
Justiça, do Juiz Titular do Juizado do Consumidor de Campina 
Grande, de um analista de sistemas e do coordenador dos 
Juizados Especiais do Estado. 

b) Conceder a dois membros da comissão e também ao 
gerente do projeto apoio financeiro para custear visita ao 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região a fim de colher 
informações e subsídios sobre o processo digital que já se 
encontra implementado naquela Corte. 

c) Constituição de comissão jurídica formada por um 
desembargador, dois juízes e um assessor jurídico para 
estudar os aspectos legais do processo eletrônico, devendo ao 
final dos trabalhos emitir parecer sobre o assunto, com a 
elaboração de minutas de resoluções para regulamentação 
interna. 

d) Determinar a aquisição dos equipamentos indicados no 
projeto piloto para que se possa iniciar os testes e 
desenvolvimento completo do programa que irá gerenciar o 
processo digital. 

Certo de que V. Exa. não poupará esforços no sentido de levar 
adiante esse projeto, iniciado pelos estudantes da UFCG e da UEPB, 
reitero votos de elevada estima e consideração.   

(Anexo 2 – Documento 5 – Ofício encaminhando Projeto Piloto) 

 

 

O resultado dessa iniciativa foi a apresentação do projeto, em 2 de agosto de 2004, 

ao então Presidente do TJPB, Desembargador Plínio Leite Fontes, cujo único 

registro existente é uma notícia publicada no site do TJPB. A Foto 1, a seguir, 

mostra os presentes na reunião60: 

 

Foto 1 – Apresentação do Prodigicon ao TJPB 

                                            
60 Ainda que se possa estranhar, no que concerne a uma tese de doutorado, as fotos que 
existem no presente trabalho, há que se lembrar que estamos a “seguir os atores” e as fotos 
são evidências visuais dos atores em movimento (ainda que estáticas em seu registro).  
Nesse sentido, são exemplos de trabalho ricos em fotos, tanto Paiva (2004) quanto Teles 
(2010). 
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Legenda: da direita para a esquerda, Leandro Lira (em pé), Diretor de TI do TJPB (sentado), 
Antonio Silveira (em pé), Rita de Cássia (em pé), Desembargador Plínio Leite Fontes 
(sentado), Secretário Geral do TJPB (sentado). 

Fonte: Anexo 2 – Documento 2 – Relatório Final da Disciplina de Projeto em Computação II, 
pg. 3. 

 

 

Quando da apresentação ao Presidente do TJPB, o sistema já era funcional. Foram 

apresentadas as telas reais, em execução, porém sem uma base de dados para 

simulação, apenas o preenchimento fictício de alguns dados. Os exemplos abaixo 

mostram as telas, em ambiente web, obtidas em arquivo de outubro de 2004 (Anexo 

2 – Documento 07 – Documentos Custos). 
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Figura 15 – Tela de login no Prodigicon 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Leandro Lira. 

 

Figura 16 – Tela de cadastramento de ação no Prodigicon 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Leandro Lira. 
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Figura 17 – Tela de consulta processual no Prodigicon 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Leandro Lira. 

 

 

O projeto piloto apresentado possuía baixo custo de implantação, ainda menor que o 

anteriormente orçado, de apenas 7 mil reais (Anexo 2 – Documento 07 – 

Documentos Custos). Tal custo se deve unicamente à compra de equipamentos 

necessários: três computadores, um scanner e um no-break. Havia ainda o custo do 

aumento do link de transmissão de dados entre Campina Grande e a sede do 

Tribunal, que os autores não souberam orçar. O custo com o sistema, por sua vez, 

foi orçado como inexistente, posto que André Moreira e Leandro Lira se dispunham a 

desenvolver o sistema e transferir sua manutenção aos funcionários do TJPB. 

 

A apresentação não apresentou resultados práticos. O então Presidente do TJPB 

ficaria no cargo até janeiro de 2005 e, segundo Leandro Lira em sua revisão a este 
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texto61, tinha como sua prioridade de gestão o término da construção do novo foro 

cível da cidade de João Pessoa. Em relação ao projeto de processo eletrônico 

apresentado, “a postura era de quem não negava, mas  também não apoiava”62. 

Assim, esta primeira tentativa de transformar o projeto acadêmico em sistema de 

processo eletrônico para juizado especial do consumidor no âmbito TJPB falha, 

provocando reações diferentes por parte dos envolvidos.  

 

Ainda que o caminho para implantação do Projudi no Juizado Especial passasse 

obrigatoriamente por Antonio Silveira, um ator institucional precisava aprovar a 

implantação do projeto-piloto – o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) – 

do qual o Juizado Especial do Consumidor de Campina Grande era parte integrante. 

A importância deste ator institucional está destacada tanto Relatório Final da 

Disciplina de Projeto em Computação II (Anexo 2, Documento 2), quanto na fala de 

Antonio Silveira: 

 

 

c) existe grande expectativa de que o projeto seja aproveitado pelo 
Tribunal de Justiça do Estado para implantação no Juizado do 
Consumidor de Campina Grande. A nossa grande decepção a este 
respeito é a morosidade com que as decisões de tribunal a este 
respeito se desenvolvem. (Anexo 2 – Documento 2 – Relatório Final 
da Disciplina de Projeto em Computação II, pg. 3) 

 

 

Quando a gente levou pro Tribunal foi pra que fosse ainda um projeto 
apenas naquele Juizado. Ia ser um projeto-piloto no Juizado, mas 
com apoio institucional do Tribunal, porque a gente precisava dos 
equipamentos e precisava também do apoio da OAB e que alguns 
advogados aceitassem peticionar. (entrevista concedida por Antonio 
Silveira ao autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

                                            
61 Comunicação pessoal de Leandro Lira ao autor, em 18 de abril de 2013. 

62 Idem. 
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O cenário começa a mudar quase seis meses após, quando o Desembargador Júlio 

Aurélio Moreira Coutinho, que viria a se tornar Presidente do TJPB em fevereiro de 

2005, começa a definir seus projetos prioritários. O Desembargador Julio Aurélio só 

ficaria no cargo por 15 meses (ao invés dos dois anos de mandato padrão), em 

razão de sua aposentadoria, por isso resolveu definir seus projetos antes mesmo de 

tomar posse, ainda em janeiro de 2005. André Moreira e Leandro Lira explicaram 

brevemente a participação de Julia Aurélio Moreira Coutinho, situação esta, depois, 

esclarecida por Leandro Lira em comunicação pessoal: 

 

 

Primeiro o Juiz contatou o presidente (Júlio Aurélio Moreira Coutinho) 
para apresentar a ideia e depois nós fomos juntos apresentar o 
projeto pra ele. (entrevista concedida por André Moreira ao autor em 
13 de junho de 2012). 

 

 

[...] Essa ideia foi incorporada por um presidente do Tribunal de 
Justiça da época, não estou lembrando o nome dele (Júlio Aurélio 
Moreira Coutinho)... (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor 
em 12 de junho de 2012). 

 

 

[...] Enfim, o que quero dizer é que o projeto foi apresentado ao TJ 
antes da gestão do presidente Júlio Aurélio (sic), mas que foi ele 
quem realmente assumir o projeto para o tribunal e o patricinou (sic) 
politicamente. Nesta decisão teve muito peso também o apoio do 
desembargador decano antônio elias de queiroga (sic), que se 
envolvia muito nas questões/projetos de informática (Comunicação 
pessoal de Leandro Lira ao autor, em 18 de abril de 2013) 

 

 

Com esta nova perspectiva, em fevereiro de 2005, Antonio Silveira visitou o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), visita na qual mudou a definição da filosofia que 

iria orientar o desenvolvimento do sistema. O relato do próprio Antonio Silveira 

mostra a importância da visita:  
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A gente partir para uma automação, via um sistema de informática. 
Como já existia essa experiência no processo eletrônico no Rio 
Grande do Sul, que era até o Tejada que tinha essa do processo 
eletrônico, a gente foi buscar essas informações e identificamos que 
não tinha como fazer uma adaptação no sistema e a tecnologia do 
sistema com apoio de Leandro e depois de André vem num segundo 
momento, verificando que a tecnologia empregada, a linguagem de 
programação era uma linguagem já ultrapassada... 

“[..] eu fiz uma visita ao Rio de Janeiro também. O presidente do 
Tribunal me perguntou se eu queria conhecer alguma experiência e 
eu fiz uma pesquisa e encontrei no Rio de Janeiro um embrião do 
processo eletrônico lá que não foi a frente. 

Mas aí eu visitei o analista, fui até a Diretoria de Informática do Rio 
de Janeiro, é muito bem estruturada, tem muitos funcionários, quadro 
próprio, organização. Fui ao Rio, visitei o setor de informática lá, e 
conversei, passei um dia inteiro, dois dias conversando com o 
analista de sistemas de desenvolveu o projeto. Quando ele me 
mostrou o projeto dele e a filosofia do projeto dele, porque a gente 
tinha uma ideia inicial e essa dificuldade: como é que nós vamos 
fazer um processo eletrônico? Nós vamos reproduzir um processo? 
Não era essa a ideia, como eu lhe disse. Nós vamos ter que 
automatizar rotinas, por que a minha necessidade era essa 
automatização. 

Então, como é que se pensou? Não, nós não podemos reproduzir o 
processo, seria uma burrice63. Nós vamos fazer o seguinte... E aí foi 
decido também nessa visita. Quando eu cheguei lá ele disse: ‘Não, 
você não precisa criar uma rotina fechada do processo’. Por que a 
primeira ideia foi abrir o código do processo civil, juntamente com a 
lei 9.099 que é bem simplificada e fazer um roteiro com o fluxo de 
trabalho e o processo judicial ser montado em cima daquele fluxo, 
sendo que como qualquer processo existe muitos incidentes e esses 
incidentes iam naturalmente sair do fluxo. Então, essa foi a primeira 
interrogação de como fazer. Aí quando eu estive lá no Rio de Janeiro 
ele disse: ‘Não, você vai fazer um sistema que [trecho não 
compreendido] fluxos de trabalho, mas com caixinhas, com um fluxo 
aberto. Você sabe pra onde vai o processo, mas você pode ter 
maleabilidade, flexibilidade. Aí eu vim com essa ideia pra cá e disse 
a Leandro e André. A gente tem que trabalhar nessa coisa, com a 
ideia de fluxos, mas com a ideia de caixas, de, vamos dizer assim, 
agrupamentos e categorias pra poder o processo andar. (entrevista 
concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

                                            
63 As telas do sistema, presentes no Anexo I – Documento 07 – Documento Custos –, 
trazem a filosofia de fases do processo. Cada tela representa uma fase ou passo do rito 
processual. 
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A partir da definição da filosofia do sistema, todo o trabalho de levantamento dos 

requisitos do sistema, definição da sua base tecnológica e programação ficam a 

cargo de Leandro Lira e André Moreira. Os depoimentos de Antonio Silveira e André 

Moreira mostram claramente a divisão de atribuições:  

 

 

E essa dificuldade, primeiro Leandro e André não tinham experiência 
do processo judicial, eles tinham uma boa bagagem na área técnica 
de informática, mas eles não tinham essa experiência. O sucesso do 
projeto, como eu disse, é essa dedicação e ter ouvido, eles estarem 
totalmente abertos, por que não conheciam nada, de ouvir o usuário 
por que no caso era eu que tinha o conhecimento, a especialidade do 
processo judicial. 

E o trabalho, como foi um projeto-piloto, Leandro e André ficaram lá 
todos os dias conversando comigo e conversando com a analista que 
era a chefe do cartório e ela explicando a eles como funcionava a 
vida do cartório e eu explicando a eles a rotina de processos em vara 
cível. 

(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

Pesquisador: Você desenvolveu requisitos com os servidores então? 

André Moreira: Com os servidores (humanos)64. 

Pesquisador: E nesse momento dos requisitos, de fechar o sistema 
inicial e fazer o primeiro projeto em outro, como é que vocês 
definiram a tecnologia do sistema? Uma coisa importante, parece 
que o primeiro sistema foi Java. Por que ele foi Java? 

André Moreira: Olha, foi Java porque primeiro era uma unidade que a 
gente já tinha bastante intimidade, a gente via no curso... Desde o 
começo do curso a gente sempre trabalhava com Java, e segundo 
porque a agente achou que era uma linguagem que dava mais 
possibilidade pra, tinha mais... Por que a gente trabalhava pelo 
menos num embrião que seria a satisfação digital e a gente tinha 
também muitas bibliotecas digitais em Java que permitiam [...] A 

                                            
64 Ainda que os técnicos que trabalham no cartório sejam conhecidos como servidores, e 
essa referencia lhes seja feita, seja pelos entrevistados, seja pelos documentos coletados, a 
fim de evitar a confusão com o termo “servidores” utilizado em informática para designar um 
computador que centraliza determinada função computacional, o termo será desambiguado 
pelo pesquisador, a cada menção, separando atores humanos e não-humanos pelos termos 
humanos e máquinas apostos após o termo servidor, entre parênteses. 
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decisão sobre o sistema web, se seriam em Java, foram decisões de 
projeto minha e do Leandro.  

(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 

 

Desta vez, o resultado prático da iniciativa é outro, dada a acolhida pelo novo 

Presidente. Antonio Silveira relata a identificação do Presidente do TJPB com o 

projeto e o apoio concedido ao mesmo, enquanto André Moreira ressalta que o 

Presidente foi a via de acesso à área de informática do Tribunal: 

 

  

Nós procuramos com a ideia montada e com o projeto inicial o 
presidente do Tribunal de Justiça que ficou encantando com a 
possibilidade de existir, inserir um processo eletrônico aqui na 
Paraíba. Ele se encantou, chamou o serviço de informática do 
Tribunal e falou que queria ver isso implantado, esse projeto-piloto, 
arranjem recursos, arranjem pessoal de apoio pra gente conseguir. 

Conseguimos, por que isso era um projeto que foi abraçado pelo 
presidente. Ele disse: “Esse é o meu projeto”. Então, como ele não 
tinha os dois anos, ele identificou a viabilidade de se fazer isso como 
projeto-piloto, ele apostou e realmente aí veio a força do presidente 
em implantar.”  

(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

“O presidente [Júlio Aurélio Moreira Coutinho] tomou a decisão, acho 
que... Eu não sei... Pelo menos, enquanto a gente estava lá, a gente 
não viu o apontamento da área de TI do Tribunal. Mas, eu não sei se 
ele consultou depois a área de TI, mas fechamos com a presidência 
e aí sim nós fomos apresentados a área de TI do Tribunal.” 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 
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4.2 Juizado 

 

A demora na tomada de decisões, apontada no Relatório Final da Disciplina de 

Projeto em Computação II (Anexo 2, Documento 2), e a resistência da área de 

informática, explicam o longo tempo decorrido entre a primeira apresentação do 

projeto ao Desembargador Julio Aurélio e a formalização da autorização para sua 

implantação (de janeiro de 2005 a outubro de 2005). Este caminho, crucial para a 

transposição da distância entre Campina Grande e João Pessoa, foi penoso e 

marcado por sucessivos documentos que formaram um arcabouço legal capaz de, 

ao menos sob o aspecto formal, garantir a irreversibilidade. Essa demora provocou 

inquietação nos desenvolvedores do sistema, como demonstra e-mail enviado por 

André Moreira a Antonio Silveira em 16 de fevereiro de 2005: 

 

 

A impressão que eu tive sobre as reuniões de ontem é que há uma 
desconfiança enorme com relação à nossa competência. Eu gostaria 
de tecer alguns comentários sobre as questões levantadas acerca do 
nosso sistema. 

[...] Nosso sistema é sério. Não é brincadeira de criança, é claro que 
temos esses projetos. E os mesmos estão protegidos pela licença de 
uso: só serão entregues quando assinarmos o contrato. Mostrar 
esses projetos equivale a abrir o código-fonte. Por isso, é bom, 
Silveira, você saber que quando perguntarem por isso nós o temos e 
só mostraremos quando tivermos o contrato firmado. 

[…] Dito isso Silveira, eu e Leandro iremos pacientemente aguardar 
nossa contratação para trabalhar no projeto. 

(Anexo 2 – Documento 8 – Email de André Moreira a Antonio 
Silveira, 16 de fevereiro de 2005) 

 

  

No final do mesmo mês, Leandro Lira e André Moreira finalmente são contratados 

pelo TJPB para a implantação do PROJUDI, em decisão publicada no Diário Oficial 

de 25 de fevereiro de 2005: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.622-6 TERMO DE 
RATIFICAÇÃO - Ratifico a inexigibilidade de licitação de acordo com 
o parecer da CONSAD e com base no art. 13, I e 25, II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, para a 
contratação direta do analista André Luiz Cavalcanti Moreira e 
Leandro de Lima Morais, por 12 (doze) meses, a partir de 22 de 
fevereiro de 2005, no valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 
reais). Publique-se. João Pessoa, 21 de fevereiro de 2005. Des. 
JÚLIO AURÉLIO MOREIRA COUTINHO – PRESIDENTE (Anexo 2 – 
Documento 9 – Diário da Justiça – Contratação direta do analista 
André Luiz Cavalcanti Moreira e Leandro de Lima Morais, Poder 
Judiciário Estadual, Estado da Paraíba, 25 de fevereiro de 2005, pg. 
1) 

 

 

Com a formalização da contratação da equipe de desenvolvimento, foi estabelecido 

um cronograma de implantação dos softwares no Juizado Especial do Consumidor 

de Campina Grande, com duração prevista de 6 (seis) meses, com término estimado 

em Agosto de 2005 (Anexo 2 – Documento 10 – Email de Leandro Lira a André 

Moreira e Antonio Silveira, 28 de fevereiro de 2005). 

 

No mês seguinte, em 14 de março de 2005, o Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região inaugurou o Juizado Especial Virtual, baseado em processo eletrônico, em 

Campina Grande (sistema Creta)65.  

 

Também no mesmo mês, em 22 de março de 2005, é formalizada a licença de uso 

gratuito do Projudi ao TJPB, pelos seus autores, Leandro Lira e André Moreira 

(Anexo 2 – Documento 11 – Contrato n08-2005 de Licença de Uso).  

 

A partir dessa licença cumpre ressaltar dois pontos essenciais para entender a 

trajetória futura do Projudi e elementos do mesmo que foram objeto de confusão. 

Primeiro, o Projudi era um software registrado junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual (INPI), pelos autores Leandro Lira e André Moreira (Cláusula 

                                            
65 Disponível em < http://www.conjur.com.br/2005-mar-14/trf-5_inaugura_vara_federal_ 
campina_grande >. Acesso em 23 de março de 2013. 
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1.1, Anexo 2 – Documento 11 – Contrato n08-2005 de Licença de Uso, pg. 1). 

Segundo, a licença transferida pelos autores ao TJPB previa apenas seu uso e 

modificação, de forma gratuita, por tempo limitado a 5 (cinco) anos, mas não havia 

cessão dos direitos de propriedade intelectual, sejam esses os direitos morais ou 

materiais (Cláusula 1.2, Anexo 2 – Documento 11 – Contrato n08-2005 de Licença 

de Uso, pg. 1). Além disso, é vetada ao licenciado (TJPB) a distribuição do software 

(Cláusula 5.2, Anexo 2 – Documento 11 – Contrato n08-2005 de Licença de Uso, pg. 

2). Assim sendo, em sua origem, o Projudi era um software proprietário, de 

propriedade dos autores Leandro Lira e André Moreira, cujo uso foi permitido de 

forma gratuita pelos autores ao TJPB, sob condições limitantes específicas descritas 

na Cláusula 5 do Contrato nº 08/2005 de Licença de Uso dos Softwares Ofícios-Net 

e Projudi (Prodigicon) (Anexo 2 – Documento 11 – Anexo 2 – Documento 11 – 

Contrato n08-2005 de Licença de Uso, pg. 2). 

 

Em 9 de abril, o referido contrato é publicado no Diário da Justiça, conferindo efetiva 

validade ao mesmo: 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 173.125-4. PARTES: Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e 
Leandro de Lima Lira e André Luis Cavalcante Moreira. 
INSTRUMENTO: Contrato nº 08 de Licença de uso. OBJETO: 
Licença gratuita de uso dos softwares Artificial Judge, Ofícios-Net e 
PROJUDI (Processo Judicial Digital), registrados no INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual), bem como de sua 
documentação. PRAZO: 05 anos. VALOR: Sem ônus entre as partes. 
João Pessoa, 29 de março de 2005. Des. Julio Aurélio Moreira 
Coutinho Presidente do Tribunal de Justiça. (Anexo 2 – Documento 
12 - Diário da Justiça - Contrato n 02-2005 de Licença de Uso, Poder 
Judiciário Estadual, Estado da Paraíba, 9 de abril de 2005, pg. 1, 
grifo do original). 

 

 

Somente em outubro de 2005 o Projudi consegue passar a barreira final à sua 

implantação, por meio de publicação no Diário da Justiça (Anexo 2 – Documento 13 

– Diário da Justiça – Resolução 21-2005, Poder Judiciário Estadual, Estado da 
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Paraíba, 20 de outubro de 2005, pg. 1), de Resolução do Tribunal Pleno que 

“estabelece normas para o funcionamento do Processo Eletrônico nos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado da Paraíba” (Anexo 2 – Documento 14 – Resolução N 

21-2005 do TJPB). 

 

Em 27 de outubro de 2005, é finalmente instalado o Juizado Virtual, no 2º Juizado 

Especial Cível de Campina Grande66. A implantação em outubro mostra um atraso 

de dois meses em relação ao cronograma inicialmente estabelecido, o qual previa a 

implantação em agosto de 2005 (Anexo 2 – Documento 10 – Email de Leandro Lira 

a Andre Moreira e Antonio Silveira, 28 de fevereiro de 2005). Em 30 de outubro de 

2005, o Correio da Paraíba noticiava a implantação do Juizado Virtual no 2º Juizado 

Especial Cível, em Campina Grande, com a presença do Presidente do TJPB, 

Desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho (Anexo 2 – Documento 16 – Correio 

da Paraiba - Juizado Virtual é instalado em Campina, 30 de outubro de 2005), entre 

outras autoridades: 

 

 

O Juizado Virtual, instalado nesta quinta-feira, na sede do 2° Juizado 
Especial Cível, em Campina Grande, pelo presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Júlio Aurélio, é o primeiro do país a ser 
desenvolvido e implantado num Juizado Estadual, visto que sistema 
semelhante só existe nos Juizados Federais. A solenidade de 
instalação foi prestigiada pelo prefeito Veneziano Vital do Rego, 
desembargadores, juízes, advogados, representantes do Ministério 
Público, entre outras autoridades.67 

 

 

A placa descerrada na inauguração (Foto 2) lista toda a estrutura de poder do TJPB 

e, ao fim, os autores do projeto: 

 

                                            
66 Convite para inauguração do Projudi (Anexo 2 – Documento 15). 

67 Disponível em <http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=2991>. Acesso em 22 
de março de 2013. 
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Foto 2 – Placa de “inauguração” do Projudi 

 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira 

 

 

Dois registros fotográficos mostram os envolvidos nesta empreitada. A Foto 3 mostra 

os desenvolvedores com o Presidente do TJPB, enquanto a Foto 4 traz Antonio 

Silveira e a equipe do Juizado: 
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Foto 3 – Entrega de placa comemorativa ao Presidente do TJPB 

 

Legenda: em primeiro plano, da esquerda para a direita, Desembargador Julio Aurelio 
Moreira Coutinho, Desembargador Antonio Elias de Queiroga, Leandro Lira e André Moreira; 
ao fundo, Assessor de Segurança do TJPB e Dr. Antonio Silveira. 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira. 
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Foto 4 – Equipe do 2º Juizado Especial Cível 

 

Legenda: equipe do 2º Juizado Especial Cível com Dr. Antonio Silveira (de terno) ao centro. 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira. 

 

 

Inicialmente, o Juizado passa a funcionar em um esquema de soft-opening, com 

previsão de serem cadastrados apenas 20 advogados: 

 

 

Nesta primeira fase de implantação do sistema serão cadastrados 
vinte advogados que farão um treinamento gratuito, oferecido pelo 
Tribunal de Justiça, para uso do programa. Esses advogados 
também avaliarão o sistema segundo as suas necessidades. Os 
advogados interessados em participar do curso poderão se inscrever 
na sede do Segundo Juizado Especial Cível de Campina Grande. Os 
20 primeiros inscritos serão contemplados com o curso.68 

 

 

                                            
68 Idem. 
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Em dezembro de 2005, somente 3 (três) processos estavam em andamento no 

Projudi, sendo um deles já sentenciado, e apenas 19 advogados haviam sido 

cadastrados. Os servidores adquiridos pelo TJPB por licitação estavam em fase de 

configuração, conforme Relatório da Situação do Projudi, emitido por Leandro Lira 

para o Processo Administrativo nº 186.443-2, em 2 de dezembro de 2005 (Anexo 2 – 

Documento 17 – Relatório da Situação do Sistema Projudi e Cometários (sic) ao 

Relatório Oferecido pela Coordenadoria de Processamento de Dados nas Fls. 06 e 

07 deste Processo Administrativo). Entretanto, o caminho era árduo, em especial na 

questão da integração com os sistemas existentes, conforme relato de Leandro Lira: 

 

 

- Os administradores atuais do Projudi não têm como realizar os 
trabalhos de integração sem a participação dos membros do CPD do 
Tribunal de Justiça e da CODATA69. Não temos como nortear esta 
integração. Nosso papel é o de configurar o Projudi para emitir 
informações num formato especificado pelas outras equipes e 
realizar os testes. Não temos como realizar atividades sem que estes 
primeiros passos sejam dados. Neste sentido, entendemos que a 
sobrecarga de trabalho destas outras equipes (em função de suas 
múltiplas atribuições extra-projudi) faz com que a integração não 
caminhe no ritmo que a situação exigia. 

- A instituição CODATA demorou muito tempo para se pronunciar em 
relação à integração. Vários meses, como atestam nossas pautas de 
reuniões.  Desta forma, os seus profissionais não estavam alocados 
para trabalharem nesta integração e os técnicos do Projudi não 
tinham como dar passos iniciais sem a participação daqueles. 
Restou-nos fazer apenas as análises comparativas dos sistemas 
(junto aos profissionais do CPD) e as alterações no Projudi 
necessárias à integração, mas não tínhamos como testar nada. O 
primeiro teste envolvendo integração de fato só veio a ocorrer 
poucas semanas antes de o Projudi ser inaugurado no final de 
outubro deste ano. (Anexo 2 – Documento 17 – Relatório da Situação 
do Sistema Projudi e Cometários (sic) ao Relatório Oferecido pela 
Coordenadoria de Processamento de Dados nas Fls. 06 e 07 deste 
Processo Administrativo) 

 

 

                                            
69

 CPD é a área de informática do TJPB, então denominada Centro de Processamento de Dados. 
CODATA é a empresa pública estadual de processamento de dados do Estado da Paraíba, à época 
responsável pela hospedagem dos sistemas do TJPB. 
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Nos autos do mesmo processo administrativo acima mencionado, a resposta de 

Antonio Silveira, já na qualidade de Coordenador dos Juizados Especiais, ao mesmo 

expediente da área de TI, corrobora as manifestações de Leandro Lira e deixa ainda 

mais explícito o conflito entre a equipe do Projudi e a área de TI do TJPB. Antonio 

Silveira descreve de forma detalhada o processo de implantação e as dificuldades 

encontradas: 

 

 

A Coordenadoria dos Juizados Especiais vem, ao longo desses 12 
meses, empreendendo um grande esforço para consolidação do 
projeto, tendo atuado em conjunto com a Coordenadoria de 
Processamento de Dados, que acompanhou todo o processo de 
desenvolvimento e implantação do programa. Promovemos reuniões 
semanais com a equipe do CPD, realizamos encontros com a 
CODATA, fizemos visitas à Justiça Federal juntamente com a 
analista do TJ/PB, apresentamos o programa à presidência do 
Tribunal e sempre nos colocamos a disposição da equipe do CPD 
para acompanhamento do software, bem como para integração com 
a CODATA. 

A secretária-geral é testemunha disso e também participou de 
algumas reuniões, onde sempre indicávamos à coordenadoria de 
Processamento de Dados que havia a necessidade de que a analista 
do TJ/PB, nesses 12 meses, se capacitasse para entender a 
linguagem de programação ou que se não houvesse interesse dela, 
que fosse disponibilizada uma pessoa que tivesse experiência em 
programação JAVA para acompanhar o projeto. Tanto é assim que 
em agosto de 2005 (ver e-mail em anexo) esta coordenadoria 
encaminhou e-mail para o Coordenador do CPD apontando as 
pendências e solicitando empenho na contratação de uma pessoa 
que dominasse a linguagem JAVA para receber o conhecimento que 
seria repassado pelos analistas André Cavalcanti e Leandro Lima. 

E esse esforço para contratação de funcionários capacitados 
continua. A partir de entendimentos com o Coordenador de 
Processamento de Dados do Tribunal de Justiça, estamos 
providenciando a seleção de dois analistas de sistemas para dar 
suporte ao PROJUDI, uma vez que o contrato com os autores do 
projeto se vencerá em 22 de fevereiro de 2005 (sic)70. 

Quanto à integração com a CODATA, não é da nossa 
responsabilidade essa providência, vez que cabe ao CPD e a própria 
CODATA mobilizar pessoal para desenvolver as ferramentas de 
integração, já que os analistas do PROJUDI não têm acesso ao 
SISCOM, dando a devida prioridade ao assunto para solucionar 

                                            
70 O contrato vencia em 22 de fevereiro de 2006, fato confirmado pela revisão de Leandro 
Lira a versão preliminar deste texto. 
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eventuais problemas. Ao contrário do que foi dito pela analista do 
TJ/PB, com a implantação do PROJUDI não “damos passos atrás”, 
estamos caminhando para frente, pois a Justiça Virtual é uma 
realidade e o programa desenvolvido, além de seguro, facilita o 
trabalho de advogados, serventuários e juízes, aumentando a 
capacidade do Judiciário de receber e julgar ações nos Juizados 
Especiais. Se há preocupação com a emissão de certidões, que 
reputo relevante, deve o CPD e a CODATA priorizar a integração, 
visto que ela depende muito mais desses órgãos do que do 
PROJUDI. (Anexo 2 – Documento 18 – Resposta de Antonio Silveira 
ao Relatório Oferecido pela Coordenadoria de Processamento de 
Dados no Processo Administrativo nº 186.443-2). 

 

 

Como fica claro na leitura dos documentos acima, no caminho de Campina Grande a 

João Pessoa, a área de TI do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), à época 

Coordenadoria de Processamento de Dados (CPD), aparece como o grande 

obstáculo à consolidação do Projudi. Antonio Silveira, em sua entrevista, lembra a 

resistência da área de TI: 

 

 

“A resistência maior foi da informática, a burocracia veio para dar 
suporte a essa resistência.”  

“Mas, a resistência foi enorme tanto na fase de implantação como na 
fase posterior de consolidação do sistema, foi muito difícil por conta 
da cultura de informática do Tribunal. Então, o Tribunal, ainda hoje, 
não tem um quadro próprio de funcionários da Informática, esses 
funcionários estão em cargos comissionados.” 

[...] “A pessoa que estava a frente, que era o Diretor de Informática 
da época, a visão dele não era uma visão voltada para a instituição e 
sim voltada para a contratação de empresas para fazer o serviço, até 
porque ele também tinha uma deficiência de estruturar, não tinha 
gente, não tinha desenvolvedores, não tinha gente de suporte pra 
fazer, era tudo terceirizado, como boa parte ainda é. E logo depois 
naquela época, começou a surgir também um processo judicial 
eletrônico de empresa, de uma empresa em Santa Catarina.” 
(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

A fala de Antonio Silveira traz à tona o principal sistema concorrente ao Projudi, 

concorrência esta que iria se aprofundar na fase de expansão do Projudi de Brasília 
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para o Brasil: o SAJ, da empresa Softplan, de Santa Catarina. Traz ainda o conflito 

entre dois modelos de desenvolvimento de sistemas que sempre existiu no Judiciário 

Brasileiro: o desenvolvimento interno ou por terceiros. Leandro Lira corrobora esta 

análise, ao declarar a aversão da área de TI ao projeto: 

 

 

Leandro Lira: e daí o projeto foi instalado, claro que não com as 
melhores condições, até com muita resistência do Tribunal até pela 
seriedade do projeto... 

Pesquisador: Quem resistia no Tribunal? 

Leandro Lira: A área de informática. [...] Era por que era algo que 
vinha de uma forma... [...] Então... Só que aí o projeto foi ficando 
maior do que essas rejeições, ele foi implantado... (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Esse conflito entre o desenvolvimento interno e a contratação externa não é uma 

dicotomia absoluta. Na fala de Antonio Silveira e Leandro Lira, o Projudi era visto 

como algo externo à área de tecnologia de informação do TJPB pelos membros 

dessa área. Mas, por outro lado, era considerada uma iniciativa interna, tanto pela 

equipe do projeto, quanto pelo Presidente do TJPB à época.  

 

A licença era proprietária, mas cedida de forma gratuita. E a manutenção, esperava-

se, seria interna, mas dependia de uma tecnologia (Java), que não era dominada 

pela área de tecnologia da informação do TJPB (Anexo 2 – Documento 16 – 

Resposta de Antonio Silveira ao Relatório Oferecido pela Coordenadoria de 

Processamento de Dados no Processo Administrativo nº 186.443-2). Assim, a 

resistência da área era não só previsível como intensa, seja na implantação, seja na 

manutenção. Por isso, a estratégia adotada pela equipe do Projudi incluía depender 

o mínimo possível da área de tecnologia da informação do TJPB, conforme atestam 

documentos da época e o relato de Antonio Silveira: 
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[..] adotamos a postura de produzir uma estrutura que venha a ser 
instalada internamente (no próprio Juizado). Quando falamos em 
estrutura nos referimos a computadores, conexões de alta velocidade 
com a Internet etc. O software em si terá uma interface voltada para 
a Internet, o que permite que seja facilmente transposto futuramente 
em outro local (provavelmente o Tribunal de Justiça do Estado) sem 
nenhuma interferência na prestação do serviço aos usuários. Por se 
tratar de um projeto piloto com iniciativa e desenvolvimento louváveis 
por parte do próprio juiz titular do Juizado, a proposta inicial é de que 
toda a infra-estrutura seja instalada lá mesmo. (Anexo 2 – 
Documento 3 – O Processo Eletrônico e sua Implementação na 
Justiça Brasileira, 3.1.2 A infra-estrutura computacional necessária, 
pg. 42). 

 

 

Primeiro, eles não quiseram colocar... Por que também o Tribunal na 
época estava se estruturando em termos de hardware, então eles 
compraram máquinas, aproveitaram o processo eletrônico, aí eles 
souberam utilizar. Eles aproveitaram o processo eletrônico e 
precisariam de dois servidores para o processo eletrônico que iriam 
funcionar com aquele emparelhamento, SMTP e tal... E eles 
aproveitaram e compraram mais pra eles, e fizeram isso, certo? 
Quando da instalação do sistema, aí eles começaram a resistir e não 
querer que o sistema fosse instalado na sede da informática aqui no 
Tribunal. Então, essa foi a primeira resistência muito evidente de a 
todo custo dizer não, não está pronto, não queremos, tem que ter e 
seguir os protocolos de segurança, e foram colocando uma série de 
dificuldades a ponto de a gente ter uma reunião decisiva no Tribunal 
com o Presidente, com o Secretário Geral do Tribunal e com o 
Diretor da Informática, ele dizendo que não ia poder inaugurar o 
sistema por que não iria colocar o servidor em funcionamento. Foi 
necessário adotar uma solução alternativa. Então eu disse: “Se você 
não tem como colocar o servidor em funcionamento, então nós 
vamos colocar dois servidores no Juizado.” Então, foram montados 
dois servidores para abarcar o processo eletrônico lá, a gente fez 
adaptações nos computadores normais desses aqui, desktop, e a 
gente comprou mais memória para o computador e mais disco rígido 
como era um projeto-piloto, com a promessa de que esses 
servidores iam funcionar temporariamente por alguns meses até que 
eles colocassem em funcionamento o servidor. (entrevista concedida 
por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

Conforme atesta Antonio Silveira, em uma demonstração de poder, a área de TI do 

TJPB impediu, inicialmente, a implantação dos servidores do Projudi em suas 

dependências. Mas, com o apoio da Presidência e as devidas autorizações formais 
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para a implantação do sistema, esta resistência da área de TI não foi suficiente para 

impedir a mobilização dos demais atores envolvidos. 

  

Por causa de uma alteração na Lei de Organização Judiciária do TJPB, o Projudi foi 

implantado em dois juizados especiais cíveis, ao contrário de estar somente 

circunscrito ao juizado do consumidor cujo, juiz titular era Antonio Silveira, como 

inicialmente previsto. André Moreira e Leandro Lira descrevem a mudança no 

escopo do projeto de implantação face ao que havia sido inicialmente planejado: 

 

 

[....] mas como o Juizado Especial do Consumidor só existia um, aí 
ele se tornou o segundo Juizado Especial Cível, por serem dois aí 
tinha o problema de distribuição. Não podia obrigar que o processo 
eletrônico só poderia cair no 2º Juizado Especial Cível, poderia ser 
distribuído pro 1º. Aí a gente teve que adaptar o sistema para permitir 
a distribuição dos processos e pegar o mesmo algoritmo de 
distribuição que o Tribunal de Justiça já adotava, por que a 
distribuição já era eletrônica aqui, e implantar nos dois Juizados. 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 

 

Ele foi implantado em duas, 1º Juizado Cível de Campina Grande e 
no 2º Juizado. O 1º Juizado era com o Dr. Silveira, mas ele acabou 
sendo implantado em dois Juizados.  

[...] Pela questão da competência. Inicialmente, quando projeto 
estava bem incipiente, existia o Juizado do Consumidor que tinha a 
competência privativa para ações de consumo, só que houve uma 
modificação na Lei de Organização Judiciária que deixou de existir 
apenas o Juizado do Consumidor e em Campina Grande ficaram 
dois Juizados, 1º Juizado Especial Cível e 2º Juizado Especial Cível 
com competências semelhantes.  

[...] Não poderia implantar em apenas um desses Juizados por que 
se algum advogado distribuísse uma ação iria de certa forma 
direcionar para um determinado Juiz. E de certa forma, o sistema já 
foi voltado também para as Turmas Recursais, para que processo 
quando entrasse em grau de recurso fosse julgado nas Turmas 
Recursais. (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de 
junho de 2012). 
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A implantação em dois juizados, sendo o segundo sob o comando de outro juiz, 

Antonio Reginaldo, não apresentou problemas em si, mas, segundo Antonio Silveira, 

a resistência ali encontrada era resultado da “campanha” da área de tecnologia da 

informação do TJPB contra o Projudi: 

 

 

Houve a resistência, mas ele também é um cara que tem uma visão 
boa administrativa. Certo? Tanto que hoje ele é Diretor do Fórum, 
Antonio Reginaldo. Então, ele teve uma resistência inicial, mas ele 
terminou aceitando a ideia, ele terminou aceitando. Reclamou muito 
do processo em algumas fases, em algumas fases reclamou muito, 
por que de certa forma contaminado com a resistência da própria 
informática. Ele chegou lá com o processo, não tinha apoio, não 
tinha... Então, ele foi uma das pessoas que pediu que o sistema 
fosse suspenso lá na frente. Mas, ele não chegou a fazer as críticas 
ao sistema em si. O problema que ele apontou era um problema, que 
a gente pode dizer, projeto sabotagem da informática para com o 
processo eletrônico. (entrevista concedida por Antonio Silveira ao 
autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

A oposição do magistrado do 1º Juizado Especial Cível ao uso do Projudi foi 

expressa em Ofício 405/2006, endereçado à Corregedoria Geral da Justiça, segundo 

o qual “haveria inviabilidade do PROJUDI” (Anexo 2 – Documento 19 – Ofício/GJ/Nº 

22/2006, de 30 de agosto de 2006,). Essa manifestação gerou o Processo 

Administrativo nº 2006.0516-0, a partir do qual foi expedido o OFÍCIO/GJC/Nº 

116/2006, datado de 14 de agosto de 2006, endereçado a Antonio Silveira. Este, por 

sua vez, respondeu no OFÍCIO Nº 22/GJ/2006, atribuindo a responsabilidades pelos 

problemas vivenciados à área de TI do TJPB: 

 

 

Quanto às queixas formuladas pelo colega do Primeiro Juizado 
Especial Cível, tem-se a dizer que a causa do sistema se encontrar 
até a presente data “fora do ar”, como todos sabem, não se deve a 
nenhuma falha do programa, mas de simples autorização de acesso 
aos computadores que abrigam o PROJUDI, indevidamente 
restringida pelo administrador da rede do Tribunal de Justiça, 
funcionário subordinado ao coordenador do Centro de 
Processamento de Dados desse Tribunal, que, embora comunicado 
sobre o ocorrido, até o momento não se dignou de tomar qualquer 
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providência para sanar o problema, situação que tem levado a 
inúmeros prejuízos para as partes, privando-as do direito 
fundamental de acesso aos processos, além do indevido empecilho 
ao exercício da atividade jurisdicional. (Anexo 2 – Documento 19 – 
Ofício/GJ/Nº 22/2006, de 30 de agosto de 2006) 

 

 

 

4.3 Tribunal 

 

A implantação em dois juizados retira do projeto a característica inicial de iniciativa 

individual, isolada, de informatização do Judiciário, que tanto caracterizou iniciativas 

que lhe antecederam. Como destaca Leandro Lira, o sistema passa a abarcar 

também os recursos de processos dos juizados especiais, cuja instância de decisão 

é a Turma Recursal. O projeto do Projudi recebe seu novo nome, pelo qual veio a 

ser nacionalmente conhecido, e abandona seu caráter restritivo de sistema dedicado 

a juizados do consumidor (Prodigicon). Esta mudança é que permite ao Projudi 

trilhar com sucesso o caminho de Campina Grande a João Pessoa e se tornar um 

sistema de ampla aplicação pelo TJPB. 

 

A implantação do Projudi no TJPB cria uma nova configuração de rede, em que 

desaparece a origem acadêmica do Projudi e institucionaliza-se o sistema dentro da 

estrutura do TJPB. Essa institucionalização se torna mais forte quando a área de TI 

do TJPB disponibilizou dois servidores Hewllet-Packard exclusivos, dentro de seu 

Centro de Processamento de Dados (CPD), em João Pessoa, conforme mostram e-

mails da época: 

 

 

De: "antoniosilveira" <antoniosilveira@pop.tj.pb.gov.br> 

Para: max@tj.pb.gov.br 

Enviadas: Segunda-feira, 29 de Maio de 2006 9:55:47 

Assunto: SERVIDORES PROJUDI 

Max, 
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O PROJUDI está, a partir de hoje, rodando nos novos servidores (em 
João Pessoa). Peço que vc. faça com a maior urgência possível o 
redirecionamento do IP. De 10.255.73.150 para 10.100.45.25 

Lembro a vc. a necessidade de fazer o backup diário. Segue abaixo 
mensagem de André sobre o assunto. Qualquer dúvida favor entrar 
em contato (André, Leandro ou Silveira). 

Abs, 

Silveira 

 

Data: Sun, 28 May 2006 14:48:07 -0300 

De: "André Moreira" <andre.lcm@gmail.com> 

Para: "Leandro de Lima Lira" <leandro_limalira@yahoo.com.br> 

Assunto: Informações sobre o Projudi 

Mudar o redirecionamento de 10.255.73.150 para 10.100.45.25. 

O script de backup está em BakProjudi. Esse script faz o backup 
automaticamente na fita. O projudi já está funcionando no endereço 
10.100.45.25. Pode testar. Eu já desliguei o projudi no antigo 
servidor. O redirecionamento meu não funcionou por causa do squid 
do tribunal. 

(Anexo 2 – Documento 20 – Email encaminhado por Antonio Silveira 
ao CPD, 29 de maio de 2006) 

 

 

Leandro Lira e André Moreira realizaram a configuração dos servidores em ambiente 

Linux Red Hat e instalaram o software. Ainda que a resistência da área de tecnologia 

de informação do TJPB resulte em servidores (máquinas) separados do restante dos 

sistemas do TJPB (hospedados na Prodata), não há que se negar que o Projudi se 

integra na “máquina do Estado”.  

 

Apesar disso, o processo de implantação do Projudi nos juizados de Campina 

Grande, mesmo com a transferência dos servidores (máquinas) para João Pessoa, 

continuou a ser realizado pela mesma equipe que o desenvolveu, sem o apoio da 

área de tecnologia de informação do TJPB, conforme declaram Leandro Lira e André 

Moreira: 
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Na prática, inicialmente, eu ficava fazendo tudo, desde fazendo o 
backup e indo pra João Pessoa, por que como era uma cidade de 
porte relativamente grande... Mas eram só duas varas aqui e a gente 
foi implantando paulatinamente. Hoje a tarde vai ter audiência em tal 
vara, então eu iria pra lá, passava a tarde com o Juiz e depois 
passava um tempo lá com os servidores, ensinado realmente de uma 
forma... (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de 
junho de 2012). 

 

 

Porque nesse momento a gente já trabalhou separado. O Leandro 
em Campina Grande ajudando na implantação do sistema lá, no 
primeiro e segundo juizado, e eu fiquei aqui em João Pessoa. Eu sou 
daqui de João Pessoas e eu já tinha terminado o curso. (entrevista 
concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 2012). 

 

 

Assim, a equipe de desenvolvimento se separa. Leandro Lira fica responsável pela 

implantação local junto às equipes dos juizados especiais e André Moreira muda-se 

para João Pessoa para cuidar dos servidores (máquinas) hospedados no CPD do 

TJPB. Seu contrato com o TJPB havia se encerrado em fevereiro de 2006, a partir 

do que a manutenção do Projudi deveria ficar a cargo da área de TI do TJPB. Por 

isso, Antonio Silveira alerta sobre a urgência de contratação de técnicos 

especializados em linguagem JAVA e banco de dados MYSQL, alerta esse marcado 

em negrito no trecho abaixo reproduzido: 

 

 

Ademais, aproveito a oportunidade para alertar a Secretaria 
Geral da imperiosa necessidade de contratação de dois 
funcionários para o Centro de Processamento de Dados que 
conheçam a linguagem JAVA e operem com o Banco de Dados 
MY SQL com o intuito de dar continuidade ao sistema, pois os 
dois analistas responsáveis pela implantação do software terão 
seus contratos encerrados no dia 22 de fevereiro de 2005 (sic)71.  

[...] O Tribunal de Justiça da Paraíba investiu mais de R$ 200.000,00 
nesse sistema, com a aquisição de máquinas, feitura de contratos e 
formação de estrutura física necessária ao desenvolvimento do 

                                            
71 Conforme já descrito em nota anterior, a data correta é 22 de fevereiro de 2006, 
informação esse confirmada por Leandro Lira em revisão de versão anterior deste 
documento. 
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projeto, não se admitindo, sob o ponto de vista dos princípios da 
eficiência e moralidade administrativa, que sofra solução de 
continuidade em razão de inaptidão por parte dos funcionários do 
CPD para manutenção do software. (Anexo 2 – Documento 16 – 
Resposta de Antonio Silveira ao Relatório Oferecido pela 
Coordenadoria de Processamento de Dados no Processo 
Administrativo nº 186.443-2, grifo do original) 

 

 

Nesse momento, uma nova forma de resistência, por parte da área de TI do TJPB, 

se manifesta – algo que Antonio Silveira identificou como a resistência da área de TI 

apoiada pela burocracia e suas práticas. Parte dessa resistência era ativa e 

resultava em ações, por parte da área de TI, que prejudicavam a implantação e a 

operação do Projudi. Outra parte dessa resistência era passiva, pela ausência de 

colaboração, fazendo-se valer do processo administrativo e sua natural demora, 

para deixar de realizar ações que contribuiriam para a implantação e operação do 

Projudi. 

 

Antonio Silveira cobrou providências da área de TI através de ofícios e processos 

administrativos, formalizando suas reclamações. Em ofício da Coordenadoria dos 

Juizados Especiais, Ofício CJE Nº08/06, datado de 11 de maio de 2006, ele cobra o 

encaminhamento de processos administrativos (Processo Administrativo nº 172.874-

1, Processo Administrativo nº 178.029-8, Processo Administrativo nº 184.006-1; 

Processo Administrativo nº 187.885-9 e Processo Administrativo nº 186.443-2) à 

Comissão Permanente de Informática, bem como a criação de núcleo vinculado à 

área de TI (Coordenadoria de Processamento de Dados), com um gerente, dois 

analistas desenvolvedores e um técnico em suporte (Anexo 2 – Documento 21 – 

Oficio CJE 08/06,). 

 

Nesse meio tempo, outra alteração na estrutura do TJPB modifica as relações de 

poder na organização, com conseqüências diretas para o Projudi. O Desembargador 

Julio Aurélio Moreira Coutinho se aposenta e é eleito para o seu lugar o 

Desembargador Julio Paulo Neto, que toma posse em 26 de maio de 2006, para um 
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mandato de apenas nove meses, ao fim dos quais seria substituído, em 01 de 

fevereiro de 2007, pelo Desembargador Antônio de Pádua Lima Montenegro. Mais 

do que a descontinuidade administrativa na gestão do TJPB, a posse de Júlio Paulo 

Neto representa uma mudança de foco, ainda que dentro de um discurso de 

modernidade, conforme mostram notícias da época: 

 

 

O desembargador Júlio Paulo Neto assumiu no final da tarde desta 
sexta-feira a presidência do Tribunal de Justiça do Estado 
defendendo que é preciso modernizar o Judiciário. “É preciso 
modernizar o Judiciário porque na vertigem do tempo profundo dos 
processos sem fim, direitos e garantias fundamentais, como 
propriedade e liberdade, são impiedosamente sacrificados”, enfatizou 
o magistrado em seu discurso.72  

 

 

Novo presidente do TJ diz que apertará cintos, cortará diárias e 
mudará equipe; meta é fazer concurso e abrir Fórum Cível73 

 

 

O novo presidente do Tribunal de Justiça, Júlio Paulo Neto, saiu hoje 
da missa de posse declarando que mudará equipe, cortará diárias e 
apertará ‘os cintos’ para aliviar o orçamento judiciário. 

‘Vai haver um corte grande’, antecipou Paulo Neto, que quer usar as 
economias para promover concurso e colocar em funcionamento o 
Fórum Cível de João Pessoa. Durante os nove meses que vou ficar a 
frente do TJ, essa será a minha prioridade’, revelou o novo 
desembargador, cuja posse está marcada para às 16 horas. 

O orçamento do Tribunal dominou a conversa que manteve com 
jornalistas depois da solenidade religiosa. ‘Os recursos são poucos 
estão muito comprometidos, por isso temos que arrochar, fazer uma 
série de economia, diminuir os custos’.  

                                            
72 Disponível em < http://www.clickpb.com.br/noticias/politica/julio-paulo-neto-assume-
presidencia-do-tj-e-defende-a-modernizacao-do/ >. Acesso em 20 de março de 2013. 

73 Apesar de inaugurado em 28 de janeiro de 2005, pelo Desembargador Plínio Leite Fontes, 
no final do seu mandato, o Fórum Cível de João Pessoa continuava sem uso quando da 
posse do Desembargador Julio Paulo Neto (http://www.fundacaomargaridaalves. 
org.br/2006/08/31/ato-publico-alerta-sobre-inutilidade-do-forum-civel-de-joao-pessoa/). O 
Fórum Cível só começou a funcionar em outubro de 2006 e foi oficialmente entregue em 
dezembro do mesmo ano (http://iparaiba.com.br/noticias.php?noticia=71300&categoria=5& 
titulo=presidente+do+tj+entrega+instalacoes+do+novo+forum+civel+da+capital+). 
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‘Até a Justiça Itinerante, programa que circula pelos municípios do 
interior para aproximar cidadãos do Judiciário, será reestruturado. 

‘Pode continuar, mas sem custar tão caro’, avisou Paulo Neto, que 
prepara a formação de uma nova equipe. ‘Vai haver mudança entre 
os coordenadores’.74 

 

 

A aparente contradição no discurso de posse é solucionada ao fim da gestão do 

Desembargador Júlio Paulo Neto: nem modernização, nem contenção. Em sua 

ultima semana como Presidente, foram inauguradas nada menos do que 11 

obras,entre quarta-feira e sábado, quase 3 inaugurações por dia, conforme noticiado 

na imprensa local: 

 

 

Apesar das limitações de tempo e orçamento, o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Júlio Paulo Neto, 
conclui seu mandato no dia 31 de janeiro com a consciência do dever 
cumprido. Esta semana vão ser entregues várias obras no interior do 
Estado, realizadas na sua gestão, que teve início no dia 26 de maio 
de 2006.75 

 

 

Se antes o domínio da técnica e o isolamento garantiam a segurança da implantação 

do Projudi em Campina Grande, a mudança na estrutura de poder do TJPB o acesso 

aos servidores (máquinas) do Projudi nas dependências do TJPB abriram espaço 

para um processo consistente de sabotagem, ou resistência ativa. O acesso ao 

sistema Projudi é cortado e o problema se torna tão grave que ganha espaço nos 

jornais locais, após 30 (trinta) dias de paralisação (Anexo 2 – Documento 22 – Diário 

da Paraiba - Falhas inviabilizam 150 processos, 31 de agosto de 2006). Antonio 

Silveira descreve o fato, registrado em processo administrativo: 

 

                                            
74 Disponível em < http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?tid=2466726237099884963 
&cmm=2945500&hl=pt-BR >. Acesso em 20 de março de 2013. 

75 Disponível em < http://iparaiba.com.br/noticias.php?noticia=75584&categoria 
=5&titulo=julio+paulo+neto+conclui+mandato+no+tribunal+de+justica+entregando+obras+ >. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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“Sim, outro fator que trouxe muita dificuldade e foi bem explícito da 
informática, é que eles chegaram a cortar o acesso ao processo 
eletrônico, eles chegaram a impedir que eu tivesse, enquanto Juiz, 
acesso ao processo eletrônico.”  

“Eles cortaram mesmo. Usaram uma desculpa dizendo que não 
podiam dar acesso, etc. e cortaram o link, cortaram meu acesso. E é 
isso.” (entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de 
junho de 2012) 

 

 

O sistema estava operando normalmente, contando com cerca de 
150 processos em andamento, todavia, pela segunda vez (vide ofício 
nº 08/06, em anexo), o PROJUDI encontra-se inacessível aos 
advogados porque o Coordenador do CPD, Sr. Marcílio Nóbrega, 
determinou mudanças na configuração da rede de computadores do 
Tribunal e não se dignou em permitir o acesso ao referido sistema 
pela Internet, impedindo, assim, o seu pleno funcionamento.  

[...] A ação deliberada do coordenador do CPD de impedir o acesso 
ao PROJUDI afronta a Resolução nº 21/2005 do TJ-PB e ocasiona 
prejuízos de toda ordem ao pleno desenvolvimento das atividades 
jurisdicionais. 

É de bom alvitre salientar que o sistema em si não possui qualquer 
falha, apresentando-se como um programa seguro e eficiente. A 
causa do problema está em uma simples permissão de acesso por 
parte do administrador da rede do Tribunal que se encontra 
subordinado ao coordenador do CPD. (Anexo 2 – Documento 23 – 
Ofício/GJ/Nº 12/2006, de 19 de julho de 2006) 

 

 

Essa paralisação dura até meados de outubro de 2006, ou seja, mais de 90 

(noventa) dias, mesmo com as sucessivas reclamações de Antonio Silveira para que 

o acesso fosse reestabelecido (por exemplo, o Anexo 2 – Documento 24 –

Ofício/GJ/Nº 14/2006, de 31 de julho de 2006, repete quase integralmente o texto do 

Ofício/GJ/Nº 12/2006), o que só aconteceu por intermédio do Presidente do TJPB, 

Desembargador Júlio Paulo Neto: 

 

 

[...] software implantado aqui na Paraíba e que, infelizmente, teve o 
seu acesso bloqueado, encontrando-se até a presente data 
inacessível, por mais grave, absurda e incompreensível que isso 
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possa parecer (Anexo 2 – Documento 25 – Ofício/GJ/Nº 29/2006, de 
10 de outubro de 2006). 

 

 

Senhor Presidente,  

Tomei conhecimento que, por determinação de Vossa Excelência, a 
Coordenadoria de Processamento de Dados do Tribunal de Justiça 
promoveu o restabelecimento do acesso ao PROJUDI [...] (Anexo 2 – 
Documento 26 – Ofício/GJ/Nº 30/2006, de 16 de outubro de 2006) 

 

 

Em novembro de 2006, o problema se resolve “por si só”, como atesta o parecer no 

Processo Administrativo n. 2005.0651-4, do Juiz Corregedor Auxiliar, Dr. Euler Paulo 

de Moura Jensen, transcrito parcialmente abaixo: 

 

 

Mesmo que houvesse responsabilidade administrativa, o então 
Coordenador da CPD não faz mais parte dos quadros do Tribunal de 
Justiça e os problemas foram, enfim, contornados. 

Assim, entendo que a solução de continuidade do sistema PROJUDI 
foi um lamentável acontecimento sem responsabilidade pessoal de 
qualquer pessoa, mas circunstancial, diante da falta de preparação 
administrativa ou normativa para receber, mesmo parcialmente, a 
responsabilidade pelo funcionamento daquele sistema que não 
estava sob a administração do Poder Judiciário. 

Saliento que a preocupação com o retorno do sistema foi uma 
providencia que, desde o aportar dos presentes autos, nos 
empenhamos para que ocorresse, desde contatos técnicos e 
administrativos no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Ex positis, OPINO, após as comunicações de estilo ao autor da inicial 
destes autos e dos apensos), pelo arquivamento dos autos (e seus 
apensos) e que seja oficiado  atual Coordenador da CPD para que 
intensifique esforços no compartilhamento de informações entre 
SISCOM e PROJUDI, além de permitir o acesso de qualquer 
interessado, mesmo não cadastrado, a informar-se sobre a situação 
dos processos. (Anexo 2 – Documento 27 – Ofício GDC/Nº 2053/06, 
de 30 de novembro de 2006). 
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O documento acima mencionado traz um claro relato de como a resistência da área 

de TI se aliou com a burocracia (ou processo administrativo como um fim em si) para 

deixar o Projudi mais de 90 (noventa) dias fora do ar: 

 

 

Por todos os elementos probatórios angariados, verifica-se que o 
sistema estava funcionando muito bem enquanto estava na Comarca 
de Campina Grande, mas com o passar do sistema para rodar nos 
equipamentos de João Pessoa, não funcionaram por não ter havido 
um “redirecionamento de IP (Internet Protocol)”, que foi solicitado 
pelo magistrado Antonio Silveira Neto, Juiz da (sic) 2º Juizado 
Especial Cível daquela comarca, no e-mail de f. 3076. 

Note-se que o redirecionamento foi solicitado informalmente pelo 
magistrado ao funcionário Max Moura Veras através daquela epístola 
eletrônica e, para não haver quebra de hierarquia administrativa, este 
procurou o então Coordenador de Processamento de Dados, Marcílio 
Nóbrega Coutinho. Esse Coordenador, viu que além da forma do 
pedido ser estranha, que estava havendo, praticamente, uma 
transferência de responsabilidade pelo PROJUDI para a 
Coordenadoria de Processamento de Dados – CPD. Ainda, não 
havia qualquer determinação superior ou normativa que expressasse 
isso – a Resolução 21/2005 do Tribunal de Justiça, publicada em 20 
de outubro de 2005, não define qualquer responsabilidade da CPD 
sobre o sistema. Outrossim, quando inquirido (f. 17/20), o 
Coordenador afirmou que a transferência de responsabilidade era 
parcial, pois sequer lhes foram repassadas as senhas dos 
equipamentos servidores e que a CPD não teria pessoal habilitado 
na linguagem em que foi desenvolvido o PROJUDI, vez que a 
carência de pessoal naquele setor é enorme. 

O Coordenador, diante de tudo isso, somado ao estranho fato de que 
o PROJUDI entrou em operação sem “conversar” com o SISCOM – 
Sistema Integrado de Comarcas Informatizadas, procurou o 
Presidente da Comissão Permanente de Informatização, 
Desembargador Antonio Elias Queiroga, que agendou uma reunião 
dessa comissão e houve uma deliberação recomendando a 
suspensão das atividades do PROJUDI (termo de fls. 31/32). 

Efetivamente, não houve qualquer ação de qualquer pessoa 
vinculada ao Poder Judiciário em deixar o PROJUDI inoperante e 
também não houve qualquer omissão, pois a omissão só gera 
responsabilidade quando há dever de evitar o resultado. Não havia 
qualquer dever da CPD em efetuar um redirecionamento de IP 
solicitado a pessoa que não tinha habilitação de tomar essa decisão 
e diante da inexistência de ordem de hierarquicamente superior ou 

                                            
76 Email encaminhado por Antonio Silveira ao CPD, 29 de maio de 2006, Anexo 1 – 
Documento 18. 
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regramento que dê competência ou responsabilidade à CPD sobre o 
PROJUDI. (Anexo 2 – Documento 27 – Ofício GDC/Nº 2053/06, de 
30 de novembro de 2006). 

 

 

Uma questão formal, a forma de solicitação da providência técnica necessária a 

deixar o sistema operante frente a mudança nos seus servidores de hospedagem, se 

impõe sobre a questão prática de por o sistema em funcionamento. E uma questão 

legal, o dever do funcionário público em somente fazer aquilo que for expressamente 

autorizado a fazer, se impõe sobre uma questão técnica, posto que somente o 

servidor (humano) responsável pelo servidor (máquina) poderia configurar o seu 

acesso. 

 

Se a resistência da área de tecnologia de informação do TJPB continuou durante 

toda a implantação e após, o mesmo não se pode dizer do comportamento dos 

servidores (humanos) dos juizados. Antonio Silveira, André Moreira e Leandro Lira 

são unanimes afirmar o apoio e a dedicação dos servidores (humanos) dos juizados 

ao projeto de implantação do Projudi: 

 

 

Essa dedicação, você comparar a ideia, você vestir a camisa não foi 
só minha e de André e de Leandro, foi dos funcionários por que eles 
estavam vivendo um problema que era o problema da quantidade 
enorme de processos. Quando eu cheguei pra eles e disse: “O meu 
projeto é a gente acabar com isso aqui. É a gente ter um sistema 
totalmente eletrônico, que você não vai precisar ficar manejando 
papel grampeando, furando, abrindo processo, tendo que colocar em 
arquivo. (entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de 
junho de 2012) 

 

 

[...] os servidores se envolveram sim. A gente passou um tempo 
acompanhando o quê eles faziam no Juizado para entender como 
era o processo do trabalho deles por isso que era um ambiente 
voltado para a forma de trabalho e funcionamento daquele Juizado. 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 



168 

 

 

Os servidores gostavam, gostavam, mas alguns viam com uma certa 
resistência. De certa forma se sentiam um pouco ameaçados talvez 
prevendo ou tendo uma ideia de que aquilo ia substituir o trabalho 
deles e com o tempo eles viram que não iria substituir, iria gastar 
menos, por que o trabalho já era excessivo. Então, com isso a gente 
ia conquistando... (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 
12 de junho de 2012) 

 

 

Em 2007, quase um ano após começar o caminho de João Pessoa a Brasília, a 

trajetória do Projudi em João Pessoa e na Paraíba chega ao fim. Nesse ano, 

sucedendo o Desembargador Júlio Paulo Neto, que ocupou o cargo entre 26 de 

maio de 2006 e primeiro de fevereiro de 2007, um novo Presidente toma posse no 

TJPB: Antônio de Pádua Lima Montenegro. Assim, em menos de três anos de 

história do Projudi no TJPB, dos quais dois efetivamente dedicados ao seu 

desenvolvimento e implantação, três presidentes se sucederam no cargo, em um 

perfeito exemplo de descontinuidade administrativa. Antonio Silveira relata, no caso 

concreto, os efeitos dessa descontinuidade: 

 

 

Porque nesse ínterim houve uma mudança de presidência, é um 
outro problema muito sério que a gente tem na Justiça, que é a falta 
de continuidade das ações administrativas. Sempre há a solução de 
continuidade. Então, quando assumiu o outro presidente, ele não 
sabia de nada. Ora, eu apenas um Juiz no interior, em Campina 
Grande, não tinha acesso algum ao Tribunal, chega um outro 
presidente, o Diretor da Informática o mesmo, ele chegou pra 
presidente e diz: “Presidente, esse sistema é horrível, esse sistema 
está dando muito problema pra gente aqui, esse sistema tem poucos 
processos com o investimento que o Tribunal fez.” Aí ele pegou todo 
investimento que fez em equipamento, foi de milhões... 

[...] E botou na minha conta. Foi de milhões, então, o presidente me 
chamou uma vez e disse: “Como é que pode, em processos desses 
você gastou tanto?” Presidente, esse aqui é o futuro eu só não pude 
desenvolver mais por que o pessoal da informática botou terra. 
(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 
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Em 19 de julho de 2007, é inaugurado o Primeiro Juizado da Justiça Virtual (e-Jus) 

da Paraíba, no Fórum “Joaquim Vasco de Toledo”, no Conjunto Habitacional Ernesto 

Geisel, na cidade de João Pessoa. Segundo informativo sobre a inauguração: 

 

 

O e-Jus é um sistema de Processo Eletrônico que visa virtualizar 
toda a Justiça Comum paraibana. Teve como modelo inicial o 
Sistema Projudi, criado em Campina Grande, PB, e posteriormente 
adotado como modelo pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para 
todos os Tribunais estaduais do país. (Anexo 2 - Documento 28 - 
Apresentação Inauguração do Primeiro Juizado Virtual da Paraíba). 

 

 

Enquanto a apresentação oficial mostra um processo de transição em que um 

sistema substitui outro de geração anterior, as palavras de Antonio Silveira 

desvendam outro fenômeno, típico de organizações públicas: a necessidade de cada 

gestão em deixar sua marca, especialmente por meio de inaugurações, seja de 

prédios, seja de sistemas, como no caso do Projudi “rebatizado” de e-Jus: 

 

 

[...] Aí ela foi e capitaneou uma equipe e eles simplesmente pegaram 
e mudaram o nome do sistema de PROJUDI pra e-Jus. 

[...] Virou aqui pra não ser igual ao do CNJ, e o sistema era o 
mesmo. E o que eles fizeram? Eles mudaram o layout do sistema. As 
cores do PROJUDI eram vermelha, branco e um amarelo, eles 
mudaram pra azul e branco e pronto. E ficou e-Jus, e até hoje é e-
Jus e é a mesma coisa. 

[...] E aí o sistema e-Jus aqui teve um outro desenvolvimento, aí ele 
cresceu. Trouxeram, pegaram um outro Juiz que também 
desenvolvia, entendia de informática. E aí, o que aconteceu comigo? 
Me isolaram, desse processo, também eu já estava de saco cheio 
disso, eu já não aguentava mais lutar, lutar, lutar, muito estressado 
com isso. A minha intenção é ver que o sistema funcione. Mudei 
também... (entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 
de junho de 2012) 

 

 

 Esta meta (pessoal) fica clara nas palavras do então Presidente do TJPB, conforme 

noticiado nos veículos de comunicação à época: 
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Segundo o presidente do TJ-PB, desembargador Antônio de Pádua 
Lima Montenegro, este é um momento importante na Historia do 
judiciário paraibano. 

— A grande meta é virtualizar toda justiça comum paraibana. Se não 
der tempo até o fim da gestão da atual Mesa Diretora do Tribunal de 
Justiça, pelo menos deixarei o caminho preparado — disse o 
desembargador-presidente. 

[...] O Juizado Virtual no Fórum do Conjunto Ernesto Geisel é mais 
um exemplo de que o Tribunal de Justiça do Estado está procurando 
seguir um caminho de vanguarda tecnológica. E, tem, aliás, se 
destacado em iniciativas desta natureza. Tanto é assim que este 
primeiro Juizado Digital na Capital paraibana constitui-se também no 
primeiro passo para a informatização total das atividades judiciárias 
em João Pessoa e, posteriormente, em toda a Paraíba. Afinal, como 
diz o desembargador Antônio de Pádua, "a informatização é o futuro 
da Justiça e a Paraíba está na vanguarda neste segmento". (Anexo 2 
- Documento 28 - Apresentação Inauguração do Primeiro Juizado 
Virtual da Paraíba). 

 

 

Em apresentação ao Tribunal Pleno sobre o “I Encontro Norte-Nordeste em 

Desenvolvimento Cooperado em Tecnologia da Informação”, promovido pelo CNJ, 

registrada em documento da Coordenadoria de Comunicação Social do TJPB 

(Anexo 2 – Documento 29 – Desembargador Marcos Cavalcanti Apresenta ao 

Tribunal Pleno Relatório de sua Participação em Encontro de Maceió) o 

Desembargador Marcus Cavalcanti mostra que esse é um caminho sem volta: 

 

 

O desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque revelou ainda 
aos integrantes do Tribunal Pleno que o PROJUD (Processo Judicial 
Digital) foi concebido no âmbito do Judiciário paraibano para 
aplicação restrita aos Juizados Especiais — “mas nossa Secretaria 
de Informática já tem um programa bem mais poderoso e 
abrangente, o EJUS, capaz de lidar facilmente com todos os 
processos das 1ª. e 2ª. Instâncias”. 

[...] Em seu relatório, o desembargador Marcos Cavalcanti ressaltou 
e elogiou a presença, no mesmo encontro de que participou, em 
Alagoas, de uma equipe de magistrados e técnicos do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. 
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Tal equipe era composta pelo juiz de Direito Wolfram da Cunha 
Ramos (com toda probabilidade o juiz que mais entende de 
Tecnologia da Informação na Paraíba); pelo secretário da STI – 
Secretaria de Tecnologia e Ciência da Informação do Poder 
Judiciário, Dr. Emannuel Coriolano Ramalho; e pelo coordenador de 
Desenvolvimento de Sistemas do TJ-PB, técnico Marconi Edson 
Cavalcante. 

Marconi Edson — como assegurou o desembargador Marcos no final 
de seu relatório — “fez brilhante explanação sobre os programas de 
Informática em uso no Tribunal de Justiça da Paraíba”. (Anexo 2 – 
Documento 27 – Desembargador Marcos Cavalcanti Apresenta ao 
Tribunal Pleno Relatório de sua Participação em Encontro de 
Maceió) 

 

 

O Projudi, ao menos na Paraíba, fica no passado, e seus autores são, pouco a 

pouco, alijados dela. Os principais marcos dessa história encontram-se situados em 

linha temporal na Figura 18. Mas, ainda que termine na Paraíba, a história do Projudi 

continua na capital do Brasil, no órgão de controle do Poder Judiciário brasileiro, o 

CNJ. 
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Figura 18 – Trajetória cronológica do Projudi de Campina Grande a João Pessoa 
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5 DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA 

 

O presente capítulo descreve a trajetória do Projudi a partir de sua saída de João 

Pessoa, passando por sua adoção pelo CNJ, em Brasília, e posterior abandono do 

sistema. O capítulo de divide em três fases desta trajetória. A primeira fase, Seleção, 

descreve o processo de escolha do Projudi pelo CNJ. A segunda parte, 

Investimento, descreve o desenvolvimento do Projudi pelo CNJ e outros parceiros. 

Já a terceira parte, Abandono, descreve a emergência de um sistema concorrente 

no âmbito do CNJ, o PJe, e posterior abandono do Projudi pelo CNJ. Ao final do 

capítulo, um gráfico temporal permite identificar a ordem cronológica dos principais 

eventos relatados ao longo das três seções (ver Figura 23, pg. 229). 

 

De João Pessoa à Brasília são 2.246 quilômetros de distância, mais de um dia de 

viagem pela BR-101, ou quase três horas em um dos dois vôos diários oferecidos 

(Figura 12).  Este é um abismo ainda maior que o que separava Campina Grande de 

João Pessoa. Brasília é a capital do País, com 2.570 mil habitantes, tendo também a 

maior renda per capita77. Além disso, é o centro de poder do Governo Federal e do 

Poder Judiciário, concentrando: o Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o Supremo 

Tribunal Federal (STF); o Superior Tribunal de Justiça (STJ); o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Superior Tribunal Militar 

(STM). 

 

                                            
77 Fonte: IBGE, Censo 2010. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ 
painel/painel.php? codmun=530010#default>. Acesso em 23 de março de 2013. 
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Figura 12 – Mapa de João Pessoa a Brasília por via rodoviária 

 

Fonte: maps.google.com em 22 de março de 2013. 

 

O caminho do Projudi de João Pessoa a Brasília começa depois do sistema escapar 

do semi-árido em Campina Grande para quase “morrer na praia” na capital da 

Paraíba, conforme descrevem os desenvolvedores do sistema, Leandro Lira e André 

Moreira: 

 

 

O contrato da gente acabou, e eu fiquei mais uns três meses assim 
mantendo o projeto voluntariamente, e o Dr. Silveira falou que 
haveria um evento lá em Brasília no CNJ e que queria levar um de 
nós, falou pra mim e pro André, pra participar, apresentar o Projudi 
lá. E isso o Projudi já estava quase que morrendo na Paraíba, por 
que não tinha manutenção. A manutenção era voluntária, era algo 
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pessoal (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de 
junho de 2012). 

 

 

A gente entregou tudo para o Tribunal, o código fonte, a 
documentação, deixou tudo na mão do Tribunal. [...] Quase 
abandonaram o sistema. Acho que o sistema seria descontinuado se 
não fosse o CNJ. [...] Eles iam tirar do ar, já estavam criando até 
alguns embaraços pra Silveira ter que responder um processo 
administrativo78, coisa desse tipo (entrevista concedida por André 
Moreira ao autor em 13 de junho de 2012). 

 

 

Uma mudança em Brasília viria a trazer sobrevida para o Projudi na Paraíba e iniciar 

uma nova fase de sua vida. Com o fim do mandato do Ministro Nelson Jobim, toma 

posse na presidência do CNJ a Ministra Ellen Gracie, em 29 de março de 200679. 

Alexandre Azevedo descreve esse momento de transição: 

 

 

Se você me perguntar, o Conselho saiu muito fortalecido 
externamente pela atuação do Ministro Jobim. Para a imagem 
interna, essa atuação muito forte que faz parte do Ministro Jobim 
gerou um desgaste muito forte. O CNJ diz que não pode ter parente, 
o Supremo legitimou. Além de não poder ter parentes, não pode 
ganhar valores absurdos. Em um primeiro momento, para a base dos 
tribunais, a atuação do Ministro Jobim causou certo incomodo. Mas 
para a base da magistratura graças a Deus apareceu um órgão os 
ampara. Porque coibiu algumas coisas. Abuso de promoção. Os 
juízes usaram muito bem. O papel do Ministro Jobim foi essencial. 
Sem ele o CNJ não seria o que é. 

Ai veio a Ministra Ellen, com uma outra ênfase, a ênfase na 
modernização. Ela deu um outro colorido.  

(entrevista concedida por Alexandre Azevedo ao autor em 12 de 
setembro de 2012) 

 

 

                                            
78 Este processo administrativo é apresentado em “De Campina Grande à João Pessoa”. 

79 Anexo 3 – Documento 01 – Posse da Ministra Ellen Gracie Northfleet no CNJ. 
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Ainda que o tema não estivesse presente em seu discurso de posse80, o processo 

eletrônico se torna uma das prioridades da gestão de Ellen Gracie no CNJ, 

prioridade esta alinhada com sua história pregressa. Trata-se de uma bandeira há 

muito levantada por Ellen Gracie, conforme comprovam diversas fontes. Entrevista 

de Ellen Gracie à mídia impressa mostra o foco na informática para redução da 

duração do processo: 

 

 

[...] Chegamos à conclusão de que 70% de tramitação do processo é 
gasto em burocracia judiciária. Aqui é o grande foco que devemos 
ter: utilizar maciçamente recursos que hoje estão disponíveis, através 
da informática, para encurtar esses tempos de tramitação 
burocrática.[...] Eu acredito que o problema do Judiciário Brasileiro é, 
em grande parte, um problema administrativo, um problema de nós 
revisarmos os procedimentos em que perdemos tempo. (entrevista 
de Ellen Gracie a Emílio Carlos Alves, BBC Brasil, em 22 de maio de 
200381) 

 

 

As entrevistas de Alexandre Azevedo e Pedro Vieira destacam o papel dela no 

processo de informatização do Poder Judiciário: 

 

 

[...] O processo eletrônico nasceu em 2003 na 4ª Região e não tinha 
uma lei. A Ministra Ellen trabalhou politicamente para sair a lei. Com 
o advento da lei ele ganhou novo impulso e passa a proliferar em 
todos os tribunais. E a concepção para mim é correta de um sistema 
único. Porque o advogado é um só. Hoje tem cerca de 40 sistemas. 
Hoje em Brasília tem sete sistemas diferentes. O advogado passa a 
ser um especialista em informática. (entrevista concedida por 
Alexandre Azevedo ao autor em 12 de setembro de 2012) 

 

 

A liberdade que ela [Ellen Gracie] nos concedeu é fantástica. Não 
existe uma nova rotina, um novo segmento, de alguma forma sem 

                                            
80 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo= 
100112>. Acesso em 12 de março de 2013. 

81 Disponível em <http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/EllenGracie/ 
Entrevistas/ 2003_maio_22.pdf>. Acesso em 12 de março de 2013. 
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que haja um líder. E essa liderança ela exerceu ali paulatinamente. 
(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Já correspondência de Sérgio Tejada lista as metas da gestão de Ellen Gracie no 

CNJ: 

 

 

Quando a Ministra Ellen Gracie assumiu a Presidência do CNJ e me 
convidou para assumir a Secretaria-Geral do Órgão, tinhamos escrito 
PL substitutivo que se transformou na Lei 11.419/2006 e já havia sido 
aprovado no Senado. Estabelecemos, então, como metas, na área 
de informatização da Justiça:  

1) A aprovação definitiva de tal projeto - Trabalhamos muito na 
Câmara e depois na Casa Civil da Presidência para isso, inclusive 
cedendo com a introdução de alguns parágrafos e alguns vetos; e  

2) a informatização processo judicial, que até então era incipiente e 
havia uma resistência generalizada de parte dos tribunais, 
advogados públicos e privados e pelo Ministério Público, em que 
pese as grandes vantagens do processo eletrônico, inclusive para os 
cidadãos, o que me deixava sem compreender o motivo de tal 
resistência.  

(correspondência de Sérgio Tejada, sem data82) 

 

 

A primeira experiência de Ellen Gracie com informatização no CNJ não é aquela 

pela qual entrou para a história, o Projudi. Ela inicia pelo uso do sistema e-Proc, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na qual Ellen Gracie fora desembargadora, 

para informatizar os processos administrativos do CNJ. Correspondência de Sérgio 

Tejada e a entrevista de Carlos Abelaira ao pesquisador descrevem esta 

experiência: 

 

 

Claro que não podíamos fazer vingar a máxima que em casa de 
ferreiro o espeto é de pau. Tinhamos que começar a informatização 

                                            
82 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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pelo próprio CNJ e, por se tratar de processo administrativo, fizemos 
rápidas alterações no sistema e-Proc da 4ªRegião e o colocamos em 
produção no CNJ, onde está até hoje, sendo aperfeiçoado dia a dia 
pelo servidor Giscard Stephanou, um dos desenvolvedores do 
referido Sistema. (correspondência de Sérgio Tejada, sem data83) 

 

 

Eu comecei colocando o processo eletrônico dentro do processo 
administrativo do CNJ, então, eu estruturei toda aquela parte de fluxo 
de trabalho deles dentro de um processo eletrônico e ao mesmo 
tempo a gente então queria vender a ideia de processo eletrônico 
usando como base o e-Proc pra todos os Tribunais com apoio do 
CNJ (entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de 
abril de 2013). 

 

 

Também é esclarecedor perceber que o Projudi não era o plano “A” do CNJ, 

centrado no próprio e-Proc. O CNJ e as pessoas envolvidas desconheciam o Projudi 

até sua apresentação no Encontro de Operadores da Justiça Virtual. Mas, a 

resistência dos tribunais ao e-Proc motivou uma busca por um sistema que 

encontrasse menos obstáculos à sua implantação. Carlos Abelaira e Sérgio Tejada 

relatam a resistência dos tribunais estaduais ao e-Proc e a saída encontrada para o 

problema: 

 

 

Encontramos algumas dificuldades, que é normal no caminho, 
dificuldades técnicas por que nós usávamos uma linguagem e os 
Tribunais diziam que queriam outra linguagem que era Java e tal, e 
nós percebemos que estava difícil até por que parece que quanto 
mais nós falávamos de e-Proc mais difícil ficava por que nós 
estávamos falando com a Justiça Estadual.  

[...] Aí teve um evento no CNJ criado para que os Tribunais, as 
justiças mostrassem o que elas tinham naquele momento de 
modernização do judiciário, que sistemas usavam, e tal. E pra minha 
surpresa apareceu lá um sistema da Paraíba, que era usado por 
apenas uma vara na Paraíba, que tinha sido um trabalho de 
conclusão de dois estudantes da Universidade da Paraíba, e esse na 
verdade era o Projudi.  

                                            
83 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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(entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 
2013). 

 

 

Assim, estabelecido o foco do trabalho, a questão seguinte seria 
escolher o sistema que seria implantado. É claro que a minha 
vontade era implantar o e-Proc da 4ª Região, que já estava no 
próprio CNJ, que eu dominava bem e que para mim era, e ainda é, o 
melhor sistema do Brasil. Mas como dito, por óbvio que não podia 
fazer isso. Assim, organizamos um evento em Brasília e convidamos 
todos os tribunais brasileiros para mostrarem seus sistemas e foi aí 
que descobrimos o PROJUDI, então chamado de PRODIGICON, que 
foi apresentado pelo Juiz de Direito Antônio Silveira Neto, titular do 
então Juizado do Consumidor da comarca de Campina Grande na 
Paraíba, hoje, 2° Juizado Especial Cível.  (correspondência de Sérgio 
Tejada, sem data84) 

 

 

 

5.1 Seleção 

 

Assim, somente três meses depois da posse de Ellen Gracie, o Projudi chega a 

Brasília para participar do Encontro de Operadores da Justiça Virtual, realizado entre 

os dias 28 e 30 de junho de 2006. Sérgio Tejada e Alexandre Azevedo descrevem, 

de forma breve, o evento: 

 

 

E a outra questão era a ideia que nós tínhamos, comandados pela 
Ministra Ellen, de fazer um final de semana de inocular o gérmen do 
processo eletrônico, o vírus do processo eletrônico no Brasil. 
(entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de julho de 
2012) 

 

 

Na época foi feito um evento nacional, organizado pelo Tejada, que 
quem tinha sistema deveria exibi-los. Foram apresentados cinco ou 

                                            
84 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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seis sistemas. (entrevista concedida por Alexandre Azevedo ao autor 
em 12 de setembro de 2012) 

 

 

A equipe responsável pelo Projudi foi formalmente convidada pelo CNJ para 

apresentar sua solução de processo eletrônico, com tempo fixado de 20 minutos 

para fazê-lo (Anexo 3 – Documento 02 – Convite para o Encontro de Operadores da 

Justiça Virtual). Antonio Silveira, Leandro Lira e André Moreira relataram suas 

lembranças deste evento, ao qual somente os dois primeiros compareceram: 

 

 

Nesse momento houve um encontro, o Tejada... como o Tejada já 
tinha desenvolvido no Rio Grande do Sul esse projeto de um 
processo eletrônico lá, ele tinha a ideia de fazer um processo 
eletrônico em nível nacional e ele era o Secretário Geral do CNJ. 
Então, qual foi a ideia dele? Trazer todas as experiências do Brasil e 
vou ouvir as experiências. Aí ele trouxe, ele fez um seminário sobre 
processo eletrônico e a gente se escreveu nesse seminário e eu fui 
até lá juntamente com o Leandro apresentar o nosso sistema. 
(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

[O Encontro dos Operadores da Justiça] Virtual assim que era um, 
algo voltado pelo CNJ para verificar o que havia no mercado e nos 
tribunais de sistemas voltados para o processo eletrônico, porque a 
Ministra Ellen e o Secretário-Geral Sergio Tejada eles têm como 
prioridade da gestão deles essa questão de implantar o processo 
eletrônico. Então, foram apresentados sistemas de alguns Tribunais 
de Justiça e de alguns Tribunais Federais e foi apresentado o nosso 
trabalho também. (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 
12 de junho de 2012) 

 

 

Leandro [Lira] e [Antonio] Silveira foram pra Brasília para esse 
encontro e apresentaram o sistema. Vários outros Tribunais 
apresentaram alguns sistemas também e o nosso era o único voltado 
à web e que usava as tecnologias mais recentes, mais novas. 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 
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A lista de convidados do Encontro incluía: a Associação dos Magistrados; o Instituto 

dos Advogados do Brasil; a Advocacia Geral da União; a Defensoria Pública da 

União; o Ministério Público Federal; as escolas da magistratura; ministros dos 

tribunais superiores; presidentes dos tribunais eleitorais; presidentes, vices e 

corregedores dos tribunais estaduais; e presidentes, vices e corregedores dos 

tribunais regionais do trabalho. Quanto aos tribunais regionais federais, a lista de 

convidados era mais abrangente, e incluía, para cada um dos cinco tribunais: 

presidente, vice e corregedor; desembargadores; coordenadores de juizados 

especiais; diretores de foro; e todos os juízes (Anexo 3 – Documento 04 – Lista de 

Convidados do Encontro de Operadores da Justiça Virtual). Afora a predominância 

clara de convidados da Justiça Federal, não se pode deixar de notar a ausência da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

A presença de Pedro Vieira no Encontro, cujo cargo à época não o colocava dentre 

os convidados para o evento, demonstra que a presença não se ateve ao grupo 

antes indicado: 

 

 

“A reunião aconteceu no Hotel Carlton, em Brasília, onde todos 
foram. Eu inclusive, a época era do TJ de Roraima, olha só...” 

“[...] Na Informática, eu era Diretor.” (entrevista concedida por Pedro 
Vieira ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

A lista de presença mostra que compareceram 177 pessoas, mas somente as 

identifica pelo nome, não sendo possível precisar a representatividade de cada ramo 

da Justiça no encontro (Anexo 3 – Documento 05 – Lista de Presença do Encontro 

de Operadores da Justiça Virtual). A Foto 5, abaixo, mostra o cartaz exposto na 

porta do local destinado ao evento: 
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Foto 5 – Cartaz do Encontro dos Operadores da Justiça Virtual 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Antonio Silveira. 

 

 

O programa do Encontro mostra o mesmo desequilíbrio de representatividade 

presente na lista de convidados (Anexo 3 – Documento 06 – Programa do Encontro 

de Operadores da Justiça Virtual). Estavam previstas apresentações de seis 

tribunais estaduais (Paraíba, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro e Amazonas), mas também de todos os cinco tribunais regionais 

federais e apenas uma apresentação da Justiça do Trabalho. Não é possível 

precisar quais sistemas foram apresentados por cada tribunal, pois não há memória 
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destas apresentações (Anexo 3 – Documento 03 - Resposta ao Pedido de 

Informações do Encontro de Operadores da Justiça Virtual85).  

 

Pelas entrevistas e outras evidências, é possível estimar que a Justiça Estadual da 

Paraíba apresentou o Projudi, a de Santa Catarina apresentou o SAJ e a do Rio de 

Janeiro apresentou o Justiça sem Papel. O TRF da 1ª Região apresentou o e-Proc 

(diferente do sistema de mesmo nome da 4ª Região), o da 2ª Região apresentou o 

Apolo86, o da 3ª Região apresentou o Fórum Social, o da 4ª Região apresentou o e-

Proc e o da 5ª Região apresentou o Creta. Já o TST apresentou o SUAP. Boa parte 

desta memória é resgatada por Sérgio Tejada, incluindo sistemas existentes à época 

que não se encontram entre os convidados para se apresentar no Encontro (por 

exemplo, o Justiça Moderna e o Tucujuris): 

 

 

E antes mesmo da aprovação da lei 11.419, resolvemos dar início à 
informatização, pois o mandato da Ministra Ellen (e por conseqência 
o meu na Secretaria-Geral do CNJ) era só de dois anos e havia 
muita coisa a fazer) e a idéia era combater o que agora é chamado 
de Torre de Babel que estava começando a se formar. Tinhamos um 
Sistema da empresa SOFTPLAN de Santa Catarina que informava 
ter implantado processo eletrônico em 8 (oito) Tribunais de Justiça. O 
Sistema chamado JUSTIÇA MODERNA, desenvolvido com 
financiamento externo pelo PNUD em conjunto com o TJDFT, que 
pretendia instalá-lo nos TJs do DF, Tocantins, Rondônia e Mato 
Grosso. Havia o projeto JUSTIÇA SEM PAPEL desenvolvido pela 
FGV, com patrocínio da companhia de cigarros Souza Cruz, e que 
estava instalando no TJ-RJ. Tinhamos o sistema TUCUJURIS do TJ 
do Amapá. Tinhamos o Sistema de processo eletrônico do TJ-SE. 
Havia uma briga intestinal entre diversos TRTs que tinham sistemas 
próprios de processo eletrônico e o TST, que queria desenvolver o 
SUAP, como por exemplo, o TRT do Rio de Janeiro, o TRT do Pará, 
o TRT da Paraíba, só para mencionar alguns. O TRT de Minas 
Gerais, do nosso querido Pepe também já estava se ensaiando para 
iniciar com processo eletrônico. Havia os que defendiam que o 
sistema E-Doc da Justiça do Trabalho já era o processo eletrônico. 
Tinhamos as nossas brigas aqui na Justiça Federal, com o Sistema 

                                            
85 Pedido de mesmo teor, baseado na Lei de Acesso à Informação, enviado ao Conselho 
Nacional de Justiça, obteve resposta de que o CNJ não possuía qualquer registro em seus 
arquivos. 

86 Contribuição de Alexandre Libonati. 
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e-Proc na 4ª Região, o Sistema CRETA na 5ª Região, o Sistema e-
Proc do TRF-1ª Região, o Fórum Social da 3ª Região (São paulo) e 
ainda o Sistema do TRF-2ª Região.  

Isso só para citar o que minha memória me trouxe agora, pois havia 
outras iniciativas de processo eletrônico nesse nosso imenso Brasil. 
Como podem ver a balbúrdia era tremenda.  

(correspondência de Sérgio Tejada, sem data87) 

  

 

A apresentação do Projudi foi a única possível de ser recuperada na pesquisa. A 

Foto 6 registra o momento em que Antonio Silveira apresenta o Projudi no evento. 

Apesar de inúmeras solicitações ao CNJ de acesso a material do Encontro, somente 

foi possível obter aquele fornecido pelo CJF, que se resume às listas de presença.  

 

Foto 6 - Apresentação do Projudi por Antonio Silveira no Encontro de 
Operadores da Justiça Virtual 

 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira. 

 

                                            
87 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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A apresentação de Antonio Silveira contou com o recurso de acesso direto ao 

sistema via Internet88. Mas o arquivo de PowerPoint preparado por Leandro Lira 

contém exemplos de telas do sistema, em operação junto ao TJPB, sendo 

importante registro histórico, em especial a tela da área do advogado e a utilizada 

pelo servidor (humano) do Tribunal para realizar seu trabalho, reproduzidas abaixo: 

 

Figura 20 – Tela da área do advogado no Projudi 

 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira. 

 

 

 

 

 

                                            
88 Em comentário a versão anterior deste texto, Leandro Lira relata: “Estou te enviando em 
anexo o arquivo powerpoint que foi montado para eu e Dr.  Silveira fazermos a 
apresentaçào do Projudi no 1o Encontro da Justica Virtual. Na parte final dele tem umas 
telas do Projudi, que havíamos gravado para o caso de haver alguma indisponibilidade da 
rede e não podermos operar direamente o sistema. Mas no final a rede estava ok e o Dr. 
silveira fez uma decisão no momento da apresentação" (redação conforme original) 
(Correspondência de Leandro Lira ao autor, em 21 de maio de 2013. 
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Figura 21 – Tela da área do servidor (humano) no Projudi 

 

Fonte: Arquivo de Leandro Lira. 

 

 

Ainda que faltem registros oficiais do que aconteceu durante as atividades, os 

objetivos deste Encontro ficam claros nas notícias publicadas à época. Primeiro, o 

objetivo de criar um sistema de processo eletrônico, padronizado, gratuito, que 

possa ser utilizado por todos os tribunais brasileiros. Segundo, a economia a ser 

gerada por meio do processo eletrônico. Os trechos abaixo reproduzidos trazem 

clara expressão destes objetivos: 

 

 

No encontro, que vai até sexta-feira (30), serão analisadas as 
experiências de processo virtual já em uso no sistema judiciário 
brasileiro, a fim de extrair um modelo ideal e compatível para todos 
os tribunais. Será criado um software padrão, gratuito, com suporte 
técnico para implementá-lo89.  

 

 

                                            
89 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2006-06-29/ellen-gracie-diz-que-
processos-virtuais-colocam-justica-na-velocidade-da-luz>. Acesso em 20 de março de 2013. 
Link obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 
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O secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, juiz Sérgio 
Tejada, disse hoje (28), no Encontro dos Operadores da Justiça 
Virtual, que o Brasil será o primeiro país a adotar o sistema virtual ao 
longo de todo o processo judiciário.  

[...] E que com a aprovação, no Congresso Nacional, do projeto de lei 
nº 5828/01, que espera avaliação da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Câmara, depois de ter sido aprovado em 
junho de 2003 no Senado, "um modelo ideal de processo virtual será 
distribuído gratuitamente aos tribunais". (Brasil será o primeiro país a 
adotar sistema virtual em todo o processo judiciário, Adriana Franzin, 
Agência Brasil, 28 de junho de 2006, 23h22)90. 

 

 

O governo deve economizar cerca de R$ 600 milhões por ano com a 
Rede Nacional de Tramitação Eletrônica de Processos Judiciários, 
também chamada de sistema de justiça virtual.  

[...] O novo sistema vai digitalizar todo o processo judiciário no Brasil, 
evitando uma série de gastos.  

[...] Segundo ele, já existem experiências de justiça virtual no Brasil. 
"Hoje nós temos no país 2,5 milhões de processos virtuais".  

[...] O novo sistema será desenvolvido com base nas sugestões 
propostas no encontro e pretende se adequar às necessidades dos 
órgãos do judiciário. O prazo para o modelo estar pronto é de 60 
dias. "Dentro de 60 dias o CNJ vai oferecer o sistema para aqueles 
órgãos que não o tem. Vamos disponibilizar também suporte e 
assistência técnica para que os tribunais possam se adequar 
rapidamente a projeto de lei que está para ser votado", afirmou.  

[...] A estimativa é que, até o final do ano, a população poderá ter 
acesso ao novo sistema, que funcionará por meio da rede mundial de 
computadores. (Sistema virtual de justiça deve gerar economia de R$ 
600 milhões por ano, Agencia Brasil, Isabela Vieira, 30 de junho de 
2006, 19h32) 91. 

 

 

Dois pontos podem ser destacados a partir das notícias sobre o Encontro. Primeiro, 

o protagonismo de Sérgio Tejada, Secretário Geral do CNJ à época, no processo, 

tanto na realização do Encontro quanto na escolha do sistema e na condução de seu 

                                            
90 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2006-06-29/brasil-sera-primeiro-
pais-adotar-sistema-virtual-em-todo-processo-judiciario>. Acesso em 20 de março de 2013. 
Link obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 

91 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2006-06-30/sistema-virtual-de-
justica-deve-gerar-economia-de-r-600-milhoes-por-ano>. Acesso em 20 de março de 2013. 
Link obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 
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desenvolvimento e implantação que se seguiria. Enquanto a Ministra Ellen Gracie, 

Presidente do CNJ no biênio 2006-2008, aparece somente em notícias que fazem 

referência à sua presença na abertura do Encontro, Sérgio Tejada aparece em 

quase todas as notícias que relatam os dias seguintes, e na maior parte delas lhe é 

dada voz. Este protagonismo de Sérgio Tejada fica mais fácil de entender quando 

conhecemos seus antecedentes, de onde ele vem e como é sua relação com a 

Ministra Ellen Gracie. Essa história é contatada pelo próprio: 

 

 

Bom, eu aqui na 4ª Região, em 2002, nós começamos com o 
processo eletrônico em juizados especiais, e a Ministra Ellen Gracie 
sempre apoiou muito o processo eletrônico. Só que no início o 
processo eletrônico era bem recusado, ninguém queria e tal, e ela 
tinha acabado de sair daqui do nosso Tribunal, tinha ido pro Supremo 
e ela gostou do projeto e apoiou bastante, fez um pedido parece que 
no exterior, mostrando o projeto nosso aqui e tal, e quando ela me 
convidou, quando ela assumiu a presidência do Supremo, o CNJ me 
convidou pra ser o Secretário Geral, uma das metas que ela 
estabeleceu seria a questão da informatização. Nós tínhamos já 
antes disso elaborado um substitutivo ao Projeto de Lei do processo 
eletrônico, a gente tinha trabalhado com isso...  (entrevista concedida 
por Sérgio Tejada ao autor em 10 de julho de 2012) 

 

 

As palavras de Antonio Silveira reforçam esse protagonismo: 

 

 

Procure o Sergio Tejada na Justiça Federal, porque ele que, a gente 
pode dizer assim, comprou a ideia abraçou o sistema e ele é uma 
peça-chave no sentido dessa disseminação do Projudi, que é uma 
experiência que iniciou aqui em Campina Grande, no Tribunal da 
Justiça de Paraíba, mas que só teve essa dimensão nacional graças 
ao apoio do Conselho Nacional de Justiça. (entrevista concedida por 
Antonio Silveira ao autor em 14 de junho de 2012) 

 

 

Em maio de 2006, Sérgio Tejada já havia publicado artigo sobre os desafios e 

perspectivas para a informatização da Justiça (GARCIA, 2006). Neste artigo, Sérgio 

Tejada desfila algumas soluções tecnológicas para o processo eletrônico, de forma 
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bastante detalhada, entre elas: o acesso via login e senha; a necessidade de 

cadastramento do advogado junto à Justiça; o uso de assinatura eletrônica; e a 

criação de uma área de trabalho dedicada ao advogado. As passagens referentes a 

estas soluções tecnológicas estão marcadas em negrito abaixo: 

 

 

O causídico acessará o sítio do processo eletrônico fornecendo 
seu login e senha, para o que deverá estar previamente 
cadastrado perante a Justiça Federal. Se não estiver, solicitará pelo 
mesmo sítio seu cadastramento, devendo comparecer à sede da 
Justiça para ativar sua senha, que é pessoal e intransferível, 
quando então deverá apresentar sua identidade da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB. Embora seja tecnicamente viável a 
geração de senhas secretas diretamente pela web, exige-se o 
comparecimento pessoal do advogado por uma questão de 
segurança, protegendo a própria categoria, evitando que alguém sem 
habilitação se faça passar por profissional do Direito. A propósito, o 
login (identificação) do advogado será sempre a sigla do Estado ao 
qual sua OAB está vinculada, mais o número de inscrição, composto 
de seus dígitos. Se o número não tiver seis dígitos, deve ser 
completado com zeros à esquerda até completar seis. Por exemplo, 
RS00XXXX. 

Quando for ativada a senha, o sistema eletrônico gerará uma 
página pessoal do advogado dentro do portal do processo 
eletrônico, na qual ficarão reunidas todas as informações 
pertinentes àquele bacharel, tais como ações judiciais virtuais de 
sua responsabilidade perante qualquer Juizado Especial Federal do 
Estado do Rio Grande do Sul, intimações, controle de prazos 
processuais, ferramentas (links) de localização e movimentação 
processual, etc.  

[...] para dar início a uma nova ação, deverá preparar a petição inicial 
diretamente no editor de texto do computador, assim como deverá 
digitalizar a procuração e os documentos que irão instruir a inicial, 
“salvando” em lugar próprio de sua máquina, tal qual faz com o 
processo comum, sem, porém, imprimir, obviamente. Após acessará 
o portal do processo eletrônico, identificando-se com sua senha, e o 
Sistema abrirá automaticamente sua página pessoal. 

A seguir escolherá, no menu que se apresenta na tela, para qual 
vara de juizado remeterá o novo processo. Nesse menu aparecerá o 
nome de todas as cidades do Estado do Rio Grande do Sul cujos 
Juizados Especiais Federais já contam com processo eletrônico. 
Após acionará a linha que diz “petição inicial – novo processo”, que 
abrirá a página seguinte, onde há espaço para cadastrar o autor e 
informar quem é o réu. Feito isso, deverá o advogado acionar o 
“botão” correspondente para anexar os documentos, que o Sistema 
abrirá automaticamente a pasta de arquivos do computador onde os 
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mesmos se encontram gravados, “clicando”, a seguir, sobre a pasta 
onde está “salva” a petição inicial e, em seguida, identificará o tipo de 
documento através de uma lista pré-existente no portal e depois 
selecionará a opção anexar. Esse procedimento deverá ser repetido 
para a procuração e para os demais documentos. Concluída essa 
etapa, deverá o advogado retornar à tela petição inicial, completando 
os demais dados da causa nos locais previamente definidos. São 
esses: o tipo de ação, o assunto, o valor da causa, se há pedido de 
antecipação de tutela, se o autor é idoso com direito à tramitação 
prioritária, entre outros. Preparado isso, o advogado deverá acionar o 
“botão” enviar, e imediatamente já existirá um novo processo judicial 
no Juizado Especial Federal indicado. Todos os documentos 
enviados receberão a assinatura eletrônica do advogado, dando 
confiabilidade à origem, anexando a cada um deles uma chave 
criptográfica, tornando-os praticamente imunes a fraudes ou 
adulterações posteriores. (GARCIA, 2006, pg. 5, grifo nosso) 

 

 

No Encontro, essas soluções tecnológicas previamente definidas foram claramente 

referendadas, em especial o uso de login e senha para acesso e a certificação digital 

para documentos. Sérgio Tejada esclareceu ainda que a assinatura eletrônica 

proposta não se confundia com certificação digital. As passagens referentes a estas 

soluções tecnológicas estão marcadas em negrito abaixo: 

 

 

Com o novo sistema de justiça virtual, os advogados terão 
acesso “a um cartório da justiça na tela do computador”, onde 
poderão dar entrada em recursos e ações, fazer petições e 
analisar processos. A avaliação é do secretário geral do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o juiz Sérgio Tejada. [...] Bastará ao 
advogado ter acesso a um computador conectado à internet e ao 
sistema. Segundo o secretário do CNJ, com a Rede Nacional de 
Tramitação Eletrônica de Processos Judiciários “o advogado não 
precisará se deslocar aos tribunais e fóruns, exceto para 
audiências”.  No entanto, Tajeda explica que para ter acesso ao 
sistema, esses profissionais precisarão se cadastrar. Segundo o 
secretário, o cadastramento poderá ser feito por meio de certificação 
digital emitida pela Justiça ou outros órgãos com essa competência. 
A partir do cadastro, os advogados terão uma senha que 
permitirá acesso à rede e as informações disponíveis.  “A Ordem 
dos Advogados do Brasil [OAB] também está providenciando essa 
certificação”, informou Tajeda.  Os cidadãos que quiserem 
acompanhar o processo também poderão fazê-lo pelo sistema 
virtual. Mas com uma diferença: “Não poderão movimentar o 
processo, só poderão lê-lo”, disse Tajeda. Ele esclareceu ainda que 
as pessoas não precisarão de certificação digital e que o modelo 
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a ser desenvolvido pela CNJ terá um sistema de busca onde o 
interessado poderá procurar o material pelo o nome ou número de 
protocolo. Com exceção dos processos que correm em segredo de 
justiça ou são sigilosos todos os outros serão disponibilizados ao 
público por meio da justiça virtual.  A previsão é que o novo sistema 
digitalize todo o processo judiciário no Brasil. Segundo o juiz Tajeda, 
o novo modelo deve ficar pronto em dois meses e permitirá ao 
governo uma economia de R$ 600 milhões por ano. (Secretário-geral 
de conselho compara justiça virtual a "cartório no computador", 
Agencia Brasil, Isabela Vieira, 30 de junho de 2006) 92 

 

  

Da fala de Sérgio Tejada, podemos destacar uma nova restrição imposta ao projeto, 

importante para o entendimento da história que se segue: o prazo de dois meses 

para a produção do novo sistema. Assim, o projeto a ser desenvolvido enfrentava 

duas restrições temporais: o desenvolvimento em 60 dias e a implantação dentro do 

mandato da Ministra Ellen Gracie. O tempo de desenvolvimento é, inclusive, 

destaque de outra notícia do período: 

 

 

Dentro de 60 dias já deve estar disponível o sistema de processo 
virtual que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolve para 
oferecer gratuitamente aos órgãos do Judiciário brasileiro. A 
expectativa é do secretário-geral do CNJ, juiz Sérgio Tejada. Ele 
participa do Encontro dos Operadores da Justiça Virtual, que se 
realiza até esta sexta-feira (30/06), no Hotel Carlton, em Brasília. 
(Sistema de processo virtual deve estar pronto em 60 dias, CNJ, sem 
data) 93. 

  

 

Como resultado do Encontro, foi emitida a “Carta aos Operadores da Justiça Virtual, 

que estabelece as bases do processo de informatização do Judiciário brasileiro, 

liderado pelo CNJ, que se seguiria. Entre os pontos da Carta, destacamos a 

                                            
92 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2006-07-01/secretario-geral-de-
conselho-compara-justica-virtual-cartorio-no-computador>. Acesso em 20 de março de 2013. 
Link obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 

93 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/imprensa/conciliacao/96-noticias/2362-sistema-de-
processo-virtual-deve-estar-pronto-em-60-dias>. Acesso em 20 de março de 2013. Link 
obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 
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necessidade de compatibilizar o novo sistema com os existentes ou em 

desenvolvimento pelos tribunais brasileiros: 

 

 

Preservando as características e peculiaridades dos sistemas de 
processo eletrônico já desenvolvidos ou em desenvolvimento, é 
necessária a adoção de parâmetros básicos comuns entre eles, para 
viabilizar sua integração, facilitar o acesso pelos operadores de fora 
do Judiciário, através de uma interface externa o quanto possível 
comum, e permitir a subida dos feitos virtuais até as últimas 
instâncias. 

É preciso, também, que sejam disponibilizados meios materiais e 
humanos que possibilitem a expansão da acessibilidade desses 
sistemas a toda a população, sendo fundamental, nesse passo, a 
colaboração do Poder Executivo, inclusive e principalmente para 
incrementar o aporte de recursos e estrutura à advocacia e 
defensoria públicas. 

Por todas as vantagens que apresenta, a implementação do 
processo virtual reveste-se de fundamental importância para a 
modernização da prestação jurisdicional.94 

 

 

Outro ponto importante da Carta é o apoio ao Projeto de Lei nº 5.828/01, que mais 

tarde viria a se tornar o marco legal do processo eletrônico no Brasil. O 

protagonismo de Sérgio Tejada, mais uma vez explica o fato, posto que ele está 

presente, também, na gênese do substitutivo ao Projeto de Lei. Este apoio é 

explícito no texto da Carta: 

 

 

Os participantes do Encontro de Operadores da Justiça Virtual 
manifestam, ainda, seu apoio à pronta aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do Projeto de Lei 5828/01, como marco legal importante 
para a universalização do processo virtual.95 

 

 

                                            
94 Disponível em < http://www.ajufe.org.br/portal/index.php?option=com_content&view= 
article&id=327: noticias_antigas_262&catid=40:noticias >. Acesso em 20 de março de 2013. 

95 Disponível em < http://www.ajufe.org.br/portal/index.php?option=com_content&view= 
article&id=327: noticias_antigas_262&catid=40:noticias >. Acesso em 20 de março de 2013. 
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A carta apóia ainda a "pronta aprovação" do Projeto de Lei 5828/01, 
que regulamenta a tramitação virtual de processos. O projeto está na 
Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara. O 
relator, deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), participou do 
evento e disse que o projeto "revoluciona a prestação jurisdicional no 
Brasil e representa a mudança mais importante trazida pela Reforma 
do Judiciário". (Carta dos operadores de justiça virtual diz que 
tramitação eletrônica é capaz de revolucionar a prestação 
jurisdicional, CNJ, 30 de junho de 2006) 96 

 

 

O relato de Sérgio Tejada mostra, ainda, todo o processo legislativo, e a participação 

do narrador no mesmo:  

 

 

Nós [ele e a Ministra Ellen Gracie] tínhamos já antes disso elaborado 
um substitutivo ao Projeto de Lei do processo eletrônico, a gente 
tinha trabalhado com isso...  

[...] É, na verdade a gente fez um projeto de lei, foi aprovado na 
Câmara e foi pro Senado, não é?  

[...] E nós fizemos um substitutivo àquele projeto AJUFE e 
entregamos no Senado para a Senadora Serys Slhessarenko, que 
era a relatora. E ela, então, adotou o nosso substitutivo que nós 
elaboramos em conjunto com o AGU 

[...] E aí elaboramos esse projeto de lei, enviamos pra lá, e nesse 
interstício... O presidente do STJ na época que foi quem enviou esse 
projeto de lei, foi o Ministro Edson Vidigal, que conversou com a 
Senadora Serys e entregou em nosso nome lá esse projeto, esse 
substitutivo ao projeto. 

[...] Lá no Senado foi aprovado e foi esse projeto de lei... Não houve 
nenhuma alteração no Senado do projeto que nós escrevemos.  

Foi para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara foi distribuído 
para o deputado, hoje Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. O 
deputado que tinha sido o relator do projeto originário, tinha sido o 
“Batachio”, alguma coisa assim [Dep. José Roberto Batochio], mas 
ele não é mais deputado, e aí o José Eduardo Cardozo que ficou. Só 
que ele recebeu o substitutivo já aprovado pelo Senado e ele tinha lá 
poucas opções, ou insistia no projeto original, quer era aquele 
AJUFE, ou atacava o projeto que vinha do Senado, mas não podia 
fazer alteramos de mérito, só questão redacional ou supressão de 
artigos. 

                                            
96 Disponível em <http://wwwh.cnj.jus.br/portalcnj/index.php?option=com_content&view= 
article&catid =1%3Anotas&id=2365%3Asalto-para-o-futuro&Itemid=169>. Acesso em 20 de 
março de 2013. Link obtido a partir do arquivo de Antonio Silveira. 
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[...] Adotou o nosso projeto e fez algumas alterações de redação. Na 
verdade era quase mérito, mas...  

[Foi anotado] Como redação, mas nós negociamos com ele, nós 
negociamos com ele essas alterações e eu já estava na qualidade de 
Secretário do Conselho e aí foi até mais tranquilo. 

[...] Foi mais tranquila essa negociação e tinha que usar o apoio da 
Ministra Ellen Gracie, então, o deputado, hoje Ministro, nos recebeu 
sempre muito bem e a gente discutiu cada artigo de lei de novo com 
ele, enfim, acompanhamos depois, foi aprovado lá com as alterações 
que nós processualmente fizemos e depois ainda fomos para uma 
discussão final na Casa Civil e também alguns vetos foram feitos, 
também por consenso. Foi muito consensual esse projeto de lei, e aí 
foi promulgado e virou pela Lei 11.419 com o apoio da Ministra 
Ellen[...]. (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de 
julho de 2012) 

 

 

Assim, fica claro para o leitor que a história da regulamentação do processo 

eletrônico no Brasil e a história da primeira iniciativa nacional de processo eletrônico, 

o Projudi, são interdependentes e tem, no seu caminho, a Ministra Ellen Gracie e 

Sergio Tejada. A Lei 11.419/96, bem como o Projeto que a origina, são essenciais 

para a história do Projudi, na medida em que trazem consigo não só a certeza da 

legalidade do processo eletrônico, mas também a defesa de um viés tecnológico 

embutido na lei. Viés tecnológico este que orienta a escolha da ferramenta, a partir 

do I Encontro de Operadores da Justiça Virtual. 

 

A escolha da ferramenta, como a história conta, recaiu sobre o Projudi. Mas, ao 

contrário do senso comum, a iniciativa nacional de processo eletrônico não começou 

a partir da escolha do sistema, mas sim da estruturação financeira para os 

investimentos necessários, conforme relata Sérgio Tejada: 

 

 

Depois de muita luta conseguimos junto ao Ministério do 
Planejamento abrir um rubrica orçamentária cujo valor não lembro 
bem, mas em torno de R$ 80 milhões por ano (dinheiro esse que até 
hoje o CNJ está usando para adquirir equipamentos e desenvolver o 
PJe), valor esse integralmente usado para compra de equipamentos 
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para auxiliar os tribunais a melhorarem sua infra. (correspondência 
de Sérgio Tejada, sem data97) 

 

 

Sérgio Tejada: [...] Então, nós atuamos por duas frentes, primeiro 
fomos ao Ministério do Planejamento conseguimos recursos, os 
recursos na época na volta de 80 milhões de reais/ano, que era 
muito e ainda é muito dinheiro, com a ideia então de prover 
infraestrutura.    

Pesquisador: Esse recurso virou aquelas máquinas do CNJ que 
ficaram famosas no processo de instalação, impressoras, 
computadores que o CNJ colocava nas varas? 

Sergio Tejada: Isso, e ficou famoso agora mais recentemente que 
houve uma compra de equipamentos, agora mais recente, com 
aquele dinheiro da época lá, deu na imprensa98. Mas, na época a 
gente fez isso, compramos os equipamentos e tal. 

(entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de julho de 
2012) 

 

 

Garantidos os recursos para o processo de disseminação do processo eletrônico por 

todo o Brasil, havia que se escolher a ferramenta. Mas, entender esse processo de 

escolha e contar como esse se desenrola talvez seja um dos pontos mais 

importantes do presente trabalho. Nenhuma outra memória do Projudi resgata esse 

processo ou procura compreender sua motivação. Até aqui, segundo as fontes 

pesquisadas, alguns critérios ficaram claros e podem ser assim expressos: 

 

1) Obedecer aos critérios estabelecidos no Projeto de Lei nº 5.828/01; e 

2) Capacidade de implantação em curto prazo (inicialmente 60 dias). 

 

                                            
97 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 

98 Em 2011, ficou famosa a compra de sistema da Oracle por parte do CNJ, cujo processo 
licitatório foi tido como direcionado. O Diretor do Departamento de Tecnologia e Informação 
do CNJ à época, Declieux Dantas, foi exonerado por se recusar a dar parecer favorável à 
compra. Mas informações em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/empresa-
acusa-cnj-de-licitacao-direcionada> e < http://www.estadao.com.br/noticias/impresso, 
empresa-acusa-cnj-de -licitacao -direcionada-,813298,0.htm> 
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Um critério importante de seleção, o qual deu grande vantagem ao Projudi, foi a 

questão do software livre. Em parte, tal preferência já estava prevista no Projeto de 

Lei nº 5.828/01. Porém, este critério, ao contrário do senso comum, não parte 

apenas de uma opção pela filosofia de software livre, mas por uma abordagem 

pragmática que procura diminuir os custos de implantação do processo eletrônico 

para os tribunais participantes. Assim, os custos de licença, em uma iniciativa de 

implantação nacional, se tornam decisivos na escolha da ferramenta. Estes custos 

de licença vão se confundir com a análise técnica das ferramentas e serão critério de 

desqualificação de um dos concorrentes mais fortes. 

 

Na análise técnica das ferramentas, dois pontos importantes, presentes no Projudi 

desde a época em que era apenas um projeto de conclusão de curso se destacam: 

arquitetura web e programação em Java. Estes eram pontos que atrapalharam a 

difusão do e-Proc, linha de ação inicialmente adotada pelo CNJ, e deveriam ser 

solucionados pelo sistema escolhido. Carlos Abelaira mostra como o Projudi se torna 

a solução: 

 

 

O corte seria esse, era um sistema aberto na web, com toda 
segurança interna, mas via web, que você não tivesse que utilizar 
camadas de software para poder acessar um sistema dentro do 
tribunal, estando fora dele. Que é o caso desses outros sistemas 
cliente servidor. Então, tínhamos o e-Proc, aí apareceu o Projudi. Aí 
o Projudi ele nasceu para web, tecnologia Java, era para web, então 
foi escolhido. A cúpula do CNJ se reúne, toma decisão de apoiar... 
(entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 
2013). 

 

 

Outro critério decisivo só pode ser conhecido a partir da fala dos envolvidos. Talvez 

o mais revelador seja que a difusão prioritária e quase exclusiva do Projudi pelos 

tribunais estaduais não é decorrente de um problema do sistema ou da sua 

implantação. Antes, foi uma opção anterior mesmo à escolha da ferramenta, com 

base no cenário político do Judiciário à época. Sérgio Tejada e Carlos Abelaira 

declaram expressamente o foco na Justiça Estadual: 
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Também achamos que o CNJ deveria voltar-se mais, naquele 
primeiro momento, para os Tribunais de Justiça, que não tinham um 
órgão central de uniformização. Mal, ou bem, a Justiça do Trabalho 
tinha (e tem) o TST e o CSJT, à época na mão forte do Ministro 
Ronaldo Lopes Leal; e a Justiça Federal tem o Conselho da Justiça 
Federal como órgão centralizador e corregedor. Procuramos, então, 
o apoio do chamado Colégio de Presidentes da Justiça Estadual, à 
época presidido pelo Desembargador Mineiro José Fernandes Filho, 
que apesar da verdadeira guerra que à época travava com o CNJ 
devido a várias divergências com o Órgão, não teve dúvida em 
transformar-se em parceiro em prol da modernização da Justiça 
Estadual. (correspondência de Sérgio Tejada, sem data99) 

 

 

E, o que nós pensamos? A Justiça Federal, mal ou bem, tem o 
Conselho da Justiça Federal, que é um órgão unificador dos 
Tribunais e está trabalhando no processo eletrônico. A Justiça do 
Trabalho também estava, eles tinham um projeto chamado SUAP... 

[...] Estavam trabalhando nesse projeto, então, a Justiça do Trabalho 
estava em condição. O que a gente precisava trabalhar era com a 
Justiça Estadual, a meu ver, incentivar a Justiça Estadual a trabalhar 
nisso. (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de 
julho de 2012) 

 

 

Carlos Abelaira: Inclusive ele, o e-Proc ele tinha um viés para a 
Justiça Federal. O Projudi já nasceu com um viés para a Justiça do 
Estado. Embora o esqueleto fosse muito similar ao e-Proc, podia se 
adaptar a qualquer justiça? Podia. Mas o viés que se deu no CNJ foi 
para a Justiça Estadual. 

Pesquisador: Isso foi uma prioridade de vocês como gestão? 

Carlos Abelaira: Sim. Por que a Justiça Estadual, em relação à 
Justiça Federal, ela estava com muita deficiência. Tanto de 
infraestrutura, equipamento e também de sistemas. Então, a gestão 
do CNJ tomou como um norte levantar os tribunais de Estado para 
que eles chegassem num nível próximo dos tribunais federais em 
termos de solução. Então, o viés foi sim o tribunal de Estado. 

(entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 
2013). 

 

                                            
99 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. 
Acesso em 20 de março de 2013. 
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Alexandre Azevedo e Pedro Vieira corroboram o depoimento de Sérgio Tejada, 

descrevendo as iniciativas existentes nas outras esferas da Justiça e como essas 

iniciativas formaram barreiras de entrada ao Projudi: 

 

Na época, houve um problema político que inviabilizou a ideia do 
Tejada. A Justiça do Trabalho tinha o SUAP. A Justiça Federal que 
foi pioneira tinha o E-JUG, como projeto, foi feito o levantamento de 
requisitos e nunca existiu. O Projudi ficou como um sistema para a 
Justiça Estadual. E ele, Tejada, queria um sistema único para 
Federal e Trabalho. A ideia era um núcleo comum e cada uma 
desenvolveria suas particularidades. 

O projeto SUAP fracassou. O SERPRO não executou o contrato. O 
E-JUG também não emplacou, por uma briga entre os TRF. E o 
Projudi ficou nos TJ aguardando o CNJ.  

(entrevista concedida por Alexandre Azevedo ao autor em 12 de 
setembro de 2012) 

 

 

Na Justiça do Trabalho foi o seguinte [...] Um com o sistema melhor 
que o do vizinho, ninguém se cheirava. [...] Nós fomos para reunião 
na Justiça do Trabalho, no Conselho Superior, para tentar fazer a 
coisa em conjunto. A Justiça do Trabalho resolveu contratar o 
SERPRO e a gente falou: Vai dar errado. Por que a gente tinha 
pesquisado já o SERPRO. E o SERPRO é uma autarquia pesada... 

[...] Engessada, não vai dar certo.  

[...] E aí o TST foi aqui junto com o SERPRO. E pá, pá, pá, pá, 
quando foi na hora H o SERPRO babou. 

[...] Papel puro, papel puro. Caiu a comissão, caiu o SERPRO. O 
SERPRO tinha dado uma inviabilidade técnica do Projudi para a 
Justiça do Trabalho. 

[...] Nós vamos fazer um viável em cima de um estudo que eles 
tinham antigo da Fundação Getulio Vargas.  

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Assim, a partir das fontes analisadas, podemos divisar cinco critérios de escolha que 

nortearam os debates no âmbito do CNJ: 

 

1) Obedecer aos critérios estabelecidos no Projeto de Lei nº 5.828/01; 



199 

 

2) Capacidade de implantação em curto prazo (inicialmente 60 dias); 

3) Baixo (ou nulo) custo de licença (confundido com opção pelo software livre); 

4) Foco na Justiça Estadual; 

5) Arquitetura web e preferencialmente em Java. 

 

Para análise e seleção das ferramentas, foram formados grupos de especialistas, de 

cujo trabalho não há registro formal, somente o depoimento de Pedro Vieira, um dos 

participantes100. A partir do seu depoimento, pode se reconstruir parte dessa história, 

na qual sistemas rivais disputaram a chance de se tornar o modelo nacional de 

processo eletrônico. Por isso, as próximas páginas trazem quase exclusivamente 

trechos da entrevista de Pedro Vieira. 

 

Os autores do Projudi, por sua vez, não participaram do processo de seleção do 

sistema. Por isso, ao serem questionados sobre este processo, expressam seu 

desconhecimento: 

 

 

“Internamente eu não sei como é que foi isso. Eu sei que do evento 
que houve foram feitos questionamentos e com base... Foram feitas 
reuniões de grupo após a apresentação dos sistemas e o produto 
chamou atenção por essa sua natureza e pela proposta também de 
ser um software que não estava apegado a um rótulo de uma 
empresa ou de um tribunal especificamente. Era um produto de um 
trabalho de faculdade e isso também deve ter tido um peso. Agora 
como foi a decisão, eu não tenho conhecimento.” (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Antonio Silveira: Aí a gente apresentou o Projudi lá, ele se 
interessou, depois marcou pra olhar por dentro o sistema com os 
técnicos, viu que tinha uma estrutura boa e comprou a ideia. 

                                            
100 A ausência de respostas do CNJ a solicitações de informação baseadas na Lei de 
Acesso à Informação é a causa principal de ausência de relatórios oficiais que sustentem o 
presente trabalho. Somente documentos com obrigação de publicação, como portarias, 
foram passíveis de serem acessado, através do site do Conselho. 
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Pesquisador: Então, quem comprou foi o Tejada em uma reunião? 

Antonio Silveira: Foi. 

Pesquisador: Foi basicamente ele? 

Antonio Silveira: É, existia uma comissão. Ele formou uma comissão 
para avaliar com Juízes e com... Era uma espécie de avaliação.  

[...] Antonio Silveira: Então, com essa avaliação, é claro que Tejada 
pesou muito, o fato de o Tejada ter gostado. Ele foi escolhido como 
um sistema mais adequado, por que na época existia o sistema da 
Justiça Federal.  

(entrevista concedida por Antonio Silveira ao autor em 14 de junho 
de 2012) 

 

 

A seleção do sistema para implantação em nível nacional não foi um processo 

pacífico, mas sim uma disputa entre sistemas concorrentes, na qual se formaram 

facções que defendiam uma ou outra opção. Carlos Abelaira descreve as fomação 

das comissões e Pedro Vieira fornece uma descrição parcial de seus integrantes: 

 

 

Na verdade, eu acredito que nesse mesmo evento [Encontro], que foi 
feito para chamar e o pessoal dizer as soluções que tinham os 
tribunais e mostrar, foram feitas comissões e depois analisaram 
todos esses sistemas. E essas comissões então deram suas 
opiniões lá... Isso passou ao largo de mim, porque era uma questão 
mais administrativa, de administração mesmo do CNJ. Então o que ia 
caber a mim... Escolhessem, o que eles escolhessem, era minha 
tarefa depois implantar isso da melhor forma possível. (entrevista 
concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 2013). 

 

 

Tinham fatias isoladas de processos eletrônicos, minguados. Eu 
rodei de norte a sul, minguados mesmo. Por exemplo, na Justiça do 
Trabalho tinha uma entrada de dados fenomenal. Mas só era entrada 
de dados. Na região sul, o TRF da 4ª Região tinha um PHP, mas 
uma turma de Java metia o pau, dizendo que PHP não prestava. No 
TRF da 5ª Região tinha o Creta, que era um webintegrator. Em 
Rondônia tinha uma turma de faculdade correndo contra o tempo. 
Em Goiás tinha uma outra facção. No TRF da 1ª da Justiça Federal, 
que reúne quatorze Estados, tinha o Visual Basic...  

[...] Justiça Federal, do Trabalho, Justiça Estadual, grupos 
separados. No meu grupo tinha eu do Distrito Federal, o Bráulio juiz 
lá do Sul da Justiça do Trabalho, a Fernandinha que é diretora do 



201 

 

TRF da 5ª Região, no meu grupo porque ela falou, vem comigo 
Pedro por que você conhece o Creta. 

[...] Em Brasília mesmo eu participei do grupo que apoiava o Creta, 
que hoje é o PJe. E o CNJ está entrando eu uma nova roupagem 
para implantar a nível nacional. Processo Judicial Eletrônico [PJe] 
nada mais, nada menos é do que o Creta do TRF da 5ª Região, que 
nos primórdios eu apoiei. Estava na ata meu nome, fazendo parte 
para defender o Creta. Eu, Fernandinha do TRF da 5ª Região e 
esqueci o nome das outras pessoas... 

[...] Competidor sério no mercado tinha, do Creta, o e-Proc [do TRF] 
da 4ª Região. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Os principais concorrentes eram: Projudi, e-Proc, Creta e SAJ101. Os dois últimos 

foram desqualificados a partir dos cinco critérios acima descritos. Isto é, ambos 

foram eliminados da concorrência pelo custo de licença, o que foi, por muito tempo, 

erroneamente confundido com uma preferência pelo software livre. As palavras de 

Pedro Vieira mostram essa confusão: 

 

 

Pedro Vieira: O critério que o Creta foi desqualificado e os outros 
foram desqualificados também, pensamos muito em usar software 
livre, que não impusesse um alto custo as administrações estaduais. 
E o Creta na época ele era web integrator que é um Java sujo e você 
pagava licença. A licença na época, se não me engano, era trinta e 
cinco mil reais. E você não tinha gente que conhecia, você ia acabar 
morrendo na mão de uma empresa. 

                                            
101 Alexandre Libonati nos dá um testemunho dos motivos que levaram o Apolo, por 
exemplo, a não estar entre os escolhidos para seleção: “É, enfim, então o Apolo foi 
implantado, está rodando aí esses anos todos, o processo eletrônico é uma realidade da 
segunda região há muitos anos, apesar de não ter propagado o seu sistema, muito se deve 
porque apesar do Apolo ser um sistema muito completo, ele não é um sistema que agrade o 
usuário, o usuário reclama muito dele. É um sistema lento, ele já está ultrapassado, mas é 
difícil substituir por que você não tem um outro a altura, que possua todas as 
funcionalidades que ele tem. Nesse ponto ele é muito completo, abarca praticamente tudo, é 
difícil você pensar em alguma coisa que o Apolo não faça. Mas se você entrevistar qualquer 
outro juiz aqui, ele vai reclamar. Realmente não é um sistema amigável, é lento, é difícil 
aprender a mexer nele se você não conhece suas potencialidades, ele faz muita coisa, mas 
para você chegar até aquela finalidade você tem que dar uma volta muito grande” 
(entrevista concedida por Alexandre Libonati ao autor em 26 de abril de 2013). 
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Pesquisador: Mas por que ele [SAJ] é operacionalmente 
insustentável para você, qual era o defeito que ele tinha? 

Pedro Vieira: Não era o defeito. Você fica na mão.  

Pesquisador: Ah tá... Ele era bom tecnicamente, mas ele era 
proprietário? 

Pedro Vieira: Isso, você não tinha acesso aos pontos, e é cliente e 
servidor. Na minha ideia processo eletrônico ele tem que te dar a 
liberdade de você estar na praia lá em Malibu e você pode peticionar 
aqui na Bahia ou lá em Roraima ou lá no Tocantins. Isso é processo 
eletrônico. Você não precisa aplicar, instalar no computador daquele 
cidadão lá em Malibu... 

[...] Isso, na minha opinião, é inadmissível. É você usurpar o direito 
de você peticionar eletronicamente. Na minha opinião, não concordo 
com isso. Então o SAJ eu descartei. 

[...] Foi isso que ocorreu, por isso que o PROJUDI chegou na ponta. 
Por quê? Era de graça, não se pagava licença, tudo era de graça. O 
banco de dados deles era de graça. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012, grifo nosso). 

 

 

O Projudi, por outro lado, foi aprovado nos cinco critérios: era compatível com os 

critérios estabelecidos no Projeto de Lei nº 5.828/01; poderia ser implementado em 

curto prazo; os autores aceitavam doar o software ao CNJ – o que tornava o custo 

de licença nulo; e era programado em Java com arquitetura web102. Além disso, era 

oriundo da Justiça Estadual e já estava pronto para operar em juizados especiais 

cíveis. Ainda assim, a escolha foi por meio de um processo de votação, cujo 

resultado não foi tão tranqüilo assim para o Projudi. Pedro Vieira descreve a 

votação: 

 

 

Pedro Vieira: [...] E na votação foi uma coisa democrática, na 
escolha... 

Pesquisador: Isso foi votado então? 

Pedro Vieira: Foi. Foram apresentados os trabalhos... 

                                            
102 Tanto a programação em Java quanto a arquitetura web são características do Projudi 
desde a sua criação como um projeto universitário, conforme comprova a arquitetura do 
sistema na seção 4.1. 
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Pesquisador: E quem tinha direito de voto, quem podia votar? 

Pedro Vieira: Todo mundo. 

Pesquisador: Todo mundo que participou podia votar... 

Pedro Vieira: Votava... Quebrava maior pau, mas votava... 

Pesquisador: Urna eletrônica ou braço levantado? 

Pedro Vieira: Era assim... pá, eu defendo isso por causa disso, disso 
e disso. O negócio era decisivo. Tinha um porta voz, a gente elegeu 
um porta voz nosso, eu não me lembro quem foi, se foi o Bráulio, se 
foi a Fernanda ou um juiz do Nordeste, que também não me lembro o 
nome dele agora. Resumindo, esse foi o primeiro passo. Aí veio por 
fora o Projudi, que eu não conhecia o Projudi, não conhecia. O 
Projudi para mim, depois que eu peguei para administrar o Projudi, 
você vê que é um projeto, a ideia é fantástica, a ideia é perfeita, só 
que esbarrou, não esbarrou na vaidade, esbarrou na 
descontinuidade de administração. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Se a interface ou a facilidade de uso fossem critérios determinantes, talvez os 

resultados fossem menos favoráveis ao Projudi. Nestes critérios, haviam sistemas 

melhor avaliados, como afirmam Sérgio Tejada e Pedro Vieira, destacando a 

interface do sistema Creta: 

 

 

Tinha o Creta, inclusive muitos lá gostaram da aparência do Creta 
enfim, mas nós escolhemos esse sistema que virou o nome de 
Projudi em razão do potencial que esse sistema tinha embora fosse 
só um esqueleto. (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor 
em 10 de julho de 2012) 

 

 

 [...] Tinha o e-Proc [do TRF da 4ª Região], só que o e-Proc, ele não 
tinha uma imagem amigável, a interface dele não era amigável. 

[...] Eu fui observando tudo isso aí. E na época a gente observou que 
o Creta era melhor.  

[...] Ele não assustava a pessoa que utilizava, o cliente. 

[...] A interface era amigável, é a mais amigável, ela te dá gosto, ela 
te encanta. Isolado a isso tinha lá rodando no Sul o SAJ. 
Comercialmente muito bonito, mas operacionalmente...  
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(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Apesar de cumprir os requisitos de arquitetura e linguagem, o ponto forte do Projudi 

não era a solução tecnológica, mas sua simplicidade técnica e flexibilidade de 

programação, que permitiriam agregar as facilidades necessárias à sua aceitação 

pelos diferentes tribunais. Sérgio Tejada e Pedro Vieira destacam a capacidade de 

integração do Projudi aos sistemas já instalados nos tribunais: 

 

 

O Sistema PROJUDI era muito "simplesinho" e com pouquíssimas 
regras de negócio, porém portava grande potencial, pois escrito na 
linguagem Java (que é a menina dos olhos dos programadores 
modernos - não minha visão, pois prefiro PHP), em várias camadas e 
com total independência do banco de dados. A questão da 
independência do banco era importante para nós pois todos os 
tribunais já tinham os seus bancos de dados com suporte contratado, 
certamente não iam querer mudar para qualquer um indicado pelo 
CNJ. Ademais, achamos que seria impossível dar suporte técnico 
para implantar um sistema de processo eletrônico em todos os 
tribunais e ainda cuidar de banco de dados para esses mesmos 
tribunais. (correspondência de Sérgio Tejada, sem data103) 

 

 

O Projudi ele ganhou em decorrência da possibilidade da integração 
e do crescimento em conjunto. Por que o Projudi, ele era focado em 
que? Somente, então somente no Juizado Especial. Então qual seria 
a ideia, monta-se um comitê gestor, aí começa a expandir o Projudi...  

[...] Mas lá no inicio, ou seja, o grupo fechou e elegeu o Projudi. O 
grupo fechou mesmo no Projudi ou quem sai derrotado saiu: Ah, 
deixa eles ficarem cuidado do Projudi aí, vamos fazer o nosso... 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Assim, o Projudi poderia cumprir um objetivo maior do que somente se tornar um 

concorrente no mercado de sistemas de processo eletrônico. Ele foi visto como 

                                            
103 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/ 
tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. Acesso em 20 de março de 2013. 
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candidato ideal para promover uma mudança cultural no Poder Judiciário Brasileiro. 

Leandro Lira e Alexandre Azevedo reforçam o caráter inovador do Projudi: 

 

 

[...] Eu acredito que ele já nasceu como um software de processo 
eletrônico. Ele não era um software que estava há vários anos sendo 
utilizado para tramitação de processos. Ele era algo novo, já com 
conceitos novos, e já implantando uma nova proposta de trabalho. 
Então, ele se desapegava do que existia e tinha uma proposta 
realmente nova e isso deixava ele leve, no que diz respeito à 
possibilidade de configurações e de implementação de novas 
funcionalidades. Ele estava como um projeto novo, como um 
adolescente que está aberto a novas ideias. Então ele estava lá, com 
vigor para receber novas ideias. (entrevista concedida por Leandro 
Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

O Projudi não era adequado do ponto de vista tecnológico. Mas tinha 
a possibilidade de ser um embrião da mudança de cultura. A ideia 
era fazer um sistema mais consistente e depois entregar. A 
estratégia do Tejada, nós tínhamos só dois anos da Ministra Ellen. A 
gente iria gastar dois anos desenvolvendo e não conseguiria mudar a 
cultura. (entrevista concedida por Alexandre Azevedo ao autor em 12 
de setembro de 2012) 

 

 

Identificado seu potencial, era necessário desenvolver o sistema, no curto espaço de 

tempo fixado, para promover sua difusão pelo Brasil. Carlos Abelaira descreve o 

ponto de partida para o processo de investimento do CNJ no Projudi: 

 

 

O que eu vi nele? Ele era em Java, então, já estava com a tecnologia 
que os tribunais outros queriam, já se distanciava do e-Proc já na 
linguagem. Mas, ainda faltavam muitas coisas nele, eles não tinha 
funcionalidades que eram necessárias para o processo, então, 
conversamos com os dois rapazes que eram os detentores dos 
direitos do software, trouxemos eles pra dentro do CNJ e eu 
conversei com eles a alterar o aplicativo pra que ele tivesse as 
funcionalidades de um processo eletrônico e se adaptassem de uma 
foram melhor aos Estados e a partir daí então foi que nós 
começamos a construção do Projudi que hoje se encontra em alguns 
tribunais de Estado (entrevista concedida por Carlos Abelaira ao 
autor em 23 de abril de 2013). 
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5.2. Investimento 

 

Escolhido o Projudi, os seus autores são novamente chamados ao CNJ, cerca de 

um mês após a primeira apresentação no Encontro de Operadores da Justiça 

Virtual. Leandro Lira descreve o evento: 

 

 

Mais ou menos um mês depois nós fomos chamados para fazer uma 
nova apresentação no CNJ mesmo, uma apresentação particular, 
mais de nível técnico e também porque o Dr. Antônio já havia 
exposto para o CNJ que o interesse da gente era ver o projeto 
disseminado, até doar o software e os seus direitos autorais. Então, a 
gente foi fez uma apresentação tanto das funcionalidades do sistema 
como uma apresentação de natureza técnica mostrando como ele 
era feito por dentro, na época ele já era feito em Java e isso chamou 
também a atenção da equipe técnica. E aí foi feita a proposta de a 
gente... para o CNJ dar continuidade a esse produto com 
implantação em vários tribunais. (entrevista concedida por Leandro 
Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Comparado ao tempo para autorização da implantação do sistema em Campina 

Grande, todo o processo decisório e a adoção do Projudi como base para o modelo 

nacional de processo eletrônico do CNJ foram muito rápidos. Entre a primeira 

apresentação em junho de 2006 e a formalização da cessão do sistema, em 

setembro do mesmo ano, menos de três meses se passaram. Leandro Lira destaca 

a rapidez do processo: 

 

 

Foi bem repentina. Eu estava trabalhando lá em Campina Grande, fui 
chamado para uma reunião, uma viagem que deveria ser de uns dois 
dias, e acabaram já me prendendo aqui pra ficar e eu só voltei para 
Campina Grande uns quinze dias depois. Aí eu comecei a montar a 
minha estrutura por aqui. Foi algo bem repentino, me desfiz do 
trabalho que eu tinha lá, aí eu passei então uns três anos mais ou 
menos atuando no CNJ. Mas, foi algo bem abrupto realmente, eu vim 
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para fazer uma apresentação e... (entrevista concedida por Leandro 
Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

A formalização deste início de trabalho teve um cerimonial semelhante ao do início 

do desenvolvimento do então Prodigicon junto ao TJPB, realizado em 12 de 

setembro de 2006, em sessão do CNJ (Anexo 3 – Documento 07 - Ata e Certidão de 

Julgamento da 25ª Sessão Ordinária, de 12 de Setembro de 2006). A foto abaixo 

registra a cerimônia: 

 

 

Foto 7 – Cerimônia de escolha oficial do Projudi  

 

Legenda: ao fundo, de vermelho, a Ministra Ellen Gracie. Ao seu lado, Sérgio Tejada. 

Fonte: arquivo pessoal de Leandro Lira. 

 

 

Na ocasião, a Ministra Ellen Gracie declarou a opção do CNJ pelo Projudi, em 

discurso oficial: 
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Em data de hoje nós assinamos um termo de doação, mediante o 
qual Leandro de Lima Lira e André Luis Cavalcanti Moreira, dois 
jovens técnicos em informática que nós temos aqui, fizeram doação a 
este Conselho, sem ônus, do software chamado Projudi. O Projudi é 
o software que nos habilita a estabelecermos o processo virtual na 
Justiça brasileira. Então eu queria fazer essa comunicação e também 
solicitar os dois que rapidamente dos dessem uma brevíssima 
explicação104. 

 

 

A fala da Ministra Ellen Gracie relata a doação do software por Leandro Lira e André 

Moreira, cuja presença na cerimônia está registrada na foto abaixo:  

 

Foto 8 – Agradecimento de Leandro Lira na Cerimônia de escolha oficial do 
Projudi 

 

Legenda: da esquerda para a direita, André Moreira e Leandro Lira (ao microfone). Ao 
fundo, em pé, Carlos Abelaira. 

Fonte: arquivo pessoal de Leandro Lira. 

                                            
104 Arquivo de mídia em áudio do arquivo pessoal de Leandro Lira. 
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Na mesma cerimônia, foi assinado termo de doação (Anexo 3 – Documento 08 – 

Termo de Doação de Software), do qual constam termos bem diferentes da licença 

de uso sem ônus feita ao TJPB (Anexo 2 – Documento 09 – Contrato n 08-2005 de 

Licença de Uso). A sua cláusula segunda dispõe: 

 

 

Pelo presente termo de doação, o DONATÁRIO recebe dos 
DOADORES, em caráter definitivo e gratuito, os códigos fontes, a 
documentação dos sistemas e todos os direitos de propriedade 
industrial, direito autoral ou propriedade intelectual relacionados ao 
software descrito na Cláusula Primeira, que estarão à disposição do 
DONATÁRIO, após a assinatura deste documento, e que, neste ato, 
os aceita nas condições em que se encontram. (Anexo 3 – 
Documento 08 – Termo de Doação de Software). 

 

 

André Moreira e Leandro Lira, ao contrário do que fizeram em relação ao TJPB, para 

o qual permitiram o uso do Projudi sem ônus, por um período definido, mas 

resguardando para si os direitos relativos ao software, doam o mesmo Projudi ao 

CNJ, com todos os direitos a ele associados, conforme relata Sérgio Tejada: 

 

 

[...] ambos os desenvolvedores assinaram com o CNJ um termo de 
doação de software, entregando em caráter definivo (sic) e gratuito o 
código fonte, a documentação do sistema e todos os direitos de 
propriedade industrial, direito autoral ou de qualquer outra 
propriedade intelectual relacionados ao PROJUDI. (correspondência 
de Sérgio Tejada, sem data105) 

 

 

Assim como no início, quando o então Prodigicon começou em Campina Grande, 

uma pequena equipe acolheu o Projudi em Brasília. Os dois desenvolvedores iniciais 

do sistema foram convidados a trabalhar no CNJ e continuar seu aprimoramento. 

Mas somente Leandro Lira aceita o convite, conforme relata Sérgio Tejada: 

                                            
105 Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/ 
tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. Acesso em 20 de março de 2013. 
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Foi feito um ato lá no Conselho Nacional de Justiça e nós 
convidamos os dois pra trabalharem conosco lá no Conselho. O 
Leandro foi, trabalhou conosco, até depois de eu sair de lá o Leandro 
permaneceu lá, e o André não foi, até chegou a ir, mas ele passou 
num concurso para informática do TRT lá da Paraíba e foi pra lá. 
(entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de julho de 
2012) 

 

Assim, o CNJ revolveu contratar os dois técnicos que desenvolveram 
o PROJUDI, o que foi aceito somente pelo Leandro Lira, pois o André 
Moreira havia acabado de ser aprovado num concurso público para a 
informática do TRT da Paraíba e preferiu (com toda razão) assumir 
tal cargo. 

A idéia de contratar os desenvolvedores do PROJUDI tinha como 
principal objetivo adquirir todo o conhecimento do software pelo CNJ 
para depois repassá-lo aos tribunais. Entendemos da mesma forma 
que muitos colegas aqui do GEDEL que o conhecimento sobre 
processo eletrônico não deve sair do controle do Poder Judiciário.  

A partir disso, montamos uma equipe técnica de informática no CNJ, 
com a participação do Leandro Lira, para aperfeiçoar o Sistema 
PROJUDI e deixá-lo em condições de ser implantado no primeiro 
momento, como dito, nos Tribunais de Justiça. Também chamamos 
dois técnicos da 4ª Região dentre aqueles que haviam desenvolvido 
o e-Proc para ajudarem, com sua experiência, no aperfeiçoamento 
do PROJUDI. (correspondência de Sérgio Tejada, sem data106) 

 

 

Leandro Lira destaca o núcleo da equipe formada: 

 

O Tejada tinha o Diretor de Informática da época que era o Carlos 
Abelaira. Inicialmente, a equipe éramos nós, eu, o Carlos Abelaira e 
depois algumas pessoas, o João Alberto que trabalhava no CNJ. Era 
uma equipe pequena. Aí o CNJ se voltou com o projeto de começar a 
fazer uso de profissionais de outros tribunais tanto para disseminar o 
conhecimento e também para que esses profissionais tivessem 
condições de manter o Projudi nos respectivos órgãos. Mas, a equipe 
do Projudi no CNJ inicialmente era muita pequena, era um grupo 
pequeno de trabalho. (entrevista concedida por Leandro Lira ao autor 
em 12 de junho de 2012). 

 

                                            
106 Disponível em < 
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. Acesso em 20 de 
março de 2013. 
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A equipe inicial contava com o apoio de André Moreira, ainda que este não ficasse o 

tempo todo em Brasília. Mas, motivado por uma escolha profissional, André Moreira 

deixa a equipe pouco depois, conforme relatam Leandro Lira e o próprio André 

Moreira: 

 

 

O André veio para essa reunião. No começo ele estava fazendo 
mestrado e passou um mês ele vindo aqui, fazendo mestrado e 
vindo, um mês a um mês e meio. Aí ele teve que fazer uma opção 
porque ele tinha acabado de ser nomeado no TRT da Paraíba e tinha 
começado o mestrado dele, então ele teve que fazer uma opção 
entre vir pra aqui e talvez ter que suspender o mestrado dele ou ficar 
lá. Ele optou por ficar lá, mas foi uma opção dele. (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Nessa época eu fui nomeado pra o TRT daqui [Paraíba]. Recebi a 
proposta para ir para Brasília, mas eu teria que... Era uma mudança 
muito radical na época, questões pessoais... Por questões pessoais 
eu acabei ficando por aqui mesmo para terminar o mestrado. 
(entrevista concedida por André Moreira ao autor em 13 de junho de 
2012). 

 

 

O tempo de desenvolvimento inicial, antes da primeira implantação em Roraima, foi 

curto, de apenas seis meses, ainda que muito superior ao prazo inicialmente 

estabelecido no I Encontro de Operadores da Justiça Virtual, de apenas dois meses, 

conforme relatam Sérgio Tejada e Leandro Lira: 

 

 

Sim, tinha que ser rápido por que a gente sabia que só tinha dois 
anos e não sabia qual seria a política seguinte e não foi outro o que 
aconteceu, nós saímos de lá por que mudou lá a administração no 
CNJ. (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor em 10 de 
julho de 2012) 
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O que havia mais eram novas funcionalidades. Porque da minha 
vinda pra cá, até a gente implantar no primeiro Tribunal, fora do caso 
da Paraíba, que foi em Roraima, a gente teve aí uns sete meses, 
seis meses mais ou menos. Então, foram seis meses de exposição 
do software até coleta de informações, percepção do que a pessoas 
valorizavam mais, foram seis meses de melhoria. (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

A equipe original foi acrescida, primeiro por servidores (humanos) de outros 

tribunais, depois por funcionários de uma empresa contratada. Sérgio Tejada e 

Pedro Vieira descrevem estes dois momentos: 

 

O que a gente fez? Nós levamos esse sistema lá pro Conselho 
Nacional e levamos a nossa equipe do e-Proc daqui [do Rio Grande 
do Sul] e colocamos nele as funcionalidades que ele não tinha do 
sistema da 4ª Região. Então ele, na verdade, tecnologicamente, o 
sistema Projudi tecnologicamente é o “DIGI” alguma coisa lá... 

[...] PRODIGICON, mas em termos de funcionalidades ele é um 
sistema da 4ª Região. (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao 
autor em 10 de julho de 2012) 

 

No apagar das luzes, fechando dezembro já, nós contratamos uma 
empresa, por pontos de consumo, foi a DBA. Foi aí que o Projudi 
avançou, porque através da DBA eu contratei pessoas para dar 
apoio aos Estados. (entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor 
em 10 de setembro de 2012). 

 

 

O processo de desenvolvimento do Projudi forma uma rede não hierarquizada que 

incluiu não só a pequena equipe local do CNJ, acrescida de servidores (humanos) 

convocados de outros tribunais e funcionários terceirizados, como também técnicos 

de outros tribunais estaduais, trabalham a partir de seus próprios tribunais. Sérgiom 

Tejada descreve a construção desta rede colaborativa: 

 

 

Então, em termos de funcionalidade é o nosso daqui e em termos 
tecnológicos de lá ele é uma soma dos dois. E o que a gente fez? 
Nós fizemos um grande... Dois grandes grupos, um de tecnologia. E, 
então, tinha Tribunal, tem Tribunal Estadual que tem uma área de 
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tecnologia muito avançada, outros que tem zero e tinha outros que 
eram totalmente terceirizados. Mas, aqueles tribunais que tinham 
uma área de tecnologia boa, como é o caso do Tribunal de Justiça do 
Paraná, Tribunal de Justiça de Goiás, entre outros, citei dois só pra 
não citar todos, nós reunimos uma grande equipe técnica, como se 
fosse uma grande comunidade de software livre e todos eles 
trabalhavam em cima do sistema pra irem fazendo melhorias e 
instalações e nós criamos também uma equipe de negócios pra fazer 
treinamento de magistrados, servidores de diversos Tribunais. Então 
tinha, por exemplo, magistrados do Rio Grande do Norte, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte, magistrados de Roraima, entre 
outros também, que fizeram um grupo de treinamento. Então, foi isso 
que a gente bolou (entrevista concedida por Sérgio Tejada ao autor 
em 10 de julho de 2012). 

 

 

A primeira fase de desenvolvimento se prolonga até a primeira implantação, em 

Roraima. Não foi possível obter acesso a documentos do CNJ sobre o processo de 

desenvolvimento. Por isso, o relato mais acurado é o de Leandro Lira, transcrito 

abaixo: 

 

 

Agosto/2006 a Janeiro/2007 

No início desta fase (primeoro mês) a continuidade do 
desenvolvimento do Projudi era feita diretamente por mim e pelo 
André Moreira, sob supervisão do Carlos Abelaira, diretor de 
informática do CNJ à época. Depois de cerca de um mês o André 
optou por ficar na Paraíba, e fiquei dando continuidade ao 
desenvolvimento técnico sozinho. As atividades incluiam incorporar 
ao sistema algumas funcionalidades verificadas em outros softwares 
de processo eletrônico, modificar o layout do sistema (que antes 
tinha uma interace bem avermelhada na versão que estava em 
Produção na Paraíba à época) e orientar os tribunais de justiça 
quanto à instalação do sistema para testes e verificação das 
funcionalidades. 

Houve um momento importante nesta primeira fase que ocorrou no 
final de setembro de 2006, quando houve um encontro em Goiânia, 
onde o Projudi foi apresentado pelo CNJ como sua proposta para 
implantaçào do Processo Eletrônico, segundo o que havia sido 
anunciado alguns meses antes no encontro de operadores da justiça 
virtual(em junho). A partir desta apresentação o CNJ colocou-se à 
disposição dos tribunais para auxiliar na implantaçào de um projeto 
piloto nos juizados ou varas dos interessados.    
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Para mim o que define o momento final desta fase foi a implantação, 
em janeiro de 2007, do Projudi nos juizados do Tribunal de Justiça de 
Roraima, onde o diretor de Ti da época era o Pedro Vieira. 

(redação conforme o original) (Correspondência de Leandro Lira ao 
autor em 27 de maio de 2013).  

 

 

Em 19 de dezembro de 2006, é promulgada a Lei nº 11.419, que “Dispõe sobre a 

informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil; e dá outras providências”107. 

 

Em 30 de janeiro de 2007, começa a implantação do Projudi em Roraima, ponto de 

partida de uma diáspora que iria alcançar 26 dos 27 Estados da Federação. Essa 

implantação começa com o desenvolvimento do sistema ainda em andamento, 

conforme explica Carlos Abelaira: 

 

 

A gente não espera um sistema estar pronto para implantar, porque 
senão você não implanta nunca. Nenhum sistema é cem por cento, 
porque se ele funcionar por dois dias, os usuários são milhares, já 
vão ver coisas. Então, pronto um sistema nunca vai estar, ele está 
sempre em transformação. E o Projudi também não foi uma exceção. 
O Projudi nós tínhamos um tempo curto, não me lembro 
adequadamente o tempo, porque lá tinha um outro detalhe, aqui nós 
já tínhamos uma ideia da infraestrutura de tecnologia que existia para 
a Justiça Federal na 4ª Região. Então nós dominávamos isso. Agora 
você imagina, você querer colocar uma solução dessas nos tribunais 
do país, que cada um tem sua peculiaridade na sua infraestrutura? 
Uns não têm quase nada, uns tem um pouco mais. Então esse era 
um problema muito sério, porque o CNJ tinha que prover primeiro a 
infraestrutura para que os tribunais dos Estados pudessem suportar 
um processo eletrônico (entrevista concedida por Carlos Abelaira ao 
autor em 23 de abril de 2013). 

 

 

Com a implantação em Roraima, inicia-se uma segunda fase de desenvolvimento, 

assim descrita por Leandro Lira: 

                                            
107 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em 30 de março de 2013. 
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Fevereiro/2007 a meados do segundo semestre de 2007 

Nesta fase havia uma equipe dedicada ao Projudi, que viajava, 
configurava, apresentava o sistema, e desenvolvia novas 
funcionalidades. Era composta por mim e pelo João Alberto, 
terceirizado do CNJ, e pelo Andson Gomes, cedido do tribunal de 
justiça de roraima para auxiliar na configuração de servidores e rede 
necessários para o Projudi. Onde houvesse um tribunal de justiça 
interessado em conhecer o Projudi, nós íamos, instalávamos, 
explicávamos o uso etc. Nesta fase eram colhidos muitos pedidos de 
implementação de algumas funcionalidades que iam sendo feitas ao 
sistema. O Pedro Vieira foi convidado pelo Tejada para ser assessor 
de TI no CNJ, e coordenava esta equipe específica do Projudi. 

OBS.1: Foi criado um fórum no intuito de fomentar a integração entre 
os tribunais que tinham interesse em colaborar no desenvolvimento 
do sistema,  de forma que funcionalidades que viessem a ser 
desenvolvidas pela equipe de algum tribunal fossem enviadas para 
integraçào no CNJ. A partir de então, embora não fosse a ideia, nem 
o desejo do CNJ, alguns tribunais (os que possuíam equipes de TI 
capacitadas e com pressa em algumas implementações) passaram a 
dar continuidade ao projudi internamente, desenvolvendo novas 
funcionalidades no intuito de atender a pedidos dos seus próprios 
tribunais, o que mais à frente se transformariam em "vôos solo". Os 
tribunais que seguiram este caminho foram os de Goiás, Rondônia, 
Paraná e Paraíba. 

OBS. 2: Por volta de Julho de 2007 houve troca na direção de TI do 
CNJ, pois o Carlos Abelaira saiu e o Pedro Vieira foi colocado no 
lugar dele, na condição de Diretor de TI.  

(redação conforme o original) (Correspondência de Leandro Lira ao 
autor em 27 de maio de 2013).  

 

 

Em 6 de março de 2007, a Ministra Ellen Gracie requisita Sérgio Tejada junto ao 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Anexo 3 – Documento 09 – Portaria Nº 

118). Em 17 de abril de 2007, Leandro Lira é nomeado Assessor II da Assessoria 

Técnica aos Conselheiros e às Comissões do CNJ, nível CJ-2 (Anexo 3 – 

Documento 10 – Portaria Nº 118). Pouco depois, em 31 de maio de 2007, Pedro 

Vieira é nomeado Assessor II da Assessoria Técnica aos Conselheiros e às 

Comissões do CNJ, nível CJ-2 (Anexo 3 – Documento 11 – Portaria Nº 131). Cerca 

de dois meses após, em 19 de julho, Carlos Abelaira, que era Diretor de Projetos, 
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deixa a equipe (Anexo 3 – Documento 12 – Portaria Nº 153), movimento esse assim 

explicado pelo próprio: 

 

 

Como já estava andando e tudo e tal, então eu pedi a exoneração do 
cargo por questões pessoais e voltei, trouxe ela [a esposa de Carlos 
Abelaira] para o médico urgente, ela estava com uma infecção 
realmente, que lá em Brasília eu levava para hospital, achavam que 
era enjoo e davam remédio para enjoo. Então, foi uma questão 
familiar. 

O Projudi ficou sendo tocado, se eu não me engano, pelo Pedro 
Vieira e pelo Fran, que é o Francisco, por que quando eu sai, eles 
ficaram no CNJ, aí eu não sei como é a escolha, eu acho que foi o 
Pedro Viera. 

(entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 
2013). 

 

 

Pedro Vieira deixa o cargo de Assessor II (Anexo 3 – Documento 13 – Portaria Nº 

160) e assume como Diretor de Projetos, nível CJ-3 (Anexo 3 – Documento 14 – 

Portaria Nº 161) duas semanas após. Assim, se Carlos Abelaira é o responsável 

pelas primeiras implantações, Pedro Vieira dá continuidade a essa liderança. No 

âmbito do CNJ, o Projudi continuava na pauta do dia, conforme notícias da época: 

 

 

Em entrevista no site do Conselho Nacional de Justiça, o ministro 
Gilmar Mendes “mostrou a importância do Projudi ao informar sobre 
a redução do tempo de tramitação dos processos no Distrito Federal 
que passou de 170 dias para 33 dias. Na Bahia, onde as audiências 
dos Tribunais estavam sendo marcadas para 2012, agora o tempo de 
espera é de 33 dias. Segundo o presidente do CNJ, a meta do 
Conselho é de implantar o Projudi em todos os tribunais do país até 
junho de 2009.” (CAMPINHO, s.d., p.10) 

 

 

A saída de Carlos Abelaira e a nomeação de Pedro Vieira como Diretor de Projetos 

marcam o início da terceira fase do desenvolvimento do Projudi. Leandro Lira assim 

descreve essa fase: 
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Julho de 2007 a Julho/2008 

Este período, que contempla também a mudança de presidência no 
CNJ ocorrida em março/2008, marca a gestão do Pedro Vieira como 
diretor de ti do CNJ. FOi contratada mão de obra empresa 
terceirizada que ficava alocada nos tribunais de justiça, para dar 
suporte ao Projudi onde ele estivesse. Poderiam ser profissionais de 
deselvolvimento ou de suporte ao sistema, a depender da 
necessidade do respectivo tribunal de justiça. Enfim, o CNJ estava 
provendo os tribunais não só dos recursos materiais (scanners, 
servidores, computadores etc), mas de recursos humanos para 
manterem o Projudi nos tribunais.  

Em Brasília foi criada também uma equipe com terceirizados para  
atuar nesta consolidaçào das implementaçoes do Projudi e para 
viajarem também com o intuito de instalar o sistema e dar suporte a 
ele. 

(redação conforme o original) (Correspondência de Leandro Lira ao 
autor em 27 de maio de 2013) 

 

 

Antes de sua saída, Ellen Gracie cria o Comitê Gestor Nacional do Sistema CNJ, 

para modernização do Poder Judiciário, com a atribuição de coordenar o 

desenvolvimento do Processo Eletrônico Nacional, à época consubstanciado no 

sistema Projudi (Anexo 3 – Documento 15 - Portaria Nº 211). Importante notar que, 

com sua iminente saída, Sérgio Tejada não está incluído entre os 24 membros do 

Comitê. Em 4 de março, com validade a partir de 26 de março, data marcada para a 

transição de poder no CNJ, Ellen Gracie exonera Sérgio Tejada como Secretário 

Geral do CNJ e revoga sua requisição para atuar como Juiz Auxiliar da Presidência 

do CNJ (Anexo 3 – Documento 16 – Portaria Nº 215). Ainda antes de sua saída, em 

17 de março de 2008, Ellen Gracie institui o Comitê Gestor das Tabelas Processuais 

Unificadas do Poder Judiciário (Anexo 3 – Documento 17 - Portaria Nº 219).  

 

Em 26 de março de 2008, com o fim do mandato da Ministra Ellen Gracie, dentro do 

processo natural de transferência de poder no CNJ, toma posse na Presidência o 
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Ministro Gilmar Mendes108. Com a posse de Gilmar Mendes, começam uma série de 

mudanças na gestão de sistemas judiciários por parte do CNJ, assim descritas por 

Sérgio Tejada: 

 

 

Nesse interstício, o mandato da Min. Ellen já havia terminado e, 
como se temia, a nova administração entendeu de não dar 
continuidade ao PROJUDI. O novo Secretário-Geral do CNJ não 
gostava do PROJUDI e tentou substituí-lo pelo JUSTIÇA MODERNA 
do PNUD/TJDF, financiado com capital externo, porém sem sucesso. 
O Leandro Lira foi demitido e a "expertise" do CNJ em processo 
eletrônico acabou se perdendo. O Secretário-Geral seguinte, o 
competente Juiz do Trabalho Rubens Kurado tentou retomar o 
PROJUDI, mas já era um pouco tarde, pois e equipe técnica estava 
desmobilizada e a Corregedoria-Geral havia resolvido apostar do 
projeto PJe, que nada mais é do que o antigo E-Jud da Justiça 
Federal. (correspondência de Sérgio Tejada, sem data109) 

 

 

Com a saída de Sérgio Tejada, o protagonismo no desenvolvimento dos sistemas 

judiciários no CNJ passa a ser desempenhado por Paulo Cristóvão Silva Filho, 

também juiz oriundo da Justiça Federal da 4ª Região, porém do Paraná, que assume 

como Juiz Auxiliar do CNJ em 1º de junho de 2008110. 

 

Em 25 de junho de 2008, Leandro Lira e Pedro Vieira são exonerados dos seus 

respectivos (Anexo 3 – Documento 18 – Portaria Nº 284) cargos e nomeados, 

respectivamente, Chefe do Núcleo de Políticas de Tecnologia de Informação e 

Diretor do Departamento de Informatização, níveis CJ-3 e CJ-1(Anexo 3 – 

Documento 19 – Portaria Nº 286).  

                                            
108 Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2708812-EI306,00-
Substituto+de+Ellen+Gracie+toma+posse+hoje+no+CNJ.html>. Acesso em 30 de março de 
2013. 

109 Disponível em < 
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/tejada_regist_hist_Projudi.pdf>. Acesso em 20 de 
março de 2013. 

110 Disponível em <http://www.tjm.mg.gov.br/outras-noticias/3129-cnj-tem-oito-novos-juizes-
auxiliares>. Acesso em 4 de abril de 2013. 
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Menos de um mês após, em 8 de julho de 2008, Pedro Vieira é exonerado do novo 

cargo e deixa o CNJ (Anexo 3 – Documento 20 – Portaria Nº 303). Em seu lugar, 

assume Declieux Dantas (Anexo 3 – Documento 21 – Portaria Nº 308). Sobre sua 

saída, Pedro Vieira explica os motivos: 

 

 

Lá em Tabatinga, eu falei: Ministro Gilmar, o prefeito caiu na besteira 
de me chamar pra falar. Eu falei: Oh prefeito, eu não gosto de falar, 
não gosto de aparecer, não gosto que me fotografe, eu sou avesso a 
isso. Não, não, você veio aqui há seis meses atrás e prometeu para 
mim que ia instalar isso e você instalou. Eu devo, a cidade te deve 
isso. Eu falei: Oh, prefeito... Aí eu fui falar, a TV Justiça transmitindo, 
rádio, tudo ao vivo, a Globo local lá. Eu falei: Olha, eu me sinto 
realizado como cidadão brasileiro, como profissional. Ministro Gilmar, 
acho que chegou a minha hora do senhor me tirar. Eu estou muito 
feliz aqui nessa terra, eu nunca imaginei que a gente chegasse tão 
longe nas condições que nós temos. Eu cheguei longe demais, eu 
realizei, concretizei um sonho, como profissional, como técnico e não 
sou político. Está na hora do senhor me trocar, botar alguém da sua 
equipe, porque eu sei que o senhor tem a sua equipe. Aí ele: Oh 
Pedro, que isso Pedro? Quando cheguei em Brasília minha demissão 
estava pronta. Eu entregando assim desse jeito e o Arthur, que era 
juiz do Rio de Janeiro, entregou também, ele entregou, eu entreguei 
também. Mas eu entreguei desse jeito, ao vivo. (entrevista concedida 
por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

A saída de Pedro Vieira é um dos marcos iniciais da quarta fase de desenvolvimento 

do Projudi. A quarta fase é caracterizada pela transferência, pelo CNJ, da 

responsabilidade sobre o desenvolvimento do Projudi para os tribunais, a partir de 

junho de 2009.  Em um primeiro momento, foram estabelecidos “pólos tecnológicos” 

em cinco tribunais estaduais: Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e 

Roraima. À época, Mato Grosso passou a operar como uma fábrica de software para 

desenvolvimento do Projudi. Depois, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) 
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se tornou o repositório e mantenedor oficial da “versão CNJ” do Projudi111. Leandro 

Lira assim descreve essa fase: 

 

 

Julho/2008 a Fevereiro/2009 (Meu último mês de atividades no CNJ) 

Esta fase, que era também o início da gestão do Declieux Dantas 
como diretor de TI do CNJ, foi marcada pela consolidaçào de 
instalações já feitas  em alguns tribunais e pelo esforço do CNJ em 
manter-se uma "versão nacional" do sistema. À época o Tribunal de 
justiça de minas gerais, que tinha uma equipe de desenvolvedores 
forte (via contrato de terceirização do CNJ) passou a ser a 
referência/parceria maior do CNJ no desenvolvimento e manutenção 
da aplicação. Recordo-me que o tribunal para o qual mais viajei, e 
onde permaneci mais tempo em atividade, foi o de Minas Gerais. 
Estas viagens envolviam a implementaçào de muitas funcionalidades 
requeridas pelos juízes e servidores, bem como a passagem de 
conhecimento para equipes locais. 

Nos últimos meses de minha permanência no CNJ, eu assumia mais 
uma função de consultor/assessor sobre assuntos relativos ao 
Projudi, uma vez que não desenvolvia mais diretamente o sistema, o 
que era feito pela equipe de terceirizados e pelos tribunais de justiça. 

(redação conforme o original) (Correspondência de Leandro Lira ao 
autor em 27 de maio de 2013) 

 

 

Apesar de Leandro Lira fixar o fim da fase na sua saída, o modelo apresentado 

nesta fase continua até os dias de hoje. Leandro Lira deixaria o cargo e o CNJ, em 4 

de março de 2009, quando foi  exonerado (Anexo 3 – Documento 22 -  Portaria Nº 

489). Sobre sua saída, Leandro Lira assim explica: 

 

 

Pra sair. Eu já sentia que eu tinha que dar uma definição na minha 
vida, digamos assim... Eu já estava começando a...[...] Na verdade, 
eu lembro que o chefe da época era o Declieux [Dantas]. [...] Eu fui 
falar com ele final de 2008 e na minha mente o Projudi tinha atingido 
uma disseminação que ele conseguia caminhar por si só. Foi até isso 
que eu falei pra ele, que eu via como um avanço do projeto a 

                                            
111 Hoje em dia, a página do Projudi encontra-se hospedada no site do TJMT. Disponível em 
<http://projudi.tj.mt.gov.br/projudi/>. Acesso em 05 de março de 2013. Nesta página é 
possível constatar que o suporte técnico e operacional ao Projudi é fornecido pelo mesmo 
Tribunal, por meio de seus endereços de email e telefones. 
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possibilidade de ele caminhar por si só com as equipes que já tinham 
nos Tribunais e com o corpo de pessoas envolvidas sem que eu 
estivesse lá, sem ter uma figura central, e foi a visão que tive na 
época. Aí eu falei isso pra ele, disse que eu tinha que definir a vida, 
estudar pra concurso, alguma coisa assim. (entrevista concedida por 
Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Em 28 de agosto de 2008, Gilmar Mendes revoga a Portaria Nº 211 e cria o Comitê 

Nacional de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário, em 

substituição ao Comitê Gestor Nacional do Sistema CNJ (Anexo 3 – Documento 23 – 

Portaria Nº 361)112. Em 18 de setembro de 2008 são nomeados os membros do 

Comitê, entre eles Alexandre Libonati, formando uma lista completamente diferente 

do Conselho anteriormente existente113. 

 

 

5.3 Abandono 

 

A chegada de Paulo Cristóvão e as mudanças na gestão do CNJ empreendidas por 

Gilmar Mendes abrem espaço para a volta de um antigo concorrente do Projudi: o e-

Proc da Justiça Federal da 4ª Região, convertido em Java pela 5ª Região com o 

apoio da empresa Infox e nomeado Creta (concorrente do Projudi quando da 

seleção feita pelo CNJ em 2006). Naquele momento o antigo e-Proc aparece com 

nova nomenclatura, sendo denominado e-JUD. O mesmo sistema viria depois a ser 

conhecido como PJe114. Pedro Vieira, Sérgio Tejada e Alexandre Azevedo 

                                            
112 No rodapé da história, cumpre informar que esta “mudança” não ocorre somente com 
Gilmar Mendes. O próximo presidente do CNJ, Cesar Peluzzo, também “muda” para Comitê 
Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário 
(CGTIC), através da Portaria Nº 222 de 03/12/2010, revogando a Portaria nº 361, de 
18/09/2008 (Anexo 3 – Documento 20 - Cria o Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário). 

113 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-secretaria-geral/12433-
portaria-no-181-de-18-de-setembro-de-2008-e-retificacao>. Acesso em 5 de abril de 2013. 

114 Apesar de não fazer parte de nossa história, Carlos Abelaira conta essa trajetória do E-
proc até se transfomar no Creta: “O Creta na verdade, estou tentando lembrar o ano agora, 
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descrevem as sucessivas transformações desse sistema, desde que fora derrotado 

pelo Projudi no processo de seleção realizado pelo CNJ, bem como seu 

ressurgimento no CNJ pelas mãos de Paulo Cristóvão: 

 

 

Em Brasília mesmo eu participei do grupo que apoiava o Creta, que 
hoje é o PJe. E o CNJ está entrando eu uma nova roupagem para 
implantar a nível nacional. Processo judicial eletrônico nada mais, 
nada menos é do que o Creta do TRF da 5ª Região, que nos 
primórdios eu apoiei (entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor 
em 10 de setembro de 2012). 

 

 

[...] Na mesma época que o Projudi foi implantado, trabalhava-se na 
Justiça Federal com o desenvolvimento do e-JUD, que era o sistema 
único para a Justiça Federal. Dr. Tejada fazia parte dessa comissão 
do e-JUD, ele pelo CNJ, mas na época o CNJ não se interessou pelo 
e-JUD, houve uma mudança na gestão do CJF, infelizmente isso é 
muito comum no judiciário, troca gestão, os projetos são 
abandonados. O e-JUD ele estava numa etapa de levantamento de 
requisitos. O levantamento de requisitos dele estava muito adiantado, 
eu coordenava um grupo e todo meu trabalho estava pronto. Então a 
gente reunia, fazia reuniões presenciais, com gente dos cinco 
tribunais, eram reuniões com cinquenta, sessenta pessoas da área 
de negócios, para levantar os requisitos que seriam liberados para o 
sistema nacional. E esse material, enfim, não foi aproveitado. Até a 
ida do doutor Paulo Cristovão para o CNJ. A 5ª Região, que fazia 

                                                                                                                                         
não recordo o ano, o presidente da 5ª Região, qual o nome dele... Um juiz alto, inclusive era 
um juiz usuário de software livre, cadastrado ainda... [...] Ele olhou o E-proc nosso, versão 1 
do E-proc, aqui na quarta região, gostou e disse que queria levar isso para a quinta região. 
Aí solicitou o presidente na época os fontes. Então nós liberamos todos os fontes do E-proc, 
para a 5ª Região. Ele levou, algum tempo depois me liga alguém lá de Recife, dizendo que 
estava lá com software, com modelo de dados, as tabelas, e que ele estava com alguma 
dificuldade de entender um pouco aquele modelo de dados e tal. Eu comecei a conversar 
com ele, explicar alguma coisa. Em determinado momento, não sei por que, mas me 
pareceu que ele não era do tribunal, aí eu perguntei, você é servidor do tribunal? Ele disse, 
não, nós somos uma empresa, fomos contratados para reescrever em Java o E-proc. Aí 
naquele momento eu dei uma tremida. Por quê? Por que todos os pontos que a inteligência 
do processo eletrônico foi embalado e tinha passado para uma empresa privada. E eles 
estão estavam desenvolvendo o Creta [...] Por que a 5ª Região ela não tinha pessoal 
suficiente para trabalhar, então eles contratam. Então isso foi comprado e mandaram os 
fontes para essa empresa. E a partir daí nasce o Creta então, a gente acompanhou um 
pouco o Creta lá, a instalação dele, eu acho que em termos de inteligência, ele é igual o E-
proc, muito similar[...]” (entrevista concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 
2013). 
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parte do projeto, a 5ª Região se aproveitou daqueles requisitos que 
já tinham sido levantados pelo e-JUD, e criou o PJe. 

[...] E o CNJ, então quando o Dr. Paulo Cristovão foi para o CNJ, o 
Dr. Paulo já fazia também parte do grupo do e-JUD. 

[...] Ele vinha com o e-JUD na cabeça. Então ele aproveitou que a 5ª 
Região tinha levado o projeto adiante sozinha... 

(entrevista concedida por Alexandre Libonati ao autor em 26 de abril 
de 2013). 

 

 

Oficialmente, o projeto do PJe teve início no âmbito do CNJ em setembro de 2009. 

Como bem esclarece o material explicativo do CNJ sobre o PJe, este não pode ser 

considerado um começo de projeto, posto que o que viria a ser o PJe já estava em 

desenvolvimento pelo TRF da 5ª Região:  

 

 

Esse começo, na verdade, foi uma retomada dos trabalhos 
realizados pelo CNJ junto com os cinco tribunais regionais federais e 
com o Conselho da Justiça Federal (CJF). Naquele momento, foram 
reunidas as experiências dos tribunais federais e, quando o projeto 
foi paralisado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deu 
início, por conta própria, à execução.115 

 

 

A primeira implantação do PJe ocorreu em abril de 2010, na Subseção Judiciária de 

Natal/RN, pertencente ao TRF da 5ª Região116, de onde foi originado o projeto. 

Assim, podemos explicar o curto espaço de tempo entre o anúncio do projeto e a 

implantação da primeira versão do sistema. Uma pequena história do PJe, 

disponível no site do TJPB, apresenta, de forma sintética, esse novo foco e suas 

origens: 

 

 

                                            
115 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/processo-judicial-
eletronico-pje/o-sistema >. Acesso em 10 de abril de 2013. 

116 Idem. 



224 

 

O projeto PJe – Processo Judicial Eletrônico – foi iniciado no 
Conselho Nacional de Justiça, em setembro de 2009. Esse começo, 
na verdade, foi uma retomada dos trabalhos realizados pelo CNJ 
junto com os cinco tribunais regionais federais e com o Conselho da 
Justiça Federal (CJF). Naquele momento, foram reunidas as 
experiências dos tribunais federais e, quando o projeto foi paralisado, 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deu início, por 
conta própria, à execução.  

O CNJ e os demais tribunais, ao terem conhecimento de tais 
circunstâncias, visitaram o TRF5 para conhecer os procedimentos e 
concluíram que aquele era o projeto que atendia às restrições mais 
críticas com grande potencial de sucesso, atentando especialmente 
para a necessidade de uso de software aberto, para a conveniência 
de o conhecimento ficar dentro do Judiciário e para o fato de se 
observar as demandas dos tribunais. 

Após a celebração do convênio inicial com o CJF e com os cinco 
regionais federais, o sistema foi apresentado para a Justiça do 
Trabalho e para muitos tribunais de justiça. A Justiça do Trabalho 
aderiu em peso por meio de convênio firmado com o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e com o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), os quais firmaram, por sua vez, convênios com 
todos os tribunais regionais do trabalho. Aderiram também 16 
tribunais de justiça e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. 

O sistema foi instalado em abril em 2010 na Subseção Judiciária de 
Natal/RN, pertencente ao TRF5, sendo aperfeiçoado desde então, 
assim como instalado em outras seções judiciárias daquele 
tribunal.117 

 

 

Apesar de estar em funcionamento há mais de um ano, somente em 21 de junho de 

2011, o CNJ anuncia o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) como sua 

iniciativa principal para a informatização do Judiciário Brasileiro. O Min. Cesar 

Peluso assim se manifestou: 

 

 

Tal sistema [PJe], construído com base na experiência com 
processos eletrônicos de diversos tribunais brasileiros, é um marco. 
É-o na colaboração entre os tribunais e na disposição de ouvir e 
considerar as peculiaridades de cada Justiça. É-o, porque não se 
trata de mera informatização do processo, mas da formalização de 
processo judicial realmente eletrônico. E é-o ainda, porque permite 

                                            
117 Disponível em < http://www.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2012/10/processo_judicial 
_eletronico.pdf>. Acesso em 2 de abril de 2013. 
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ao Judiciário ter pleno controle sobre algo que se está tornando cada 
vez mais estratégico para seu funcionamento, ou seja, a autonomia 
que lhe vem do conhecimento dos seus próprios sistemas.  

Essa autonomia nos é muito cara, pois, sobre livrar-nos da 
dependência de terceiros para controlar o processo judicial, o CNJ, 
ao escolher o PJe como base do sistema nacional, procurou 
conceber e produzir instrumento capaz de ajustar-se às 
peculiaridades locais.  

[...] A colaboração anunciada expressa-se nos números: há 50 
(cinqüenta) tribunais que aderiram ao projeto, envolvendo os 5 
(cinco) Tribunais Regionais Federais, além de seu Conselho, 18 
(dezoito) Tribunais de Justiça, 2 (dois) Tribunais de Justiça Militar 
dos Estados e toda a Justiça do Trabalho, inclusive o Tribunal 
Superior do Trabalho. Desses tribunais, releva-se a intensa 
participação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de cujas 
iniciativas o sistema se inspirou, dos demais tribunais regionais 
federais, de toda a Justiça do Trabalho e dos Tribunais de Justiça do 
Mato Grosso, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de 
São Paulo e de e de Sergipe, que têm cedido servidores para 
desenvolvimento e aperfeiçoa mento do sistema. E o sistema já está 
em funcionamento nos Tribunais Regionais Federais da 3ª e da 5ª 
Regiões, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e, em 
homologação, no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Em 
breve, estará em homologação na 2ª Região da Justiça Federal e no 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Sergipe, que têm cedido 
servidores para desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema. E o 
sistema já está em funcionamento nos Tribunais Regionais Federais 
da 3ª e da 5ª Regiões, no Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco e, em homologação, no Tribunal Regional do Trabalho 
de Mato Grosso. Em breve, estará em homologação na 2ª Região da 
Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.  

(Anexo 3 – Documento 25 - Pronunciamento do Ministro Cezar 
Peluso) 

 

 

Assim, como o lançamento do E-jus representou o fim da trajetória do Projudi na 

Paraíba, termina mais um capítulo da nossa história, com o fim da trajetória do 

Projudi no CNJ. Ainda que o Projudi continue a existir em alguns dos estados onde 

foi implantado, o faz sem o apoio do CNJ que o levou até lá. 

 

A trajetória do PJe no CNJ, incluindo como ele chega a Brasília e como vai transpor 

as distâncias entre Brasília e o restante do Brasil é uma história que, embora mereça 
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ser contada, não é parte do escopo do presente trabalho. Voltemos, portanto, ao 

Projudi em seus “momentos finais” no CNJ. 

 

No site do CNJ, resta um pequeno réquiem ao Projudi, que antes fora o sistema 

escolhido pelo Conselho para ser o padrão de sistema de processo eletrônico no 

Brasil. O texto, abaixo reproduzido, afirma que 19 dos 27 estados brasileiros 

aderiram ao Projudi, mas parece que os dados ali contidos não são atualizados pelo 

CNJ: 

 

 

O Sistema CNJ - PROJUDI é um software de tramitação de 
processos judiciais mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e em 
franca expansão em todos os estados do Brasil. 

Atualmente, 19 dos 27 estados brasileiros aderiram ao Projudi. 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 (grifo do original)118. 

 

 

Também está disponível um mapa que indica os 19 estados que “aderiram” ao 

Projudi, com última atualização datada de 21 de fevereiro de 2011 (Figura 12). Esta 

é, possívelmente, a mesma data de atualização do texto acima transcrito. Ou seja, 

não é possível precisar quantos tribunais ainda fazem uso do sistema hoje. 

 

                                            
118 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/projudi>. Acesso em 
02 de maio de 2013. 
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Figura 15 – Distribuição do Projudi pelo Brasil 

 

Fonte: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/projudi/area-de-atuacao 

 

 

O site do CNJ permite, ainda, acesso aos manuais do Projudi desenvolvidos pelo 

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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(TJMT)119. O “Manual dos Advogados”120, elaborado em março de 2010, apresenta 

uma lista de tribunais que ainda utilizavam o Projudi, mais restrita que o mapa 

apresentado no site, com apenas 8 tribunais estaduais: Minas Gerais, Rondônia, Rio 

Grande do Norte, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Maranhão e Ceará. A 

comparação entre as duas listas leva a crer que há uma inconsistência na segunda, 

pois parece pouco crível que 11 tribunais que antes utilizavam o Projudi tenham o 

abandonado, voltando a utilizá-lo no ano seguinte. Outra hipótese, mais crível, para 

explicar esta discrepância é que somente os oito tribunais listados utilizariam a 

versão do Projudi disponibilizada pelo CNJ. 

 

Contudo, independentemente do número de tribunais que ainda utilizam o sistema, o 

ocaso do Projudi em Brasília, no CNJ, assim como aconteceu no Paraíba, no TJPB, 

não é o fim da sua história. Ela continua pelo Brasil afora, em cada tribunal em que o 

Projudi prosperou, cada qual à sua maneira. A descrição de alguns destes casos de 

sucesso será objeto do próximo capítulo. 

                                            
119 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/projudi/manuais>. 
Acesso em 05 de março de 2013. 

120 Disponível em < 
http://www.cnj.jus.br/images/programas/projudi/manuais/manual_advogado% 20projudi.pdf>. 
Acesso em 05 de março de 2013. 
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Figura 23 - Trajetória cronológica do Projudi de João Pessoa a Brasília 
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6 DE BRASÍLIA PARA O BRASIL 

 

O presente capítulo descreve três trajetórias do Projudi a partir de sua saída de 

Brasília, ao se difundir pelo Brasil. Cada uma destas trajetórias refere-se a um 

estado da federação, divididas em três seções: Roraima, Minas Gerais e Bahia. Ao 

final do capítulo, um gráfico temporal permite identificar a ordem cronológica dos 

principais eventos relatados ao longo das três seções (ver Figura 36, pg. 295). 

 

Qual a distância que separa Brasília do Brasil? Se pensarmos em seus extremos 

mais distantes, Oiapoque e Chuí, teremos, respectivamente, 2.977km e 2.636km, ou 

6 dias e 4 horas de viagem por via rodoviária. Esse dado esconde um fato 

interessante: não podemos deixar nos guiar pelas distancias geográficas (Figura 24). 

Distâncias semelhantes não são transpostas no mesmo tempo, em um país tão 

diverso. 
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Figura 17 – Mapa do Brasil  

 

Fonte: http://www.guiageo.com/brasil-mapa.htm 

 

Mendes (2012) alerta para as dimensões do Brasil e suas conseqüências, alerta este 

que introduz bem o desafio enfrentado pelo Projudi em sua diáspora pelo país: 

 

 

O Brasil possui proporções continentais, com oito milhões de metros 
quadrados, 27 estados ou unidades federadas e mais de 5 mil 
municípios. Isso requer uma articulação e uma coordenação de 
serviços públicos que nos impõe uma preparação adequada. No 
Judiciário são quase 20 mil juízes e 91 tribunais que também exigem 
uma delicada atenção quanto a aspectos ligados à própria 
administração do serviço jurisdicional (MENDES, 2012, p. 17) 
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Neste emaranhado de unidades, muitos caminhos levam o Projudi, literalmente, 

pelos quatro cantos do país. Ao contrário do trajeto anterior, o Projudi começou a 

cruzar as distâncias que separam Brasília do restante do Brasil quando estava em 

seu momento mais forte na Capital. Com pleno apoio do CNJ foi possível, em curto 

espaço de tempo, superar tantas distâncias121. Seguir todos estes caminhos iria de 

requerer tanto tempo quanto o Projudi levou para percorrê-los. Neste sentido, a 

história do Projudi vai somente a três cantos do país: Roraima, Minas Gerais e 

Bahia, cujas trajetórias são descritas nas próximas seções. 

 

 

6.1 Roraima  

 

Em 27 de janeiro de 2007 começa a implantação do Projudi em Roraima, ponto de 

partida de uma diáspora que iria alcançar 26 dos 27 Estados da Federação122. De 

Brasília a Roraima são 4.143 quilômetros de distância, mais de dois dias de viagem 

pela BR-364, ou cerca de cinco horas em um dos três vôos diários oferecidos, com 

parada obrigatória em Manaus (Figura 25).   

 

 

 

 

 

                                            
121 O mesmo apoio não houve para contar essa história. Todos os pedidos de informação ao 
CNJ foram infrutíferos. Os pedidos pela Lei de Acesso a Informação não obtiveram resposta. 
E contato direto com o Departamento de Tecnologia de Informação teve como resposta que 
não há, nem no arquivo do drive nem no arquivo físico, cópias dos relatórios dos períodos 
de implantação do Projudi. 

122 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-secretaria-geral/96-
noticias/10981-projudi-traz-eficiencia-e-economia-a-justica-de-roraima>. Acesso em 20 de 
março de 2013. 
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Figura 18 – Mapa de Brasília a Boa Vista, capital de Roraima 

 

Fonte: maps.google.com em 22 de março de 2013. 

 

A gênese da decisão de implantar o Projudi em Roraima não está em uma estratégia 

definida pelo CNJ, mas sim em uma combinação circunstancial ocorrida em uma 

reunião no Rio de Janeiro, na qual se discutia a possibilidade de implantar o Projudi 

nos tribunais estaduais. Neste momento, o Projudi era alvo de fortes críticas, 

conforme relata Pedro Vieira:  

 

 

Pedro Vieira: [...] Porém, nesse dia convergiu uma coisa engraçada, 
tinha um juiz amigo meu do meu lado nessa reunião, doutor Erick 
Linhares [juiz do TJ de Roraima] e no outro piso, no TJ do Rio de 
Janeiro, lá na sede, estava uma reunião de presidentes. Reuniões 
paralelas, mas que dessa vez funcionaram. E o pau comendo na 
reunião técnica lá. Ninguém soltava PROJUDI, todo mundo só 
criticava, isso após em Goiás ter sido distribuído, meses atrás, cópias 
na integra do sistema... 

[...] Todo mundo testar, então só chegava porrada. 

[...] O problema começava de A a Z, tudo. O programa em si era 
incipiente, uma das críticas, amador, feito por um universitário, como 
projeto da universidade dele, de conclusão do curso. 
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[...] De graduação, primeira porrada. Segunda, não tinha consistência 
técnica. Terceiro, não tinha credibilidade quanto ao uso de vários 
bancos de dados segmentados. Quarto, ele era incipiente também no 
trato da justiça como um todo. A idéia era pegar... 

[...] Só tinha o juizado. A interface não era amigável, os termos eram 
muito acadêmicos. As críticas eram diversas. E eu fui observando 
isso durante meses nas reuniões, era uma reunião a cada mês.  

 

 

A influência de Pedro Vieira foi decisiva para a primeira implantação do sistema. 

Pedro era, à época, Diretor de TI do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) e havia 

acompanhado o Projudi desde o período de seleção, tendo sido um entusiasta, tanto 

do processo eletrônico quanto do sistema. O entusiasmo que levou à primeira 

implantação do Projudi foi assim descrito por Pedro Vieira: 

 

 

Aí esse dia no Rio estava eu e doutor Erick [Linhares, juiz do TJ de 
Roraima] e no outro andar o Mauro Campelo, o presidente [do TJ de 
Roraima]. Foi um presidente muito jovem do TJ de Roraima, novo, 
visão aberta. [...] Eu falei: o Erick, vamos implantar esse negócio, dá 
certo, eu já observei...  

[...] Ele falou: Vamos, você topa? Topo. Mas, antes, não vamos falar 
nada com ninguém, vamos subir, conversar com o presidente e ver 
se ele aceita. Aí subimos, conversamos: Pô Mauro, aceita aí, vamos 
implantar, nós vamos ser o primeiro no Brasil. Demorou, Pedro, 
demorou! Pode correr, você sabe que não tem problema, pode fazer. 
Isso foi numa sexta feita. Domingo, eu não sei a data correta, mas 
tem nos anais aí, domingo a gente chamou um defensor público e foi 
feita a primeira ação eletrônica. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Assim, motivados pelo desafio de ser o primeiro tribunal do país a implantar o 

Projudi, a implantação do sistema se dá literalmente da noite para o dia. Em um final 

de semana ele passa a operar em Roraima. Uma implantação tão rápida se explica, 

mais uma vez, pelo envolvimento de Pedro Vieira, que já estava testando o sistema 

em um servidor do Tribunal, conforme o mesmo explica: 
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Pesquisador: De sexta para domingo? 

Pedro Vieira: No domingo. 

Pesquisador: De sexta pra domingo? Sexta vocês implantaram, 
domingo estava rodando, é isso? 

Pedro Vieira: Estava rodando.  

Pesquisador: Como você conseguiu esse negócio? Desculpa, eu já vi 
muita implantação, mas de sexta para domingo para mim... 

Pedro Vieira: Nós tínhamos já o sistema lá já na máquina... 

Pesquisador: Em teste... 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Com este ponto de partida, foram tomadas uma série de decisões técnicas que 

permitiram o funcionamento do Projudi. Em comparação com a primeira implantação 

em Campina Grande, uma semelhança e uma novidade podem ser notadas. 

Primeiro, uma semelhança: como em Campina Grande, o sistema funcionou em 

servidor próprio, minimizando os riscos para os sistemas previamente existentes. 

Segundo, uma clara diferença: ao invés de utilizar o Projudi nas novas ações do 

Juizado existente, um novo juizado foi criado, somente para processos em meio 

eletrônico, o Segundo Juizado Especial Cível. Pedro Vieira relata estas duas 

decisões: 

 

 

Pedro Vieira: Em teste. Ele teve que separar um servidor e criamos o 
Segundo o Juizado Especial Cível, magistrado Erick Linhares... 

Pesquisador: Você criou um juizado novo, é isso? Zerado, limpo? 

Pedro Vieira: Isso, zerado, limpo. E começamos. 

Pesquisador: E aí dali saiu fazendo? 

Pedro Vieira: Dali para ali eu preparei a portaria já, que a gente já 
tinha modelo, resolução. A partir daquela data o Juizado Especial só 
recebe no sistema eletrônico... 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 
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Esta estratégia, apesar de muito utilizada nos projetos-piloto de implantação, não era 

sustentável a longo prazo, pois demandaria dobrar o número de varas, juízes e 

servidores, para que apenas as novas varas trabalhassem com processo eletrônico. 

Desta forma, a estratégia não foi mantida no restante da implantação do Projudi em 

Roraima. 

 

A pequena dimensão do TJRR permitiu uma rápida disseminação do Projudi. 

Segundo Pedro Vieira, o Tribunal contava, à época, com apenas dez comarcas além 

da Capital: 

 

 

Pedro Vieira: [...] E um mês depois todos os Juizados. Uma semana 
para cadastrar os juízes, treinar juízes, outra semana para treinar 
advogados... 

Pesquisador: Quantos Juízes tinham na época lá nos Juizados? 

Pedro Vieira: Poucos. 

Pesquisador: O quê, uma meia dúzia? 

Pedro Vieira: Meia dúzia, se foi meia dúzia foi muito na época. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

A rápida implantação do Projudi em Roraima enfrentou pouca resistência interna. 

Isso se explica pelo forte apoio do principal patrocinador do projeto, o Presidente do 

TJRR, e uma ação deste coordenada com a Corregedoria Geral de Justiça, 

responsável por disciplinar o trabalho de juízes e servidores (humanos). Pedro Vieira 

explica como a ação da Corregedoria foi decisiva para o sucesso da implantação do 

Projudi: 

 

 

Pedro Vieira: É. Foi todo mundo treinado rapidinho. Você baixa da 
presidência para baixo, todo mundo obedece, tranca, daqui para 
frente não recebe nada manual aqui, só eletrônico. 
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Pesquisador: Determinava e todo mundo obedecia? 

Pedro Vieira: Você determina através de resolução. 

Pesquisador: Não tinha gente que falava, não, eu não trabalho com 
processo eletrônico... 

Pedro Vieira: Você ia lá e desligava o computador dele... 

Pesquisador: Então aí era ótimo, ele ficava sem fazer nada... 

Pedro Vieira: Não, a Corregedoria vinha e metia o sarrafo. 

Pesquisador: A Corregedoria era alinhada com o presidente e vinha 
na porrada? 

Pedro Vieira: Vinha no pau, vinha no pau mesmo. [...] Foi trancando 
as outras varas, trancando, trancando, trancando. Me recuso. Se 
recusa por quê? Você não é Corregedoria, se recusa por quê? Com 
que direito você se recusa? Você fez o concurso para que? Juiz. 
Estava escrito lá que você ia só trabalhar com papel? Vossa 
Excelência está errada, a partir de agora ou o senhor se enquadra ou 
eu terei que tomar providência. Depois isso se espalha... 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

 

A fala de Pedro Vieira traz uma relevante referência a “determinar por resolução”, o 

que teria sido decisivo para promover um comportamento de obediência à norma e, 

consequentemente, ao sucesso do processo de implantação do Projudi. No caso, 

trata-se da Resolução Nº 06, de 07 de fevereiro de 2007, que “Dispõe sobre o 

processo eletrônico no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Estado 

de Roraima”123. Interessante notar, ainda, que esta resolução é publicada apenas 

uma semana após a efetiva implantação do sistema. Em agosto, o TJRR publica a 

Resolução nº 041, de 1º de agosto de 2007 que “Dispõe sobre a Coordenação do 

PROJUDI” 124. E no ano seguinte a Resolução Nº 02, de 5 de março de 2008 que 

                                            
123 Publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário de 9 de fevereiro de 2007. Disponível em 
< http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20070209.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2013. 

124 Publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário de 2 de agosto de 2007. Disponível em 
<http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20070802.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2013. 
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“Dispõe sobre a implantação do Processo Eletrônico” 125, com cronograma fixado na 

Portaria 191 de 2008. 

 

Contudo, com a migração de todos os juizados de Roraima para o Projudi, um 

problema subsistia: o legado de processos em papel. Para solucionar este problema, 

foi desenhada uma estratégia de digitalização, cuja validade é hoje questionada por 

Pedro Vieira: 

 

 

Pesquisador: E o que vocês fizeram com o legado, vocês 
transformaram o legado em digitalização ou deixaram o legado em 
papel? 

Pedro Vieira: Eu errei, transformamos o legado em papel. 

Pesquisador: Em processo digital? 

Pedro Vieira: Em processo digital. 

Pesquisador: Por que foi um erro? 

Pedro Vieira: Hoje eu vejo, pela experiência que não compensa. 
Você deixa o processo adormecido, você só mexe naquele processo 
na hora que alguém mexer nele. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Apesar de Pedro Vieira criticar a solução que ele mesmo adotou, a digitalização de 

processos se tornou uma prática comum em outros processos de implantação, 

evitando que um só juiz e seu cartório tivessem que lidar com processos em dois 

formatos e dois sistemas de controle processual126. 

 

                                            
125 Publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário de 6 de março de 2008. Disponível em 
<http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20070802.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2013. 

126 Por exemplo, já em 2009, o Tribunal de Justiça de Rondônia adotou a solução de 
digitalização para os processos de execução fiscal. Disponível em 
<http://www.internetlegal.com.br/2009/09/tj-de-rondonia-digitaliza-29-mil-processos-de-
execucao-fiscal/>. Acesso em 5 de maio de 2013. 
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Além do pioneirismo, todos esses pontos que traziam novidades frente à experiência 

anterior na Paraíba, tornaram a implantação em Roraima um caso singular. O TJRR 

é um caso único, não só por desenhar novas estratégias, quanto pelo seu tamanho e 

pela disponibilidade em incorporar o sistema. Leandro Lira assim se refere à sua 

experiência em Roraima: 

 

 

Foi bem desafiador, mas interessante também porque é um estado 
que tem uma infraestrutura um pouco menor, mas justamente por 
isso nos propiciou, por exemplo, juntar todos ou grande parte dos 
servidores lá no Tribunal e poder fazer uma exposição do software, 
fazer treinamentos, realmente levar, envolver as pessoas, talvez 
tenha sido um dos Tribunais onde as pessoas se sentiram envolvidas 
com o projeto, com a oportunidade de fazer algo novo (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

A atitude proativa da equipe do TJRR tem, na fala do entrevistado, forte influencia na 

forma como o sistema é recebido e incorporado à estrutura do TJRR, em especial na 

área de TI. Essa proatividade vai refletir, também, na participação da equipe de 

Roraima nas próximas implantações127, bem como na sua atuação para a 

disseminação do uso do sistema junto a outros públicos, em especial os advogados. 

Estes eram afetados também pelos mesmos problemas de infraestrutura. Leandro 

Lira descreve duas soluções adotadas para facilitar o uso do sistema pelos 

advogados: salas de autoatendimento nos fóruns e assessoria de servidores 

(humanos): 

 

 

Lá, no que diz respeito à questão de infraestrutura. Por exemplo, 
advogados em casa não tinham internet rápida em casa ou isso era 
muito caro. Então, a dificuldade era mais nesse sentido do usuário, 
da sua residência em ter um acesso adequado ao sistema, então se 
fazia muito uso da infraestrutura dos próprios Tribunais, dos próprios 

                                            
127 Por exemplo, Victor Brunno Fernandes, administrador do Projudi em Roraima, participou 
da implantação em Tocantins, à serviço do CNJ, ministrando treinamento. Disponível em 
<http://tj-to.jusbrasil.com.br/noticias/51660/comeca-implantacao-do-projudi-nas-demais-
varas-do-judiciario>. Acesso em 08 de maio de 2013. 
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fóruns onde eram montadas as salas de autoatendimento e por aí 
vai. Lá em Roraima foi criado um grupo voltado pra assessoria aos 
advogados, um treinamento com um grupo interno. Algo semelhante 
foi feito em Minas Gerais. E a gente vê que os Estados que fizeram 
isso, tiveram uma continuidade bem maior. (entrevista concedida por 
Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

A mídia local foi utilizada como ferramenta para chegar a este público maior. Pedro 

Vieira descreve como foi utilizada a mídia televisiva e a impressa para conquistar a 

adesão dos advogados: 

 

 

Pesquisador: Como foi lidar com esses advogados a implantação 
que você tinha ali, internet de péssima qualidade, altíssimo custo e 
também advogados que não tinham nenhuma informatização nos 
escritórios deles? 

Pedro Vieira: Simples, você trabalha pra mídia, você vai buscar os 
advogados mais idosos. Você usa a comunicação a seu favor, você 
pega aquilo e joga na televisão, joga nos jornais. Os advogados mais 
idosos dando declarações. E você coloca funcionários para ensinar 
os funcionários deles. 

Pesquisador: Incrível, gostei... 

Pedro Vieira: Você avança assim. Não vai achando que é fácil, 
porque não é fácil. Você tem que cativar. Foi assim que a gente fez. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

Importante notar que, passado o período inicial de implantação, o TJRR manteve 

esta estratégia de aproximação com os advogados, incluindo também em seu alvo a 

população. Apenas quatro meses após o início da implantação, o Tribunal tomava 

medidas para propiciar novas formas de treinamento e acesso a infraestrutura de 

TIC. Estas medidas foram destaque inclusive em matéria do próprio CNJ: 

 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Tribunal de Roraima já 
estruturam novas ações que beneficiarão a comunidade. O juiz Erick 
Linhares solicitou e o Tribunal de Justiça já está implantando uma 



241 

 

linha telefônica gratuita (0800) para atender a população e os 
advogados sobre o Juizado Virtual. A OAB fechou um convênio com 
o Banco do Brasil para advogados adquirirem equipamentos de 

informática e atenderem mais eficazmente a população.
128

 

 

 

Mesmo dois anos após o início da implantação do Projudi no Estado, a parceria 

entre TJRR e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Roraima (OAB-RR) 

continuava. Com o tempo, esta rede de cooperação passou a incluir não só os 

advogados, mas também outras partes interessadas, como a Defensoria Pública129 e 

Ministério Público. Notícias da época descrevem essas iniciativas e parcerias: 

 

 

Ainda para facilitar o acesso ao Projudi foi disponibilizado pelo TJRR 
pontos de redes nas salas da Defensoria Pública, Ministério Público 
e Ordem dos Advogados do Brasil, localizadas no Fórum Sobral 
Pinto de onde esses parceiros podem acessar a internet do 

Tribunal.
130

 

 

 

O desembargador Robério [Nunes, Presidente do TJRR] lembra que 
à época da implantação do Projudi foi necessária a realização de 
uma audiência pública com os advogados que relutavam em aceitar 
a mudança.  

"Tivemos a oportunidade de demonstrar as grandes vantagens e 
principalmente provar que o maior beneficiário seria a parte e o 
advogado, porque diminui o tempo e o trabalho", lembra, ressaltando 
que a própria OAB criou uma comissão para acompanhar a 
implantação do Projudi e "vem colaborando com o Poder Judiciário". 

                                            
128 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=3908:sessdo-cnj-tem-pauta-com-77-itens&catid=1:notas&Itemid=675>. Acesso 
em 2 de maio de 2013. 

129 Por exemplo, em junho de 2008, defensores públicos e servidores (humanos) da 
Defensoria Pública participaram de seu primeiro treinamento sobre o Projudi. Disponível em 
<http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-noticias/4747-defensores-pcos-
e-servidores-de-rr-participam-de-treinamento-do-projudi->. Acesso em 3 de maio de 2013. 

130 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-secretaria-geral/96-
noticias/10981-projudi-traz-eficiencia-e-economia-a-justica-de-roraima>. Acesso em 20 de 
março de 2013. 
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"A Defensoria, o Ministério Público e Procuradoria são parceiros 
nossos também", disse o presidente. 131  

 

 

A cessão de equipamentos para o Tribunal foi outro elemento para mitigar o 

problema de infra-estrutura, praticado diretamente pelo CNJ. Carlos Abelaira e 

Leandro Lira descrevem esta solução: 

 

 

Foi uma série de soluções que foi dada, dependendo o tipo de 
tribunal, às vezes eles não tinham desktop, às vezes não tinham 
servidores, às vezes não tem rede de dados para usar web. Aí o CNJ 
teve que cuidar dessa parte para oferecer aos tribunais. (entrevista 
concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 2013). 

 

 

Pesquisador: Em Roraima o modelo do CNJ de ceder o software e 
também ceder equipamento já funcionou? Ou vocês entraram sem 
equipamento? 

Leandro Lira: Não. Já entrou com equipamento, alguns 
equipamentos.  

Pesquisador: Entraram com computador e impressora, aquele kit 
básico do CNJ padrão? 

Leandro Lira: Isso. Só que ainda de forma inicial, se não me engano. 
Boa parte dos equipamentos era do Tribunal. 

Pesquisador: Do próprio Tribunal? 

Leandro Lira: Mas, esse modelo de receber muitos equipamentos ele 
veio... Porque Roraima foi no começo de 2007, janeiro de 2007, e 
esse modelo de receber muito equipamento veio ao longo de 2007. 
Então, o próprio Tribunal de Roraima após a implantação deve ter 
recebido muitos equipamentos e os outros Tribunais também.  

(entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 
2012). 

 

 

Esta política, iniciada em Roraima, se intensificou nas demais implantações e foi 

mantida ao longo do tempo, mesmo após o fim da implantação inicial em dado 

                                            
131 Disponível em < http://www.folhabv.com.br/Noticia_Impressa.php?id=52644>. Acesso em 
06 de maio de 2013. 
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tribunal132. Em Roraima, ao longo do primeiro ano, o CNJ entregou ao Tribunal 100 

computadores, 140 scanners, 15 servidores (máquinas) e três notebooks133. Em 

2010, mesmo após o abandono do Projudi pelo CNJ, o TJRR recebeu um servidor 

(máquina) de armazenamento (storage) no valor de 1 milhão de reais134 destinado 

ao sistema.  

 

Os benefícios da implantação do Projudi no TJRR foram amplamente divulgados à 

época e serviram de propaganda para o sistema. Um benefício amplamente 

divulgado foi a redução do tempo médio de duração dos processos nos juizados 

especiais. Contudo, a medição desse benefício parece imprecisa. Dependendo da 

fonte, o prazo de julgamento passou de 160 para 45 dias135 ou de 40 para 20 dias136. 

Outro benefício divulgado foi a economia de recursos, através da redução dos 

gastos de material de escritório, cujo valor para o TJRR foi calculado em 12 mil reais 

anuais, frente a uma despesa anterior de 20 mil reais anuais, e economia de uma 

                                            
132 “A política de doação de equipamentos e licenciamento de programas de informática aos 
tribunais vem sendo adotada pelo CNJ desde 2007, mas em 2009, com a aprovação da 
Resolução 90, que dispõe sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia da informação 
no Poder Judiciário, o CNJ estabeleceu parâmetros para definir as prioridades e destinar os 
recursos e o apoio técnico necessários aos tribunais com maior índice de carência, visando 
ao nivelamento tecnológico”. Disponível em < http://assojerr.blogspot.com.br/ 2010/08/ 
folhabv-tj-tera-supercomputador-de-r-1.html>. Acesso em 28 de abril de 2013. 

133 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-noticias/ 
4507-nos-comprovam-eficiia-do-projudi-em-roraima>. Acesso em 30 de abril de 2013. 

134 Os números desta política impressionam. Ainda que não se possa delimitar quanto da 
verba destinada a informatização dos tribunais foi destinada ao Projudi, de 2007 até janeiro 
de 2010, quando o PJe ainda dava seus passos iniciais, o CNJ já havia distribuído mais de 
100 milhões de reais em equipamentos: “De 2007 até janeiro deste ano, o CNJ efetuou 
doações de equipamentos de tecnologia da informação e licenças no valor de R$ 105 
milhões.  Como conseqüência, está sendo possível ampliar a implantação do processo 
eletrônico, melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário e estender o 
acesso do cidadão à Justiça.”. Disponível em < http://assojerr.blogspot.com.br/ 2010/08/ 
folhabv-tj-tera-supercomputador-de-r-1.html>. Acesso em 28 de abril de 2013. 

135 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-noticias/ 
4507-nos-comprovam-eficiia-do-projudi-em-roraima>. Acesso em 30 de abril de 2013. 

136 Disponível em <http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view 
=article&id=8608:imported_8598&catid=9:certificado-digital&Itemid=1>. Acesso em 2 de 
maio de 2013. 
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tonelada de papel, 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia em pouco 

mais de uma ano137. 

 

Cerca de quatro meses após a primeira implantação, em maio de 2007, o TJRR 

expandiu o Projudi para os juizados criminais138. Em setembro de 2007, o sistema já 

estava em comarcas do interior139.  

 

Não foi possível obter telas deste período inicial do Projudi em Roraima. Contudo, 

Rodrigues (2007) traz telas do Projudi instalado 17ª Unidade do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, em 12 de julho de 2007. 

Estas telas trazem uma boa aproximação do que podíamos encontrar em Roraima, 

posto que neste estágio inicial da diáspora do Projudi, a criação de versões pelos 

tribunais não produzia ainda sistemas completamente díspares. A Figura 26 mostra 

a tela da área do servidor (humano) no Projudi e é possível compará-la com versão 

anterior da mesma tela na Figura 21 (pg. 186). 

 

                                            
137 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-
noticias/4507-nos-comprovam-eficiia-do-projudi-em-roraima>. Acesso em 30 de abril de 
2013. 

138 Disponível em <http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view 
=article&id=8608:imported_8598&catid=9:certificado-digital&Itemid=1>. Acesso em 2 de 
maio de 2013. 

139 Disponível em < http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=16287>. Acesso em 
02 de maio de 2013. 
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Figura 26 – Tela da área do servidor (humano) no Projudi 

 

Fonte: Rodrigues (2007), pg. 45. 

 

 

O sucesso do Projudi em Roraima levou o TJRR a sediar, entre 12 e 14 de 

novembro de 2007, o “I Encontro Nacional do Sistema CNJ (Projudi)”, realizado em 

parceria com o CNJ, que reuniu magistrados, membros do Ministério Público, 

advogados, procuradores, técnicos e servidores encarregados do sistema140. No 

encontro, foi discutida a evolução do processo judicial no país e os modelos 

implantados.  

 

                                            
140 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/component/content/article/96-noticias/4168-
encontro-nacional-do-sistema-cnj-mobiliza-justi->. Acesso em 02 de maio de 2013. 
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Em agosto de 2008, o TJRR fechou parceria com os provedores de acesso locais 

para melhorar a velocidade de acesso ao Projudi, numa tentativa de minimizar os 

problemas existentes com a infraestrutura local141. 

 

O abandono do Projudi pelo CNJ não se refletiu imediatamente no TJRR. Em 11 de 

janeiro de 2010, o TJRR instalou a versão 1.9.7 do sistema142. Em 2011, continuou 

com a implantação do sistema em comarcas do interior, nos juizados especiais de 

Mucajaí e Alto Alegre143. Também em 2011, ampliou o sistema para as comarcas de 

Caracaraí e Bonfim, além das varas cíveis de Mucajaí e Alto Alegre144. As 

implantações de Caracaraí e Bonfim foram apresentadas no programa “CNJ no Ar”, 

na TV Justiça, em 8 de junho de 2012145. 

  

Somente em janeiro de 2013 o TJRR passa a implantar o PJe, começando pelo 

Juizado Especial da Fazenda Pública146. Este ponto marca uma virada na trajetória 

do TJRR e o início do fim da história do Projudi neste tribunal. Ainda assim, o Projudi 

não é descontinuado. Continua em uso, e constantemente atualizado, em sua 

versão 1.9.14, com último build datado de 14 de maio de 2013147. Esta versão é 

                                            
141 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/5084-projudi--
mais-rapidez-de-conexno-tj-de-roraima >. Acesso em 02 de maio de 2013. 

142 Disponível em <http://www.internetlegal.com.br/2010/01/tribunal-de-justica-de-roraima-
esta-implantando-a-nova-versao-do-projudi/>. Acesso em 27 de abril de 2013. 

143 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/component/content/article/96-
noticias/10777-tj-de-roraima-inicia-instalacao-do-projudi-nas-comarcas-do-interior>. Acesso 
em 02 de maio de 2013. 

144 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/judiciario/19258-tribunal-de-justica-
instala-projudi-em-comarcas-de-roraima >. Acesso em 02 de maio de 2013. 

145 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/cnj/19728-cnj-no-ar-destaca-
instalacao-do-projudi-em-roraima >. Acesso em 03 de maio de 2013. 

146 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/23300-tribunal-de-justica-de-
roraima-instala-juizado-especial-da-fazenda-publica>. Acesso em 24 de maio de 2013. 

147 Disponível em <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/>. Acesso em 22 de maio de 2013. 

javascript:void(0);
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derivada da chamada “Versão Nacional”, mantida pelo CNJ, com apoio do TJMT, até 

sua versão 1.9.9, de junho de 2011148.  

 

Apesar dos benefícios oferecidos aos tribunais que adotaram o Projudi, a 

continuidade da implantação em outros tribunais não foi fácil. Pedro Vieira identifica 

dois problemas enfrentados no início pelo CNJ. Por um lado, uma postura impositiva, 

por parte do CNJ que dificultava o diálogo. Por outro lado, uma resistência ao próprio 

CNJ, em função das suas outras atividades, com destaque para a proibição do 

nepotismo no âmbito dos tribunais. Para vencer estas resistências, foi necessário 

insistir bastante e reforçar a ideia da modernização como fator positivo para o 

tribunal e os servidores (humanos).  Pedro Vieira assim relata as resistências 

enfrentadas: 

 

 

Achava que por ser do CNJ, tinha que ser... Foi o grave erro do CNJ, 
um grave erro do CNJ. Então, me chamaram para coordenar a 
equipe. E muitas das vezes eu chegava em alguns Estados aonde eu 
ouvia muito assim: Pow, se eu tivesse um pelotão de fuzilamento eu 
matava vocês todos. Mas por quê? Porque demitiram meu pai, minha 
mãe, meu irmão, meu marido, está todo mundo demitido. Eu falei 
com eles: Eu sou a pomba da paz, eu trago a modernização, eu 
venho trazer só o que há de bom para vocês. Não me misture com 
isso não, eu sou o lado bom no CNJ. E assim eu fui entrando... 

[A proibição ao nepotismo] Bateu feio. E isso prejudicava mais ainda 
as ações de modernização. O departamento era chamado 
Departamento de Modernização. E eu chegava e era aquela 
cacetada, eu ia uma, duas, três, quatro vezes num Estado e não era 
aceito. Eu me lembrava muito de quando eu era expulso das 
comunidades indígenas com a urna eletrônica... 

Vocês, não adianta, que não vão me tirar do sério, eu vim aqui só na 
paz. E de tanto eu insistir eu comecei com um estado, dois estados... 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

                                            
148 Disponível em < http://projudi.tjmt.jus.br/projudi/publico/configuracao/ListarVersao >. 
Acesso em 22 de maio de 2013. 
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Após Roraima, Rondônia foi o próximo Tribunal a receber o Projudi. Mais uma vez, 

um tribunal de pequeno tamanho era alvo da implantação. Já na segunda 

implantação é possível observar um fenômeno que irá marcar a difusão do Projudi 

pelo Brasil, a multiplicação de versões. Carlos Abelaira descreve como o 

desenvolvimento do sistema pela equipe de Rondônia foi aproveitado, inclusive, por 

Roraima: 

 

 

Rondônia foi uma grata surpresa, porque Roraima nós implantamos 
e tivemos que dar todo suporte contínuo para ela até que... Roraima, 
a gente implantou a versão para eles ficarem analisando lá, fazendo 
e trabalhando os seus usuários e área de TI, em seguida eles 
pegaram inteligência do processo e já saíram alterando o programa 
para funcionar em Rondônia. Então é uma grata surpresa. (entrevista 
concedida por Carlos Abelaira ao autor em 23 de abril de 2013). 

 

 

Contudo, as demais implantações não ocorreram “à toque de caixa”, como a 

primeira, tanto pela necessidade de negociar a adoção do Projudi pelos tribunais, 

quanto pela necessidade de preparação do tribunal que se candidatava a receber a 

nova tecnologia. Assim, a implantação do Projudi passa a contar com três fases: 

diagnóstico; implantação propriamente dita; e inauguração: 

 

 

Na primeira fase (diagnostico) é feito o levantamento das 
necessidades, peculiaridades do local e marcada a data para 
implantar o sistema.  

[...] Na segunda fase (implantação) o sistema funciona em módulo 
teste. Segundo o diretor de informática do Tribunal de Roraima, 
Pedro Vieira, a implantação não dissemina apenas o sistema, mas 
boas práticas de gestão. Nesta fase, são feitas as adaptações no 
sistema e no órgão que passará a usá-lo. O sistema se molda à 
realidade local, enquanto o órgão estabelece rotinas padronizadas de 
acordo com a Lei 11.419. 

[...] Já a terceira etapa (inauguração) acontece quando o sistema foi 
aprovado e está pronto para atender à população.149 

                                            
149 Disponível em < http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-
noticias/3812-justivirtual-avanno-brasil>. Acesso em 6 de maio de 2013. 
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Não há registro histórico organizado das implantações do Projudi. Mas, a partir de 

uma apresentação de Sérgio Tejada é possível reconstituir ao menos parte desta 

história150. A linha do tempo de implantação do Projudi, revista a partir da elaborada 

por Sérgio Tejada, é a que se segue151 (Figura 27): 

 

1) Paraíba – 27 de outubro de 2005152; 

2) Roraima – 27153 de janeiro de 2007; 

3) Rondônia – 28 de fevereiro de 2007154; 

4) Goiás – 19 de março de 2007155; 

5) Rio Grande do Norte – 30 de março de 2007156; 

6) Tocantins – 24 de abril de 2007157; 

                                            
150 Disponível em < www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_adm_tejada_garcia.ppt>. Acesso 
em 10 de maio de 2013. 

151 Datas são as mencionadas por Sérgio Tejada, salvo observação em contrário. 

152 Ainda que fora do âmbito do CNJ, Sérgio Tejada considera esta a implantação pioneira 
do Projudi. 

153 Sérgio Tejada fixa a data em 28 de janeiro, porém, parece ser um erro material. 

154 Disponível em < http://www.amb.com.br/PORTAL/reforma/index.asp?secao= 
mostranoticia&mat_id=7255>. Acesso em 10 de maio de 2013. 

155 Não foi possível verificar a informação fornecida por Sérgio Tejada de que Goiás tenha 
sido o sexto estado a implantar o Projudi. Segundo a Resolução Nº 2, de 14 de março de 
2007, do Tribunal de Justiça de Goiás, a implantação começou em 19 de março de 2007 no 
4º Juizado Especial Criminal e no 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia. Por 
isso, sua posição foi alterada para quarta. Disponível em < 
http://s.conjur.com.br/dl/resolucao-tj-go-processo-eletronico.pdf>. Acesso em 10 de maio de 
2013. 

156 Não foi possível verificar a informação fornecida por Sérgio Tejada de que o Rio Grande 
do Norte tenha sido o sétimo estado a implantar o Projudi. Notícia publicada pelo CNJ diz 
que o sistema foi inaugurado naquele estado em 30 de março de 2007. Por isso, foi alterada 
a ordem para que ele conste em quarto, logo após Rondônia. Fonte disponível em < 
http://wwwh.cnj.jus.br/portal/noticias/materias-especiais/96-noticias/3812-justivirtual-avanno-
brasil>. Acesso em 6 de maio de 2013. 

157 Não foi possível verificar a informação fornecida por Sérgio Tejada de que Tocantins 
tenha sido o quinto estado a implantar o Projudi. Notícia no site da Associação de 
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7) Maranhão – sem data definida158; 

8) Paraná – 17 de maio de 2007; 

9)  Ceará – 12 de julho de 2007159; 

10)  Minas Gerais – 8 de agosto de 2007; 

11)  Alagoas – 20 de agosto de 2007; 

12)  Amazonas – 14 de setembro de 2007; e 

13)  Mato Grosso – 22 de setembro de 2007. 

                                                                                                                                         
Magistrados Brasileiros data a inauguração do Projudi no Ceará em 24 de abril de 2007, o 
que o coloca na 6ª posição. Disponível em < http://www.amb.com.br/portal/docs/noticias/ 
noticia8004.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2013. 

158 Sérgio Tejada coloca o Maranhão em oitavo, antes do Paraná. Na falta de informação 
mais precisa, ele é mantido antes do Paraná, na sétima posição. A única data que pode ser 
encontrada é de fevereiro de 2007, o que colocaria o Maranhão na terceira posição. 
Contudo, há muitas evidências a partir dos relatos das testemunhas que isso não 
aconteceu. Disponível < http://antigo.gazetadailha.com.br/noticia.php?not_id=2619>. Acesso 
em 10 de maio de 2013. 

159 Não foi possível verificar a informação fornecida por Sérgio Tejada de que o Ceará tenha 
sido o quarto estado a implantar o Projudi. Notícia no site do CNJ data a inauguração do 
Projudi no Ceará em 12 de julho de 2007, o que o coloca na 9ª posição. Disponível em < 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=1%3Anotas&id=45
61%3Aprograma-sesscnj-vai-ao-ar-pela-tv-justineste-sdo&Itemid=675>. Acesso em 10 de 
maio de 2013. 
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Figura 27 - Trajetória cronológica de implantação do Projudi 
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6.2 Minas Gerais 

 

Apesar de ser apenas o décimo estado a adotar o Projudi, mais de seis meses após 

a primeira implantação, a implantação em Minas Gerais é considerada decisiva, 

pelas consequências que seus desdobramentos teriam para a história do Projudi. De 

Brasília a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a distancia é bem menor que a 

necessária para chegar a Boa Vista. São somente 735 km ou mais de 14 horas de 

viagem pela BR-040, ou pouco mais de uma hora em vôo direto (Figura 28). 

 

 

Figura 28 – Mapa de Brasília a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais 

 

Fonte: maps.google.com em 22 de março de 2013. 

 

O marco inicial da implantação do Projudi em Minas Gerais foi a Portaria da 

Presidência nº 2079/2007, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), de 23 de 

julho de 2007, que prevê a instalação de um projeto experimental denominado 
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“PROJUDI-TJMG”160. Ao contrário de Roraima, que implantou e depois normatizou, 

Minas Gerais seguiu a regra geral do Judiciário e do setor público: normatizar e 

depois implantar. Porém, o caminho até editar esta Portaria foi longo. 

 

A longa caminhada começou em 9 de março de 2007, com uma reunião a qual 

estavam presentes: Orlando Adão Carvalho, Presidente do TJMG; Sérgio Tejada, 

Secretário do CNJ; Douglas Rodrigues, Conselheiro do CNJ; Carlos Abelaira,  

coordenador técnico do CNJ; Desembargador José Francisco Bueno, Corregedor-

Geral de Justiça de Minas Gerais; Desembargador Jarbas Ladeira, Presidente da 

Comissão de Tecnologia da Informação; Fernando Neto Botelho, juiz da 4ª Vara de 

Feitos Tributários; o juiz Márcio Idalmo; e os demais membros da comissão de TI do 

TJMG161. Dois pontos importantes podem ser destacados dessa reunião. Primeiro, a 

expectativa do CNJ em instalar o Projudi em um tribunal de grande porte, posto que 

até aquele momento o sistema estava instalado somente em Roraima e Rondônia. 

Na ocasião, Sérgio Tejada declarou: “O processo digital funcionando no Tribunal 

Justiça de Minas Gerais será o cartão de visita do sistema para o judiciário 

nacional”162. Outro ponto importante é o patrocínio da alta administração à 

implantação do Projudi, conforme noticiado pela imprensa à época: 

 

 

O presidente do TJMG, desembargador Orlando Adão Carvalho, 
ressaltou a importância da implantação do sistema no Tribunal de 
Minas. “É um passo na transformação do processo de papel em 
processo virtual. Se a iniciativa der certo aqui, um dos estados que 
possui mais comarcas no país, funcionará em qualquer outro 
estado”, garantiu. 

[...] O presidente do TJMG, durante o encontro, reiterou seu 
empenho em participar ativamente em todo o processo, desde 
treinamentos e cursos com os magistrados até a instalação de 
equipamentos. O desembargador José Fernandes Filho, presidente 
da Comissão Supervisora dos Juizados Especiais, também presente 

                                            
160 Disponível em <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po20792007.PDF>. Acesso em 
10 de maio de 2013. 

161 Disponível em <http://direitonasociedadedainformacao.blogspot.com.br/2007/03/juizado-
de-bh-testa-processo-digital_6370.html>. Acesso em 15 de maio de 2013. 

162 Idem. 
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na reunião, elogiou o empenho do desembargador Orlando Adão 
Carvalho na iniciativa de instalar o Projudi em um dos melhores 
Juizados Especiais de Belo Horizonte e acredita no sucesso da 

digitalização dos processos.
163

 

 

 

Além do Presidente do Tribunal, do Presidente do Conselho de Supervisão e Gestão 

dos Juizados Especiais e da Comissão de TI do TJMG, o Projudi arrecadou ainda o 

apoio dos magistrados. Este apoio é assim descrito por Leandro Lira: 

 

 

Um grupo de pessoas capitaneadas por um desembargador, que já 
tinha até sido presidente daquele colégio, acho que José Fernando 
Filho [Desembargador José Fernandes Filho, Presidente do 
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais de Minas 
Gerais], alguma coisa assim, e ele abraçou essa ideia, esse projeto 
por lá. E ele era o chefe, o presidente da questão dos Juizados 
Especiais e optou pelo Juizado da UFMG por ele ter várias varas lá 
dentro e ter juízes receptivos a ideia, um grupo de juízes jovens e 
receptivos, e ser um juizado bem central, ele era um juizado bem 
central e envolvia relações de, tratava relações de consumo, de 
telefonia, ele tinha se eu não me engano, eu posso estar sendo 
impreciso, mas eram centenas de ações por dia e aí programou-se 
uma implantação paulatina... Ah, vamos começar trabalhando só 
com tais tipos de ação, depois ampliando isso até que toda ação 
fosse protocolada lá seria eletrônica. (entrevista concedida por 
Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012).  

 

 

A estratégia de implantação definida pela Presidência do Conselho de Supervisão e 

Gestão dos Juizados Especiais, conforme determinação da Portaria da Presidência 

nº 2079/2007, foi começar pelo Juizado Central ou Juizado da UFMG. Contudo, 

mesmo com o apoio da alta administração, foi necessário superar resistências. 

Pedro Vieira relata sua experiência em Minas Gerais: 

 

 

Eu pedia paz e prometia que a gente ia integrar o que eles 
desenvolviam aos Projudi’s, que a coisa não seria única, uma 

                                            
163 Idem. 
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imposição e que eu aceitaria tudo que me passasse contanto que eu 
tivesse um apoio de consenso, do grupo. E a primeira reunião eu 
passei mal em Belo Horizonte. Um diretor meu saiu e eu assumi a 
Direção164. Aí eu fui para essa reunião, eu fiquei com febre, passei 
muito mal, porque era muita briga... (entrevista concedida por Pedro 
Vieira ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Esse cenário é bastante diferente dos tribunais onde já havia sido implantado o 

Projudi, de menor porte. Em Minas Gerais, o processo foi mais lento do que nos 

outros tribunais, o que explica o longo prazo (para os padrões anteriores do Projudi), 

entre a definição da implantação e a inauguração: cerca de cinco meses. Pedro 

Vieira relata uma sucessão de reuniões até que um juiz, Márcio Idalmo, concordou 

em implantar o Projudi: 

 

 

Minas, eu ficava reunido horas e horas com os juízes e os juízes dos 
Juizados não aceitavam, não aceitavam. Aí num dia eu falei: vou 
perder [não compreendido], vou perder. Vamos lembrar da 
comunidade que me fez sair com as urnas [eletrônicas]  debaixo do 
braço. Oh Dr. Vicente [de Oliveira Silva, Coordenador dos Juizados 
Especiais da Comarca de Belo Horizonte], acho que já é a décima 
vez que eu venho aqui, vocês estão muito de cabeça quente, vou 
falar uma frase que eu peguei com o Juiz do Rio de Janeiro, fica 
gelo, não derrete e deixa eu começar. Aí eu comecei no Juizado 
Especial da Universidade de lá, Doutor Márcio [Idalmo]165. Espalhou, 
CNJ deu todo apoio e o PROJUDI em Minas é forte. (entrevista 
concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Assim, somente em 8 de agosto de 2007, o Projudi foi implantado no Juizado 

Especial Cível – Unidade UFMG, em Belo Horizonte. Na ocasião, o Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Corregedor Geral da Justiça e Presidente da Comissão de 

Informatização do CNJ, declarou que o objetivo do CNJ era eliminar o papel da 

                                            
164 Esse é o momento da saída de Carlos Abelaira. Para maiores informações, ver Capítulo 
5. 

165 Márcio Idalmo participou da reunião de planejamento da implantação do Projudi em 
Minas Gerais e era juiz do Juizado Especial da UFMG. 
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Justiça Brasileira em cinco anos (até 2012) 166. Tal objetivo se traduziu, mais tarde, 

no objetivo estratégico de informatização da Justiça até 2014.  

 

A partir dali, com o sucesso desta implantação, em 2008167, o Projudi se expandiu na 

capital. Primeiro, em março, para o Juizado Especial Cível – Unidade Barreiro e 6ª, 

7ª e 9ª Turmas Cíveis Recursais do Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte168. A 

Portaria nº 4/2008 que autoriza a expansão, menciona “que o experimento-piloto, 

instalado no Juizado Especial Cível – Unidade UFMG, já amadureceu, permitindo o 

aproveitamento de sua experiência em outros juizados”169. Em maio de 2008, o 

Projudi foi instalado na Vara de Registros Públicos do Fórum Lafayette170. Um mês 

depois, é autorizada a expansão também para o Juizado Especial Cível – Unidade 

Gutierrez171, inaugurado em 29 de julho172. Pouco mais de um mês depois, o Projudi 

chega ao Juizado Especial Cível das Relações de Consumo173, sendo inaugurado 

                                            
166 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4013-
processo-em-papel-tem-data-para-acabar >. Acesso em 03 de maio de 2013. 

167 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4011-tjmg-
inaugura-processo-virtual >. Acesso em 02 de maio de 2013. 

168 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 4/2008. 
Disponível em: 
<http://www8.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/jesp/legislacao_atos_normativos/portaria/port
aria_004_2008.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2013. 

169 Idem. 

170 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4565-tribunal-
de-justiamplia-sistema-cnj-de-processo-eletro-em-belo-horizonte>. Acesso em 03 de maio 
de 2013. 

171 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 5/2008. 
Disponível em: 
<http://www8.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/jesp/legislacao_atos_normativos/portaria/port
aria_005_2008.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2013. 

172 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4995-
processo-eletro-chega-a-juizado-especial-de-belo-horizonte>. Acesso em 03 de maio de 
2013. 

173 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 6/2008. 
Disponível em: 
<http://www8.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/jesp/legislacao_atos_normativos/portaria/port
aria_006_2008.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2013. 
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em 1º de setembro174. Ainda em 2008, no mês de novembro, foi autorizada a 

expansão para 1ª, 2ª e 3ª Turmas Cíveis Recursais do Grupo Jurisdicional de Belo 

Horizonte175. 

 

Essa rápida expansão do Projudi no Estado leva o Presidente do TJMG, o 

Corregedor Geral de Justiça e o Presidente do Conselho de Supervisão e Gestão 

dos Juizados Especiais a editarem Portaria Conjunta nº 127/2008, criando, em 16 de 

setembro, o Conselho Gestor do Sistema CNJ de Processo Judicial Eletrônico176. De 

acordo com a Portaria, cabia ao Conselho, acompanhar “permanentemente, o 

desempenho e o desenvolvimento do Sistema CNJ de Processo Eletrônico nos 

Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais, oferecendo sugestões para o seu 

aperfeiçoamento, melhor aproveitamento de recursos humanos e redução, se 

possível, da enorme e crescente carga de trabalho”177. 

 

Em 2009, o Projudi já alcançava todos os juizados da Capital178. No mesmo ano, a 

5ª, 8ª e 10ª Turmas Cíveis Recursais do Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte 

implantaram o Projudi179. Ainda em 2009, o TJMG lança uma nova versão do 

                                            
174 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/5191-
processo-eletro-implantado-no-juizado-especial-de-consumo-em-bh>. Acesso em 03 de 
maio de 2013. 

175 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 7/2008. 
Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/jesp/legislacao_atos 
_normativos/portaria/portaria_007_2008.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2013. 

176 Disponível em <http://www8.tjmg.jus.br/jesp/legislacao_atos_normativos/pc127.pdf>. 
Acesso em 22 de maio de 2013. 

177 Idem. 

178 Idem. 

179 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 8/2010. 
Disponível em: < http://www8.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/jesp/ 
legislacao_atos_normativos/portaria/portaria_007_2009.pdf>. Acesso em 22 de maio de 
2013. 
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Projudi, em parceria com o CNJ, a 1.10180. Essa versão é utilizada até hoje e é 

conhecida como “Versão do TJMG”. À época, havia a intenção do CNJ em 

transformá-la em versão nacional, o que acabou não se concretizando: “De acordo 

com Declieux Dantas, a expectativa é de que até o final de abril de 2010 a nova 

versão do Projudi seja utilizada por todos os demais tribunais que já utilizam o 

sistema de tramitação de processos digitais”181. 

 

A aparência das telas desta versão é bem diferente das demais, mas as 

funcionalidades previstas mostram uma clara semelhança entre as versões, o que 

permite considerar o Projudi como um só sistema, apesar da incompatibilidade entre 

essas versões. A Figura 29, abaixo, mostra a tela da área do advogado, que pode 

ser comparada com a Figura 20 (pg. 185), que mostra a mesma tela do Projudi 

originalmente implantado na Paraíba:  

 

Figura 29 – Tela da área do advogado no Projudi 

 

Fonte: Sistema CNJ – Manual do Advogado182. 

                                            
180 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/8308-cnj-
implanta-nova-versao-do-sistema-de-tramitacao-de-processos-eletronicos-no-tjmg>. Acesso 
em 03 de maio de 2013. 

181 Idem. 

182 Disponível em <https://projudi.tjmg.jus.br/projudi/>. Acesso em 25 de maio de 2013. 
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Já a Figura 30, abaixo mostra a listagem de processos ativos que pode ser 

acessada a partir da área do advogado, mostrada na figura anterior: 

 

Figura 30 – Tela de processos ativos do advogado no Projudi 

 

Fonte: Sistema CNJ – Manual do Advogado183. 

 

 

A 4ª Turma Recursal, que havia ficado de fora das iniciativas anteriores, só foi 

integrada ao Projudi em junho de 2010, quase três anos após a primeira 

implantação184. 

 

Ao contrário do que levaria a imaginar o senso comum, frente a um tribunal de um 

estado do porte de Minas Gerais, a cessão de equipamentos foi fundamental para 

transpor resistências. Antes mesmo da primeira implantação, o CNJ já havia cedido 

                                            
183 Disponível em <https://projudi.tjmg.jus.br/projudi/>. Acesso em 25 de maio de 2013. 

184 Portaria do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais nº 8/2010. 
Disponível em: < http://www8.tjmg.jus.br/aviso/2010/at/portaria_008_2010.pdf>. Acesso em 
22 de maio de 2013. 
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ao TJMG 32 computadores e 12 scanners185. Pedro Vieira destaca a importância da 

cessão de equipamentos para o sucesso da implantação em Minas Gerais: 

 

 

Pesquisador: Quão importante foram essas benesses para poder 
implantar? Tem tribunal você acha que você não entraria se não 
tivesse essa troca? 

Pedro Vieira: Minas. Minas. 

Pesquisador: Mas, Minas é um estado rico... 

Pedro Vieira: Não. É rico, mas a informática é pobre.  

Pesquisador: É pobre? 

Pedro Vieira: É pobre. Não tinha nada... 

Pesquisador: Vocês deram o quê? Servidor, com computador...? 

Pedro Vieira: Servidor, computador, tudo. 

Pesquisador: Scanner, tudo? 

Pedro Vieira: Scanner, nossa centenas. 

Pesquisador: Para Minas? 

Pedro Vieira: Para todo o Brasil.  

Pesquisador: Mas Minas é um lugar que não entraria se não tivesse 
isso? 

Pedro Vieira: Não tinha... Muitos Estados só entrou após a entrada 
dos equipamentos, muitos. Tocantins mesmo foi um, que entrou 
embrionariamente, depois só cresceu por causa do CNJ. Não tinha 
nada. A gente entrava com computador, scanner, treinamento, 
treinamento e treinamento. 

(entrevista concedida por Pedro Vieira ao autor em 10 de setembro 
de 2012). 

 

 

A “pobreza” constatada na área de informática do TJMG, como em muitos tribunais, 

não é uma falta absoluta de recursos, mas sim uma questão de prioridades, 

conforme noticiado na imprensa à época: 

 

 

                                            
185 Disponível em < http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4013-
processo-em-papel-tem-data-para-acabar >. Acesso em 03 de maio de 2013. 
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[...] o Presidente da Comissão de Informática do TJMG, Des. Jarbas 
Ladeira deixou claro que a prioridade do Pres. do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, Des. Orlando Carvalho é destinar verbas para a 
construção da nova sede no Barro Preto. De prático, o que será 
implantado em 2007 será apenas um sistema de controle de 
processos, desenvolvido no Juizado Especial de Campina Grande na 
Paraíba, o Projudi, que será repassado pelo CNJ inclusive com 
equipamentos sem ônus.186 

 

 

Assim, os equipamentos cedidos pelo CNJ ao Tribunal realmente fizeram a diferença 

na aceitação do sistema. Ainda em 2007, foram cedidos 400 computadores e 400 

scanners187. Outro ponto importante, associado à questão da carência de recursos 

da área de informática, é o custo do sistema. O TJMG já havia instalado o SAJ, da 

empresa Softplan em algumas varas, quando da chegada do Projudi. Mas, essa era 

uma implantação ainda embrionária, sem capacidade de se tornar uma barreira a 

novos entrantes. Por isso, o custo zero do sistema para os tribunais era um claro 

elemento favorável à decisão de implantar o Projudi. Carlos Abelaira descreve a 

questão da implantação do SAJ no TJMG: 

 

 

É. Na época, Minas nós tivemos um problema, por que como você 
bem mencionou agora pouco, tinha o SAJ também, então Minas ele 
era o TJ com maior números de varas. Se não me engano eram 
trezentas e poucas. E eles tinham já o SAJ instalado em algumas. E 
aí como é que você coloca outro sistema embora a área de TI tenha 
feito todo um arrazoado? Por que nós mandávamos para eles 
analisarem primeiro. Eles faziam um arrazoado e diziam: Olha, 
realmente o Projudi é um software mais moderno, mais interessante, 
ele já está pronto, por que nós vamos ter que alterar o outro para 
chegar nisso. E o outro é pago. (entrevista concedida por Carlos 
Abelaira ao autor em 23 de abril de 2013). 

 

 

                                            
186 Disponível em < http://www.dnt.adv.br/noticias/processo-eletronico/processo-eletronico-
orcamento-dos-tribunais-coloca-projeto-em-segundo-plano-para-2007/>. Acesso em 23 de 
maio de 2013. 

187 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/component/content/article/96-noticias/4013-
processo-em-papel-tem-data-para-acabar >. Acesso em 03 de maio de 2013. 
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De acordo com Leandro Lira, longo tempo entre o início do planejamento e a efetiva 

implantação do primeiro Juizado foi visto como um fator positivo para o sucesso do 

projeto: 

 

O que ajudou... A precaução acabou sendo boa, a precaução 
mineira, porque acabou sendo bem preparado, a infraestrutura 
acabou sendo em preparar essa máquinas que foram enviadas 
anteriormente, foram feitos cursos antes, quando o software foi 
implantado já havia uma equipe lá tendo conhecimento sobre como 
utilizar o software e houve muita pró-atividade, eu senti muito isso 
assim. O Tribunal desde o início se voltou de uma maneira pró-ativa 
a ter domínio, o conhecimento de como operar o sistema. (entrevista 
concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Assim como em Roraima, uma atitude proativa dos servidores (humanos) foi um 

fator importante, trazendo consequências práticas para os resultados da 

implantação. Os servidores (humanos) adquiriram domínio sobre a tecnologia, o que 

alterou, inclusive, o modelo até então adotado de treinamento dos advogados, que 

era ministrado por representantes do CNJ. Leandro Lira assim descreve a 

participação dos servidores (humanos) do TJMG na implantação do Projudi: 

 

 

Houve [resistência], todos os... Porque de imediato você tem o 
impacto, por exemplo, da cultura dos usuários que não vão trabalhar 
diretamente no sistema. Então, o advogado está ali lidando há quinze 
anos, acostumado a se deslocar no fórum para apresentar o papel 
dele, para apresentar a petição dele. Ele vai, num belo dia lá no 
fórum, chega com a petição em meio físico, no papel, e aquilo faz 
com que ele tenha que passar por processo de digitalização do 
material, cadastramento no sistema, isso levantava até umas 
discussões sobre se isso seria algum tipo de constrangimento de ter 
que obrigar o advogado a fazer isso, envolvia questões com a OAB 
também sobre se o Tribunal tinha autonomia para fazer cadastro de 
advogado e daí por diante. Mas, essas dificuldades eram, sobretudo, 
no momento em que o usuário, ele era um usuário daquela nova 
metodologia, mas ele não era de fato um usuário do sistema, ele não 
sabia usar o sistema. Então, toda implantação no início tinha que ter 
um investimento muito forte em capacitação de advogados, então 
eram feitos grupos pra treinamento e aí...  

[...] Eu treinei advogados em outros Tribunais, mas em Minas eles 
que treinaram especificamente.  
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(entrevista concedida por Leandro Lira ao autor em 12 de junho de 
2012). 

 

 

Ainda que o treinamento dos advogados ficasse a cargo do próprio Tribunal, 

implantar o Projudi em um estado do porte de Minas Gerais foi um grande desafio, 

que requereu da equipe do CNJ um esforço sem paralelo com as implantações 

anteriores. Este esforço é relatado por Leandro Lira: 

 

 

Em Minas foi a maior implantação e a mais trabalhada. Eles já 
pegaram uma versão do software bem mais robusta e com 
funcionalidades. Muitas eram até exigências deles próprios. Já foi 
implantado num Juizado lá, Juizado Central, Juizado da UFMG que 
já tinha um porte grande, acho que pelo jeito mineiro as precauções, 
já foi feito um aparato bem maior. Eu lembro que, Minas Gerais foi o 
lugar para aonde que eu mais viajei, onde eu mais permaneci, em 
uma das idas pra lá eu fique, por exemplo, umas três semanas direto 
lá do período que fiquei lá. Foi disparado o local para onde eu mais 
me desloquei e pra onde eu mais tive a possibilidade de passar 
conhecimento e lá eles puderem criar uma equipe autossuficiente 
também para manter o sistema. (entrevista concedida por Leandro 
Lira ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

Esta autossuficiência da equipe de informática do TJMG é o resultado mais 

importante da implantação do Projudi em Minas Gerais, para a história do sistema no 

Brasil. Em um processo de transferência de tecnologia, foi criada uma equipe de 

desenvolvimento local, desvinculada da equipe que estava no CNJ. Essa equipe de 

desenvolvimento local deu origem a novas versões do Projudi que competiram com 

as versões do CNJ pela implantação em outros tribunais estaduais. Leandro Lira 

descreve o surgimento das novas versões e como os tribunais atualizavam suas 

versões particulares do sistema: 

 

 

Aí passou a existir o problema das [versões]... Essa independência 
que se dava aos Tribunais passou a gerar um problema no que diz 
respeito a direcionamentos porque o software era liberado para os 
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Tribunais e naquele momento, os Tribunais pela necessidade, como 
eles tinham já o conhecimento de como manipular o software, eles 
iam implementando umas funcionalidades. Já de certa isso ficava um 
pouco descasado da versão que a gente mantinha no CNJ. O quê 
esses Tribunais faziam? Quando a gente liberava uma nova 
funcionalidade, eles mapeavam essa funcionalidade, pegava os 
trechos de código e viam como adaptá-la. Só que passou a haver 
momentos em que um Tribunal especificamente tinha até 
funcionalidades que a própria versão, que a gente chamava de 
nacional, não tinha. E depois passou a haver um movimento para 
reunificação dessas versões nacionais. Recordo-me que 
inicialmente, procurou-se fazer com que a versão de Minas fosse 
acompanhada pela gente para ser o carro-chefe, até porque o 
Tribunal de lá passou a ter mais corpo técnico para mais força de 
trabalho, para dar continuidade ao desenvolvimento do que a própria 
equipe que fica dentro do CNJ (entrevista concedida por Leandro Lira 
ao autor em 12 de junho de 2012). 

 

 

De dezembro de 2009, quando abandonou a versão 1.9.3 (então a “Versão 

Nacional”) e desenvolveu sua primeira versão própria, a 1.10 (que passou a ser 

conhecida como “Versão do TJMG”), a equipe do TJMG desenvolveu mais sete 

novas versões188. Em junho de 2011, alteram a numeração e lançam a versão 2.0. 

Daquela data até dezembro de 2012, quando parou a atualização, desenvolveram 

mais quatro versões do sistema189. Nesta confusão de versões, é interessante notar 

que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), apesar de manter a “Versão 

Nacional” para o CNJ, utiliza internamente a “Versão TJMG”, 1.10190. 

 

Assim como no caso de Roraima, o abandono do Projudi pelo CNJ não provocou, 

imediatamente, o mesmo movimento por parte do TJMG. Em 14 de setembro de 

2011, foi apresentado o projeto piloto para implantação do PJe na justiça comum de 

1ª Instância no Estado de Minas Gerais191. Mas, somente um ano depois, em 13 de 

                                            
188 Disponível em < https://projudi.tjmg.jus.br/projudi/configuracao/ListarVersao >. Acesso 
em 28 de maio de 2013. 

189 Idem. 

190 Disponível em < http://projudi.tjmt.jus.br/projudi/ >. Acesso em 28 de maio de 2013. 

191 Disponível em < http://www.internetlegal.com.br/2011/09/processo-judicial-eletronico-e-
apresentado-em-reuniao-no-tjmg/>. Acesso em 23 de maio de 2013. 



265 

 

setembro de 2012, o Tribunal realizou a primeira implantação do PJe, no Fórum 

Regional do Barreiro, em Belo Horizonte192 – mais que o dobro do prazo transcorrido 

entre o planejamento e a implantação do Projudi no Juizado Especial da UFMG. 

 

 

6.3 Bahia 

 

A distância de Brasília a Salvador é de 1.457km ou mais de 20 horas pela BR-020, 

ou cerca de 2 horas de avião (Figura 31). Para cruzá-la, o Projudi levou cerca de 10 

meses após a primeira implantação em Roraima. 

 

Figura 31 – Mapa de Brasília a Salvador, capital da Bahia 

Fonte: maps.google.com em 22 de março de 2013. 

 

                                            
192 Disponível em <http://internet-legal.jusbrasil.com.br/noticias/100061097/tjmg-lanca-
processo-judicial-eletronico-para-a-1-instancia>. Acesso em 20 de maio de 2013. 
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O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) já possuía experiência com processo 

eletrônico. Havia desenvolvido ferramentas, muito tempo antes do advento do 

Projudi. A experiência do TJPB é assim resumida por Eurípedes Cunha Jr.: 

 

 

De fato, alguns tribunais, já no final da década de 90, começo da 
década de 2000, começaram a disponibilizar atos, disponibilizar 
documentos, inclusive, mais ou menos em 99/2000, o Tribunal de 
Justiça da Bahia já disponibilizava sentenças e despachos. Você 
acessava a tramitação e baixava com num link(zinho) na tramitação, 
você já baixava os documentos. Portanto, o Tribunal fechou isso. 
Ficou uns 4 anos pelo menos, por volta disso, três, quatro ou mais 
anos, fechada essa funcionalidade porque houve invasão do sistema. 
Houve invasão do sistema e houve um retrocesso por conta dessa 
invasão. Descobriram que estavam fazendo a coisa 
atabalhoadamente, sem segurança. (entrevista concedida por 
Eurípedes Cunha Jr. ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Já a implantação do Projudi na Bahia tem seu marco inaugural em 2 de novembro 

de 2007, quando é publicada a Resolução Nº 14 que “Dispõe sobre o processo 

eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia” e autoriza “em caráter 

experimental, a implantação e o uso de meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais cíveis e 

criminais, inicialmente através de projeto-piloto nos Juizados Especiais” (Anexo 4 – 

Documento 01 – Resolução 14-2007). Em 7 de novembro de 2007, é inaugurado o 

Juizado Virtual no Juizado do Consumidor do Núcleo de Atendimento Judiciário 

(NAJ) do TJBA. Esse juizado virtual nada mais era do que uma extensão, 

exclusivamente para processo eletrônico, de um juizado anteriormente existente, 

compartilhando o mesmo juiz, mas não a mesma equipe, conforme explica Samuel 

Cersosimo: 

 

 

Porque o Tribunal, quando ele implantou o PROJUDI ele meio que 
criou uma coisa técnica. Existia já o Juizado do NAJ, que é o primeiro 
Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor, que é uma 
extensão NAJ, que fica na... NAJ é o Núcleo de Assistência 
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Judiciária e aí lá dentro tem esse Juizado, tem essa extensão do 
Juizado. Quando o PROJUDI chegou, ele não chegou no Juizado, 
eles criaram um órgão a parte que eles chamaram de Juizado Virtual 
que, na verdade, entre aspas era uma extensão do Juizado do NAJ, 
que já era uma extensão. 

[...] Era uma salinha separada, tinha uma secretária própria, tinha um 
digitador próprio, que era eu, tinham mais dois analistas judiciários. E 
aí a gente começou a trabalhar isoladamente com o PROJUDI, 
porque a ideia inicial era que o PROJUDI só pegasse esses 
processos novos. 

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Esse modelo de implantação-piloto é muito semelhante ao utilizado em Roraima e 

em Minas Gerais. A ideia é clara: ter uma unidade completamente virtual, sem a 

necessidade de conviver com dois modelos e dois sistemas informatizados ao 

mesmo tempo. 

 

A decisão de implantar o Projudi no TJPBA pode ser claramente creditada ao apoio 

do CNJ à iniciativa. André Pinho destaca a importância da indicação do sistema pelo 

CNJ: 

 

 

Pesquisador: [...] Como é que você lembra da decisão de colocar o 
PROJUDI aqui? Isso veio pela presidência, veio dos Juízes isolado? 
Como é que foi esse movimento aqui dentro? 

André Pinho: Foi decisão estratégica, seguindo realmente a 
orientação do CNJ, não lembro agora qual é a resolução, mas tinha 
uma resolução do CNJ que dava prazo de até, se não me engano, 
2014 pra que todos os processos fossem organizados. 

Pesquisador: E a opção foi pelo PROJUDI, então? 

André Pinho: Que era justamente a indicação do CNJ. 

Pesquisador: Mas, a indicação era uma boa indicação ou quando 
vocês pegaram o sistema e abririam não era essa maravilha toda? 

André Pinho: Olha, na época havia alguns questionamentos por se 
tratar de um trabalho de faculdade e tal e que não era uma coisa 
muito madura, mas eu acho que no que ele se propõe, atende e 
atende muito bem. Hoje assim, quem conhece o PROJUDI, quem 
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conhece também o SAJ, os dois são comparados, basicamente, no 
mesmo nível, guardando as devidas proporções.  

(entrevista concedida por André Pinho ao autor em 06 de setembro 
de 2012). 

 

 

A força do CNJ e até mesmo um certo caráter impositivo da implantação podem ser 

vistos também na fala de Eurípedes Cunha Jr: 

 

 

Eu já acompanhei o Projudi depois do advento da lei. [...] Então, o 
Projudi é um sistema oriundo de um trabalho acadêmico de 
conclusão de curso, apesar das suas limitações foi aprovado pelo 
CNJ e foi implantado a pulso pelo CNJ, quer dizer “a pulso vírgula”, 
foi apresentado aos tribunais sem qualquer obrigação legal, mas 
houve uma imposição política, cada tribunal teve que criar um 
juizado-piloto e assim fizeram. (entrevista concedida por Eurípedes 
Cunha Jr. ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Essa implantação foi realizada em pouco tempo, sem preparação adequada, 

conforme revelam André Pinho, Samuel Cersosimo e o relatório “Implantação do 

Sistema Projudi – Juizado Virtual”, de autoria de Samuel Cersosimo (Anexo 4 – 

Documento 02)193: 

 

 

André Pinho: [..] No Tribunal eu acompanhei o desenvolvimento e a 
implantação dos sistemas de acompanhamento dos processos nos 
Juizado Especiais, é o sistema que ainda está em utilização até hoje 
e foi substituído integralmente na Capital pelo PROJUDI, na Capital, 
e hoje já em todo o Estado embora em alguns lugares o SAIPRO 
ainda funciona com os processos antigos. Acompanhei o PROJUDI 
desde a implantação a partir de 2007, final de 2007. 

Pesquisador: Isso. Eu acho que o ofício é outubro, novembro. Aquele 
ofício do presidente para implantar em caráter de teste. 

André Pinho: Exatamente, ele deu um prazo. O atual presidente aqui 
estava dependendo de sair de férias e só poderia sair se implantasse 

                                            
193 Documento disponibilizado por Samuel Cersosimo ao autor em correspondência pessoal. 
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o PROJUDI. Ele foi implantado no núcleo de atendimento judiciário 
do NAJ  

(entrevista concedida por André Pinho ao autor em 06 de setembro 
de 2012). 

 

 

A gente veio pra cá no Tribunal um dia, um ou dois dias e recebemos 
um treinamento da Doutora... Uma pessoa enviada por Doutora 
Sulamita [Bezerra Pacheco de Carvalho, Juíza do Juizado Especial 
Digital de Natal, Rio Grande do Norte, à serviço do CNJ na 
implantação da Bahia]. Não lembro o nome da pessoa. Ela e mais 
uma outra pessoa deram um apanhado bem geral pra gente, bem 
geral mesmo (entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor 
em 06 de setembro de 2012). 

 

 

Aproximadamente dois dias antes da inauguração do Juizado virtual, 
tomamos conhecimento que o mesmo seria implantado no NAJ para 
funcionar apenas no turno matutino, e que o Juiz seria Dr. Raimundo 
[Nonato, Juiz do Juizado do NAJ], a secretária Rosângela e a 
supervisora Eneida. Não foi disponibilizada nenhuma informação 
adicional, nenhum curso específico para os servidores que não 
fossem os designados para o virtual.  

O Juizado virtual foi instalado com um efetivo mínimo de servidores: 

02 atendentes judiciários 

04 digitadores, sendo que apenas 01 podia trabalhar pela manhã. Os 
outros três tinham que trabalhar no turno vespertino, internamente, 
com a meta que era destinadas a eles. 

01 subsecretaria 

01 atendente de recepção 

Não houve designação de conciliador. Os atendentes judiciários se 
revezavam nas audiências de conciliação, na função de conciliador. 
Um conciliava, o outro recebia queixas. As queixas eram 
direcionadas para o virtual, com o excedente do agendamento.  

Não havia, como ainda não há, distribuição aleatória no PROJUDI.  

Foi disponibilizado para o Juizado virtual computadores de primeira 
geração, com monitores de LCD, e scanners. Também no Juizado do 
Consumidor foram trocadas as máquinas para manterem o mesmo 
padrão do Virtual.  

Foi designado pelo Tribunal, que uma equipe técnica de informática 
ficaria no NAJ na fase inicial de instalação. Tínhamos a orientação de 
André e Alex. Foi criada uma área específica onde a equipe técnica 
ficava. Essa equipe permaneceu no NAJ até janeiro, diariamente. 
Após os contatos passaram a ser feitos por telefone e e-mail. 
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O Juizado virtual foi instalado para funcionar de maneira integrada ao 
juizado do Consumidor, e não de forma independente, razão pela 
qual, nas primeiras semanas Dr. Raimundo fez audiências no 
sistema SAIPRO e no PROJUDI, simultaneamente, sendo os 
processos selecionados scaneados e cadastrados no virtual no 
mesmo dia da audiência ou, no máximo um dia antes. A situação 
permaneceu assim até dezembro/2007. Algumas audiências de 
conciliação marcadas no SAIPRO foram feitas no sistema PROJUDI, 
experimentalmente (Anexo 4 – Documento 02 – Relatório de 
Implantação do Sistema Projudi – Juizado Virtual). 

 

 

O tempo exíguo faz lembrar a implantação do sistema em Roraima. Mas, aqui, as 

condições são totalmente diferentes. Se a implantação do Projudi foi uma surpresa 

para a equipe do Juizado do Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ), o mesmo não 

se pode dizer da área de informática do TJBA. Ainda que curto o período entre 

outubro e dezembro de 2007, e pequeno o apoio prestado pelo CNJ para a 

implantação, foi possível realizar uma preparação interna, descrita por André Pinho: 

 

 

No início nós recebemos o sistema do CNJ, dedicamos um tempo a 
estudo pra entendimento até de como era a arquitetura do PROJUDI, 
de como ele deveria funcionar, fizemos uma série de laboratórios 
antes da implantação, realmente mexemos no código pra ver como é 
que as coisas funcionam. O CNJ na verdade entregou um pacote e 
nos deu um mínimo de, assim, orientação na utilização, por que eles 
tinham uma equipe muito restrita e estavam fazendo essa 
implantação em paralelo em vários Estados então, realmente, o 
apoio que a gente teve deles foi assim o básico, apoio cedido em 
termos de mão de obra, de conhecimento e de mão de obra. 
(entrevista concedida por André Pinho ao autor em 06 de setembro 
de 2012). 

 

 

A falta de preparo, decorrente da ausência de treinamento, atingia inclusive os 

magistrados, conforme atesta Eurípedes Cunha Jr.: 

 

 

Aí o juiz Raimundo Nonato que era o juiz que já estava operando o 
processo eletrônico desde dezembro, ele em abril foi fazer uma 
palestra na OAB. Ele na palestra na frente de todo mundo, 
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publicamente, ele disse claramente: “Eu venho operando o processo 
eletrônico há quatro meses, mas ontem à noite é que eu fui ler a 
legislação que regulamenta isso”, ou seja, ele confessou. Mas, os 
juízes estão fazendo isso no tapa. Não é só ele. (entrevista 
concedida por Eurípedes Cunha Jr. ao autor em 10 de setembro de 
2012). 

 

 

Para compensar essa falta de treinamento, o Juiz do Núcleo de Atendimento 

Judiciário (NAJ) determinou uma série de medidas para a realização dos trabalhos, 

descritas no Relatório Processo Eletrônico na Bahia (Anexo 4 – Documento 03): 

 

 

- Triagem de processos é realizada no Juizado Cível de Defesa do 
Consumidor e supervisionada pelo Juiz, seguindo dois critérios: o 
primeiro é receber a queixa no SAIPRO, sistema de 
acompanhamento processual, distribuindo e movimentando para ser 
exportado ao PROJUDI, já o segundo critério é encaminhar as partes 
interessadas para dirigirem-se ao JEV, limitando uma média de 04 
(quatro) novos processos por dia, sem nenhum tipo de 
movimentação. 

- Não há limitação quanto ao tipo da ação que é cadastrada e/ou 
migrada para o sistema PROJUDI. 

- Não receber petições de advogados via internet, inicialmente. 

- Virtualizar processos do Juizado Cível de Defesa do Consumidor 
em andamento, scaneando todas as peças processuais para seguir a 
tramitação por meios eletrônicos. No início, todos os arquivos 
estavam sendo locados na pasta de petição inicial, como houve a 
necessidade de informar a origem destes documentos, foi criada  
uma pasta denominada migração de sistema para seu 
armazenamento. 

- Criação de informativos para advogados e/ou partes, com fito de 
conhecer o uso da ferramenta e o manuseio do scanner. 

(Anexo 4 – Documento 03 – Relatório Processo Eletrônico na Bahia) 

 

 

Dentre as medidas tomadas pelo Juiz, importante observar que a distribuição 

continuava a ser feita pelo antigo sistema de controle processual do TJBA, o 

SAIPRO. Isto resolvia o problema de distribuição por sorteio, enquanto não haviam 

mais juizados utilizando o Projudi. Além disso, não receber petições dos advogados 

via internet. Ambas as medidas servem de apoio à limitação do número de 
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processos novos no juizado em quatro por dia. Isso explica o quantitativo de 

processos em andamento após um mês, inferior à distribuição habitual de um 

juizado especial. 

 

No primeiro mês de funcionamento do Projudi no Núcleo de Atendimento Judiciário 

(NAJ), entre 5 de novembro de 2007, quando foi ajuizada a primeira ação, e 4 de 

dezembro do mesmo ano, os números, incluídos processos novos distribuídos e 

processos digitalizados são: “105 (cento e cinco) advogados cadastrados, 165 (cento 

e sessenta e cinco) processos ativos, onde foram proferidos 8 (oito) audiências de 

conciliação, 85 (oitenta e cinco) audiências de instrução e 59 (cinqüenta e nove) 

conclusões analisadas” (Anexo 4 – Documento 03 – Relatório Processo Eletrônico 

na Bahia). O mesmo relatório descreve, também, o apoio do CNJ à implantação do 

Projudi:  

 

 

Como nos outros Tribunais, o CNJ apoiou o Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, disponibilizando recursos tecnológicos - sistema 
(PROJUDI) e equipamentos (computadores, scanners, servidores), e 
recursos operacionais, referente ao acompanhamento de um analista 
para configurar o sistema, capacitação (magistrados e servidores) e 
palestra de sensibilização na OAB/BA e TJBA. 

No ambiente tecnológico possuem 20 (vinte) computadores, 12 
(doze) scanners, 04 (quatro) impressoras e 03 (três) monitores LCD.  

(Anexo 4 – Documento 03 – Relatório Processo Eletrônico na Bahia) 

 

 

Destaque, mais uma vez, para a cessão de equipamentos, o que comprova o 

sucesso desta política para promover a adoção do Projudi.  

 

Outro ponto importante que aparece no Relatório é a coexistência de dois sistemas 

(SAIPRO e Projudi) em uso no mesmo Juizado (ainda que tenha existido uma 

separação formal, um mesmo juiz era responsável pelos dois). Em especial, há que 

se notar o uso de dois sistemas em uma mesma audiência, posto que haviam 
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processos sendo controlados em ambos os sistemas. Assim, passado pouco mais 

de um mês de funcionamento do Projudi, conforme descrito no Relatório, o Juiz 

Titular, Raimundo Nonato Borges Braga, solicitou à Presidente do TJBA a migração 

de todo o acervo do Juizado para o Projudi, conforme consta do Relatório de 

Resultados de Implantação do Juizado Virtual na Bahia – Dez 2007 (Anexo 4 – 

Documento 04) e depoimento de Samuel Cersosimo: 

 

 

Mister a rápida migração de todo o Sistema do Juizados para o 
Sistema PROJUDI, para que se possa unificar rotinas, preservar o 
sistema de distribuição de queixa e viabilizar o encaminhamento de 
queixas pela internet, para todas as unidades (Anexo 4 – Documento 
04 – Relatório de Resultados de Implantação do Juizado Virtual na 
Bahia – Dez 2007). 

 

 

[...] Uma curiosidade, quando o Dr. Raimundo lá teve a iniciativa de 
migrar, eu fui o crítico. Eu falei que não ia dar certo, primeiro por que 
o sistema não foi feito pra isso e segundo a resolução do Tribunal de 
Justiça da Bahia, eu não lembro o numero agora, foi tardia, foi em 
2009 eu acho. Ela dizia expressamente que os processos que 
tiveram início em papel vão continuar em papel. Essa Resolução 
você deve conhecer porque ela é uma cópia exata de todas as 
Resoluções que foram publicadas, com poucas modificações. E eu 
mostrei isso pra ele. Eu falei: “Olha Dr. Raimundo, a própria 
Resolução está aí, diz isso, veda isso”. Ela falou: “Não, não, mas 
aqui está dizendo outra coisa.”. Fez outra interpretação e foi. E nunca 
foi questionado, acha que a única pessoa que questionou isso fui eu. 
Hoje, abatendo de lado a questão formal, na época eu era muito 
mais formal do que eu sou hoje, realmente os Tribunais fazem isso...  

[...] Por que realmente, você pedir para um Juiz, um único Juiz 
trabalhar com dois sistemas diferentes, com duas equipes diferentes, 
sendo que as pautas de audiências são diferentes... 

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Eurípedes Cunha Jr. corrobora a fala de Samuel Cersosimo quanto à ilegalidade da 

medida adotada: 
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A resolução do tribunal que implantou o Projudi, ela diz textualmente 
que não seria, que os processos existentes não seriam digitalizados. 
Apesar disso foram. (entrevista concedida por Eurípedes Cunha Jr. 
ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Os questionamentos dos advogados à Corregedoria foram baseados na Resolução 

Nº 14/2007, que determinava em seu Artigo 5º, parágrafo único, que “Os processos 

em curso até a data da efetiva implantação do processo eletrônico continuarão 

tramitando, até seu encerramento definitivo, em autos físicos” (Anexo 04 – 

Documento 01 – Resolução 14-2007). 

 

Para a solução do problema de duplicidade de sistemas em operação, foi realizada, 

em janeiro de 2008, a integração dos juizados que existiam em paralelo, um com 

processos em papel e outro com processos eletrônicos. A integração dos juizado 

aparece tanto no depoimento de Samuel Cersosimo quanto no Relatório de 

Implantação do Sistema Projudi – Juizado Virtual (Anexo 4 – Documento 02): 

 

 

[...] mas acontece que o Dr. Raimundo Nonato viu que o sistema 
funcionava e ele falou que não iria ficar trabalhando com dois 
sistemas. Então, ele teve uma iniciativa que foi inédita eu acho, que 
foi digitalizar tudo.  Vamos migrar todo o nosso acervo de papel para 
o sistema digital. 

[...] E aí juntaram as duas equipes. 

[...] O Tribunal chegou a mandar equipes pra lá pra digitalizar, a 
gente chegou a formar equipes de digitalização, chegou a ser feito 
isso aqui no Tribunal também. Acho que teve uma época que o 
próprio Tribunal contratou terceirizado pra digitalizar.  

[...] Eu acho que era a única alternativa que ele tinha e hoje o NAJ 
continua... O NAJ sempre foi um modelo para o Tribunal. Já foi 
elogiado pelo CNJ, inclusive quando o CNJ veio aqui uma época foi o 
único Juizado que o CNJ elogiou194. Então, assim, por isso foi optado 
o PROJUDI ser implantado no NAJ, por que o NAJ não era caótico. 
Então, vamos botar lá por que lá pelo menos não tem um problema 
grande a ser resolvido, eles vão dar conta. Só que aí, o que o Dr. 
Nonato pensou? Com isso aqui a gente vai acabar tendo um 

                                            
194 Ver Anexo 4 - Documento 05 - Auto Circunstanciado de Inspeção Preventiva, pg. 4-5. 
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problema, então, vamos ser práticos e vamos unificar, vamos migrar 
o acervo. E hoje todo o acervo do NAJ foi migrado e funciona uma 
maravilha. 

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

A única opção de viabilidade do funcionamento do PROJUDI, em 
face da situação acima exposta [duplicidade de sistemas], seria a 
unificação dos juizados, razão pela qual Dr. Raimundo decidiu que 
não mais iria utilizar dois sistemas de audiência. Apenas o PROJUDI 
deveria funcionar. Resolvemos iniciar o processo de unificação dos 
Juizados com a migração da pauta de instrução. Resolvemos que 
seria necessário suspender o atendimento de todo o juizado, por um 
mês, o que efetivamente foi feito em janeiro/2008, aproveitando que, 
além de Dr. Raimundo estar de férias e não haver pauta de 
instrução, os servidores do virtual que estudavam pela manhã 
também estavam em férias e a equipe ficou completa para o trabalho 
traçado. Mantivemos apenas as conciliações marcadas, queixas já 
pré-agendadas no Juizado do Consumidor, e colocamos todos os 
servidores, dos dois juizados à disposição da migração. Ressalte-se 
que ainda tínhamos que concluir a arrumação do juizado em face do 
mutirão da TELEMAR, o que foi concluído no mês de janeiro/2008.  

Suspendemos o recebimento de queixas no VIRTUAL, em face da 
necessidade de disponibilizar mão-de-obra para o processo de 
virtualização.  

A secretária criou a pauta para o PROJUDI, com uma média de 08 
audiências por dia conseguindo colocar na pauta todos os processos 
que já estavam com audiência marcada no SAIPRO, antecipando 
para 2008 todas as audiências marcadas de 2009 a 2011. Foram 
excluídos da pauta os processos da TELEMAR, para os quais, por 
orientação de Dr. Raimundo, foi criada uma pauta adicional,as terças 
e quintas. O PROJUDI aceita até dois horários por dia, ou seja, 
podem ser marcadas até duas audiências para o mesmo horário, o 
que viabilizou a pauta extra TELEMAR. 

Com base na pauta criada o trabalho foi traçado e a equipe começou 
a migração. 

Os servidores do Juizado (do consumidor) foram sendo cadastrados 
no PROJUDI e aprendendo a utilizá-lo na prática e com a ajuda dos 
servidores do virtual e da equipe técnica de apoio acima 
referenciada. 

Resolvemos fazer todas as conciliações também no PROJUDI. A 
conciliadora passou a trabalhar nas dependências do virtual a fim de 
unificar a espera das audiências num só local, evitando prejuízos 
para as partes que se confundiam no momento de escolher o lugar 
onde deveriam aguardar a audiência e também facilitar o pregão. 



276 

 

Foi designado um digitador para digitalizar e migrar todos os 
processos da conciliação. 

(Anexo 4 – Documento 02 – Relatório de Implantação do Sistema 
Projudi – Juizado Virtual). 

 

 

A digitalização do acervo, contudo, não resolve o problema da duplicidade de 

sistemas. Com o Projudi instalado somente no Juizado do NAJ, os processos em 

grau de recurso precisavam ser “transformados” em papel. O contrário ocorria 

também com os processos que, uma vez julgados na Turma Recursal, retornavam 

ao Juizado para cumprimento da decisão. Assim, o isolamento do Juizado limitava 

os benefícios do uso do sistema. Por isso, em seu próximo relatório ao Presidente 

do TJBA, o Juiz do NAJ já recomendava a ampliação da implantação do Projudi: 

 

 

Mister a rápida migração de todo o Sistema do Juizados para o 
Sistema PROJUDI, para que se possa unificar rotinas, preservar o 
sistema de distribuição de queixa e viabilizar o encaminhamento de 
queixas pela internet, para todas as unidades. 

O link para Turma Recursal é providencia emergencial, pois já 
contamos com recursos interpostos de sentença proferidas no âmbito 
do PROJUD, não se averiguando razoável a materialização dos 
autos para o encaminhamento do recuso. A providência, ainda, trará 
mais transparência e controle ao julgamento do colegiado, na medida 
em que a disponibilização de monitores para cada um dos julgados, 
permitirá o acompanhamento do voto e a consulta dos dados dos 
processo, ao tempo do julgamento. (Anexo 4 – Documento 06 – 
Relatório de Resultados de Implantação do Juizado Virtual na Bahia 
– Fev 2008). 

 

 

A falta de preparo, treinamento e manualização se traduz em um método de 

implantação baseado em tentativa e erro. No início, parece que não havia certo ou 

errado, apenas a vontade de fazer acontecer o processo eletrônico. Com o passar 

do tempo, foi possível perceber que certas práticas, definidas no momento de 

realização das atividades, eram prejudiciais nas fases seguintes do trabalho. 

Exemplo claro disso foi a própria digitalização dos processos em papel do NAJ, 

analisada por Samuel Cersosimo: 
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Quando começou a ser feita essa digitalização a gente começou 
fazendo de uma forma errada, que era o quê? Pega o processo que 
tem lá inicial, citações, intimações, audiências e taca tudo pra 
sentença. O que se fazia?  Vamos digitalizar tudo, dividir em três 
arquivos, colocar arquivo um, arquivo dois e arquivo três. Quando eu 
vi que estavam fazendo assim, eu questionei e falei que já é difícil o 
advogado ter que ler em PDF no computador, já é muito mais difícil 
que no papel por que convenhamos pode ficar o mais fácil possível 
ele nunca vai ser tão simples de folhear ou de manusear do que o 
papel, isso é uma realidade. Então, o máximo que a gente puder 
facilitar a consulta melhor. Então, com o tempo a gente criou um 
procedimento que está até documentado, eu posso conseguir esse 
documento, ele está lá no NAJ, de como deveria ser feita essa 
migração. Então, o que a gente fazia? A gente dividiu duas equipes, 
isso foi até uma iniciativa lá da Diretora de Secretaria Rosângela, a 
ideia dela... Junto com ela a gente desenvolveu um roteiro que era: 
primeiro separa os documentos, então no primeiro arquivo ficava 
inicial e citações, e aí tem lá no nome do arquivo um ponto inicial 
citações pra ficar claro por advogado, por que veja, isso tudo vai ficar 
num evento processual só, que é o evento de distribuição da petição 
inicial, por que o Projudi não foi feito para migrar processos, a gente 
teve que adaptar. Aqui inclusive na área de tecnologia, eles tiveram 
que implementar uma funcionalidade para a migração de processos, 
que era uma funcionalidade que quando a gente ia cadastrar a ação 
a gente optava por migração e tinha lá uma campo a mais para gente 
inserir o número antigo do processo, que é o número da inicial 
(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Além disso, a decisão de digitalizar os processos antigos, sem que houvesse 

integração dos dois sistemas existentes, possibilitando o compartilhamento de 

informações, causou sérios problemas aos advogados, testemunhados por 

Eurípedes Cunha Jr.: 

 

 

Foram [digitalizados] e de forma atabalhoada, os advogados não 
eram informados, procuravam os processos antigos no sistema, 
desapareciam. Não eram informados da conversão, da digitalização 
e se tinham audiência marcada e compareciam tomavam 
conhecimento ali que tinha havido uma conversão meses antes. Mas, 
não tinham como localizar no novo sistema os processos antigos.  
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[...] Depois de alguns questionamentos nossos... Eu não me lembro 
se isso foi um questionamento verbal ou se decorreu de uma 
consulta a Corregedoria [Geral de Justiça]. Mas, a Corregedoria, ela 
mandou que fossem publicados os atos de conversão. Então, teve 
um Diário que excepcionalmente saiu com 500 páginas, só referente 
à informação de conversão de processo físico para eletrônico nos 
Juizados Especiais. (entrevista concedida por Eurípedes Cunha Jr. 
ao autor em 10 de setembro de 2012). 

 

 

Como resultado das reclamações, Samuel Cersosimo elaborou um “Modelo de 

Publicação para Migração SAIPRO-PROJUDI” (Anexo 4 – Documento 07), que 

resultou na publicação do Diário Oficial extraordinário mencionado por Eurípedes 

Cunha Jr. Os questionamentos dos advogados à Corregedoria Geral de Justiça 

motivaram, também, a publicação, a posteriori, da Resolução Nº 3/2010, que 

determinava em seu Artigo 11, parágrafo único, que: “Nos Juizados Especiais, os 

processos em tramitação até a data da efetiva da efetiva implantação do processo 

eletrônico continuarão tramitando em autos físicos, salvo autorização expressa da 

Corregedoria Geral de Justiça”. O Artigo 29 da mesma Resolução ainda convalidava 

os atos anteriores à mesma “desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha 

havido prejuízo para as partes”.  

 

Essa medida de digitalização não era inédita. Como vimos, foi adotada, por exemplo, 

em Roraima. Mas, no caso do TJBA, a digitalização é realizada logo após a 

implantação, ainda dentro do período inicial de aprendizagem dos diversos usuários 

envolvidos, ao contrários dos casos antes analisados. 

 

Outro ponto que torna a implantação no TJBA diferente das demais foi a 

disponibilização pelo CNJ de um servidor (humano) da área de informática para ficar 

atuando diretamente no Juizado Virtual. Samuel Cersosimo descreve a atuação de 

Alexandre Campos, servidor (humano) do CNJ: 
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No início, quando começou a implantar, ficava uma pessoa lá dentro 
do Juizado enviada pelo CNJ que era Alexandre Campos, Alex 
Campos. Alex, ele participou muito com a gente de algumas 
implementações que precisavam ser feitas. Tudo que eu via que 
precisava ser feito eu passava pra Alex. Volta e meia eu perguntava: 
Alex, essas modificações que você está fazendo você está passando 
pro CNJ? “Rapaz, eu envio pra eles”... (entrevista concedida por 
Samuel Cersosimo ao autor em 06 de setembro de 2012). 

 

 

Segundo Samuel Cersosimo, a presença no local de um responsável do CNJ foi 

essencial, no primeiro momento, para a solução de problemas que apareciam no uso 

do sistema: 

 

 

Olha tinham erros de caracteres, por exemplo, erro de... Que talvez 
não seja erro do sistema, às vezes é erro da própria configuração do 
servidor. Mas, havia... Deixa eu tentar lembrar algum... Erros de 
processo. 

[...] A gente tentou fazer uma movimentação e apareceu uma tela de 
erro, um “bug”, então corrigia. Algumas sugestões que a gente dava, 
ele corrigia. Ah, nessa tela aqui, na tela do processo, onde eu 
visualizo o andamento do processo, seu eu quiser recarregar essa 
tela quem não sabe o que é um F5, por exemplo, tem que voltar e 
avançar de novo. Por que você não transforma o número do 
processo em um link, onde a pessoa clica de novo no número e a 
tela recarregue? O queira abrir a janela do processo em outra aba, 
por exemplo. Tudo isso ele ia adequando essas sugestões também 
(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Esse apoio na solução de problemas do sistema, porém, não se estendeu a 

treinamento, conforme relata Samuel Cersosimo: 

 

 

Pesquisador: No dia-a-dia quem tirava a dúvida de vocês? 

Samuel Cersosimo: Eu, porque eu descobria como é que fazia e 
ensinava para o pessoal. 

Pesquisador: Você acabava descobrindo na prática, ou seja, você 
tentava e...? 
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Samuel Cersosimo: Sempre tem aquela pessoa lá interessada, que 
no caso do Juizado era eu. Eu descobria como fazia...  

[...] Não tinha treinamento. E aí quem começou a fazer esse 
treinamento pros servidores, teve uns dois ou três, apresentação lá e 
tudo, e eu ia dando esse apoio. Eventualmente, eu passei a ser 
digitador de audiência junto com o Juiz e aí eu não tinha tempo pra 
mais nada, era o dia inteiro do lado do Juiz fazendo... Eventualmente 
me interrompiam pra ajudar em alguma coisa ou outras, mas com o 
tempo isso acabou. Hoje o pessoal lá sabe beleza o Projudi, eles 
estão bem afiados no Projudi, às vezes eu que ligo pra lá pra tirar 
alguma dúvida.  

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Os próprios equipamentos, vistos como facilitadores da implantação do Projudi nos 

estados, se tornam um problema quando os usuários não são treinados para utilizá-

los. O conjunto hardware e software se torna um obstáculo a ser superado. Samuel 

Cersosimo fornece o exemplo de um problema com o scanner e a solução 

encontrada: 

 

 

E a orientação, sempre que a gente fazia algum roteiro, a gente 
botava lá. Até porque, esse scanner quando ele é instalado com a 
configuração padrão, ele é configurado para girar a página 
automaticamente quando ele identifica que a página está de cabeça 
pra baixo, ele muitas vezes erra. Então, várias vezes você pega, até 
hoje eu pego um arquivo pdf que a página 1 está assim, a página 2 
está assim, a página 3 está assim, é uma m&#d@, dá um trabalho 
absurdo. Então, estava lá no roteiro. Essa coisa que a gente fez na 
migração, eu vim aqui no Tribunal na época pra ir atrás do pessoal 
do help desk, que era quem instalava os scanners e falei diretamente 
na época com o coordenador pra dizer pra ele o seguinte: “Olha, 
oriente o pessoal que está instalando os scanners a assim que 
terminar a instalação da máquina configurar e botar essa 
configuração que está aqui, tirar essa coisa de girar papel 
automaticamente, botar pra “escanear” frente e verso”. E o principal, 
todos os scanners vem com uma licença, com três licenças em um 
único CD do Adobe Professional, que é o programa que pra uso 
desse scanner, e pra uso do processo eletrônico é indispensável por 
que esse programa fraciona pdf, edita, tira página, bota página no 
lugar. Isso, pra gente, era indispensável. Por que? Às vezes chegava 
na audiência... A audiência é um caso todo a parte, tem toda uma 
coisa em audiência com o Projudi. Mas, às vezes chegava na 
audiência e o advogado trazia no pendrive já os documentos 
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digitalizados, aí vem um arquivo com 5 megabytes, o Projudi na 
época só aceitava 2. 

[...] Se eu não tivesse o programa pra quebrar ao meio o pdf, eu não 
podia fazer nada. E nessa época, até hoje, é difícil você achar um 
programa gratuito que trabalhe bem com o formato pdf, e todos os 
scanners vinham com o Abobe Professional, só que o help desk não 
sabia e não instalava. Eu descobri isso fuçando a caixa do scanner, 
achei lá o CD e instalei na máquina, consegui com alguém a senha 
de administrador, pedi que alguém botasse, aproveitei que o cara do 
help desk estava lá no dia. “Oh cara, instala aqui pra mim”. Ele 
instalou. E aí passei essa orientação, não sei se... Acho que passou 
a ser feito, de eles começaram a instalar o Abobe Professional. É 
indispensável, trabalhar com esse scanner e um editor de pdf é 
indispensável (entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor 
em 06 de setembro de 2012). 

 

 

O problema da falta de treinamento é contagioso no TJBA. Não houve treinamento 

nem para o público interno, nem para o público externo. Ao contrário das outras 

implantações aqui descritas, a OAB-BA permaneceu distante, conforme descreve 

Eurípedes Cunha Jr.: 

 

 

Pesquisador: Talvez no NAJ... No NAJ não conseguiu resolveu os 
problemas não, o problema foi continuando durante a implantação. E 
como é que a OAB participou de alguma forma dessa implantação? 

Eurípedes Brito: Não participou.  

Pesquisador: Nunca foram chamados pra conversar?  

Eurípedes Brito: Chamados pra nada. Eu é que mantenho contato 
por conta própria, mesmo sem ser chamado, eu procuro interagir, 
tenho feito consultas em nome próprio, não da OAB por que se for 
esperar a OAB talvez, quando o problema surge se for passar pela 
OAB... 

[...] Existe o seguinte, pra usar a OAB como vaca de presépio. 

[...] Quer tirar foto pra mostrar que a OAB convalidou um sistema, 
chama pra no dia da inauguração a pessoa da OAB sentar na mesa. 
Aí tira a foto e fica como se a OAB tivesse participado de alguma 
coisa. 

(entrevista concedida por Eurípedes Cunha Jr. ao autor em 10 de 
setembro de 2012). 
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Interessante notar que, quase um ano após a primeira implantação, o CNJ ainda não 

disponibilizava manuais para qualquer dos públicos usuários do sistema. Samuel 

Cersosimo elaborou o primeiro manual do sistema e assim descreve sua iniciativa, 

bem como a falta de suporte à OAB-BA: 

 

 

Pesquisador: Tinha manual, tinha alguma coisa? 

Samuel Cersosimo: Não. Eu fiz o primeiro manual. 

Pesquisador: O primeiro manual é aquele teu? 

Samuel Cersosimo: É, aquele manual NAJ/Projudi,  

Pesquisador: Aquele é o primeiro manual? 

Samuel Cersosimo: Que foi pros advogados, eu fiz pelos advogados 
porque os advogados não entendiam nada, nada sabiam nada. 

Pesquisador: Não tinha treinamento nenhum, zero pra eles? 

Samuel Cersosimo: Advogados? 

Pesquisador: É. 

Samuel Cersosimo: Zero, zero. 

Pesquisador: Nem palestra na OAB, nada foi dado? 

Samuel Cersosimo: Eu não lembro se teve palestra na OAB, mas 
acho que não. A participação da OAB no início foi zero. O Tribunal e 
nem o CNJ consultaram, chamaram, deram parte a OAB sobre nada 
que estava acontecendo.  

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Assim, no início da implantação, pela ausência de treinamentos, o próprio pessoal 

do TJBA atendia os advogados para solucionar dúvidas no seu uso: 

 

 

Porque a gente até fez isso [atender pessoalmente os advogados] 
aqui no Tribunal no início, de receber o advogado pessoalmente, 
mostrar para ele como faz, só que a gente viu que não dava conta, a 
gente estava lá em outras atividades, corrigindo bug do Projudi, 
implementando funcionalidade, no meu caso, dando treinamento 
para juiz novo, conciliador, juiz, funcionário e aí chegava o advogado 
para querer receber um treinamento particular. Eu via que a gente 
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não tinha condições de fazer isso. O Tribunal não dava conta disso. 
Então isso começou a ser feito pela OAB, pelos multiplicadores que 
eu treinei aqui, que a gente treinou aqui. Então, isso para mim...  Aí, 
consequentemente, as ligações para cá praticamente reduziram a 
10% do que era antes. Hoje quando liga, é raro, quando é uma coisa 
que a pessoa precisa, quando a gente vê que o cara é uma pessoa 
com maior dificuldade, a gente encaminha ele para uma das salas da 
OAB, e lá tem uma pessoa que foi treinada como multiplicador, que 
está lá pronta... (entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao 
autor em 06 de setembro de 2012). 

 

 

 

Essa iniciativa de treinamento de multiplicadores da OAB-BA aconteceu com 

manuais elaborados pela equipe do TJBA. O apoio do CNJ se restringiu a chancelar 

os manuais elaborados por Samuel Cersosimo para o TJPB. Exemplo disso é o 

Manual Projudi NAJ, de 26 de abril de 2008, em versão para impressão (Anexo 4 – 

Documento 09 – Manual Projudi NAJ – Publicação 04-2008), cuja capa encontra-se 

na Figura 32, a seguir: 
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Figura 32 – Capa do Manual Projudi NAJ 

 

Fonte: Anexo 4 – Documento 09 – Manual Projudi NAJ – Publicação 04-2008. 

 

Os manuais permitem visualizar, ainda como era a interface do sistema à época. 

Ainda que não mostre toda a tela, apenas um recorte da mesma, é possível 

comparar, a Figura 33, que mostra a tela da área do advogado no Projudi, com 

outras versões do sistema, mostradas nas figuras 20 (pg. 185) e 29 (pg. 258): 
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Figura 33 – Tela da área do advogado no Projudi 

 

Fonte: Anexo 4 – Documento 09 – Manual Projudi NAJ – Publicação 04-2008. 

 

Como uso desses manuais, foi desenvolvido curso de multiplicadores com a OAB-

BA (a Foto 9 mostra uma aula prática do curso), para treinar advogados e servidores 

da OAB-BA, os quais seriam responsáveis pelo treinamento dos advogados e 

funcionários de escritórios de advocacia. Este treinamento de multiplicadores é 

descrito por Samuel Cersosimo: 

 

 

Então, eu estou falando do projeto de multiplicadores da 
OAB/PROJUDI. Então tinha apostila, era um curso que durava dois 
dias, a OAB bancava advogados e funcionários de OAB que vinham 
do interior do Estado para cá, a gente formou..  

[...] E foi uma parceria que envolveu muita gente. Envolveu a DMO 
[Diretoria de Modernização], a SECTI - Secretaria de Tecnologia, 
óbvio, eu fiz com a autorização da Elizabeth Lorenzo, que é a 
secretária, apoio de André Pinho, que é o coordenador também da 
área e a participação indispensável da OAB. Ele movimentou dentro 
da OAB o seguinte apoio, a OAB bancou a vinda dessas pessoas, 
advogados e funcionários da OAB, a gente chamava eles de 
multiplicadores. Por que multiplicadores? Essas pessoas, elas 
assinavam um termo de compromisso com a OAB, os advogados, os 
funcionários não precisavam assinar porque já tinham compromisso. 
E qual era o compromisso com esses advogados? Multiplicar aquilo 
que eles estavam aprendendo ali. Ou seja, todos eles tiveram 
obrigação de dar pelo menos dez ou doze cursos, não me lembro 
agora, para outros advogados, sobre aquele tema. Eu fornecia para 
eles todo o material, todas as apostilas, os roteiros, lista de 
exercícios eu elaborei para eles. E aí eles vinham para cá, a gente ia 
para uma sala aqui embaixo que era da recém-inaugurada 
Universidade Corporativa do Tribunal. Acho que foi uma das 
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primeiras coisas que teve nas imediações da Universidade 
Corporativa, a UniCorp. A gente usava a sala lá da UniCorp, que era 
uma sala preparada para isso, já com a versão correta do navegador, 
a versão correta do Java, máquinas a disposição deles, um telão , 
onde eu mostrava o que eu estava fazendo na minha máquina. E 
tinha a parte teórica e a parte prática da aula. Então eu falava tanto 
de questões legais, eu abordava a Lei 11.419, nessa época eu tinha 
acabado de fazer uma monografia sobre processo eletrônico, então 
eu estava afiado nessa parte jurídica também. Então, eu abordava 
tanto as questões legais, e isso era interessante porque tinha 
advogados ali, e abordava também a prática. Então, a gente fazia 
uma prática, por isso eram dois dias de aula. Salvo engano, o 
primeiro dia era mais teórico e o segundo dia era mais prático. Mas 
eu acho que a gente já entrava na prática no primeiro dia. Isso foi 
excelente, formamos mais de dez turmas, salvo engano. Tenho uma 
foto de todas elas, vou te passar. E isso teve resultado. 

(entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 de 
setembro de 2012). 

 

 

Foto 9 – Treinamento prático de multiplicadores 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Samuel Cersosimo. 

 

Apesar da visão positiva expressa pelo entrevistado sobre a iniciativa, do outro lado, 

pela OAB-BA, a atitude do TJBA frente ao treinamento ministrado não era idêntica. 
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Eurípedes Cunha Jr. oferece críticas ao modelo de multiplicadores, posto que 

acredita que o treinamento dos advogados deveria ser feito diretamente pelo TJBA: 

 

 

Eurípedes Brito: O Projudi, o tribunal ofereceu durante alguns anos 
um treinamento, mas há dois anos atrás ele disse que não tinha mais 
condição, não tinha pessoal, não tinha como fornecer o treinamento, 
aí chamou a OAB deu treinamento para os multiplicadores da OAB e 
a OAB hoje tem dado treinamento. 

Pesquisador: Essa é a melhor solução ou tem solução melhor do que 
essa? 

Eurípedes Brito: Acho que quem conhece bem o sistema e pode 
fornecer um serviço melhor é o tribunal.  

(entrevista concedida por Eurípedes Cunha Jr. ao autor em 10 de 
setembro de 2012). 

 

 

Entre setembro e novembro de 2010, foram formados 64 multiplicadores, sendo 24 

funcionários da OAB-BA e 40 advogados (Anexo 4 - Documento 10 - Planilha de 

Multiplicadores Formados) (a Foto 10 mostra a primeira turma de multiplicadores 

formados). Foram treinados funcionários e advogados tanto da capital quanto de 

comarcas do interior, sendo que estes precisavam se deslocar a Salvador para 

receber o treinamento. Ao contrário do que seria de se esperar, somente 25 dos que 

receberam treinamento eram da capital, sendo 39 do interior. 
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Foto 10 – 1ª Turma de Multiplicadores em 14 de novembro de 2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Samuel Cersosimo. 

 

O treinamento de multiplicadores não foi a única iniciativa do TJBA para encurtar as 

distancias com os advogados, estabelecidas desde a implantação do sistema. O 

segundo exemplo de iniciativa é um caso especial, não encontrado nas outras 

implantações estudadas. O TJBA estabeleceu um ambiente de teste, no qual os 

advogados podiam testar as atividades que iriam realizar com uso do sistema, sem 

riscos. Samuel Cersosimo explica o funcionamento do ambiente de teste: 

 

 

Outras iniciativas que acompanharam essa iniciativa do curso de 
multiplicadores da OAB, a gente passou a fornecer à OAB uma 
sandbox, uma caixa de areia. Que acho que era um sonho que eu e 
Euripedes tinhamos. O que é uma sandbox? Um ambiente de teste, 
onde o advogado ou usuário que não saiba mexer no PROJUDI 
possa testar. Ele quer testar como envia uma petição inicial. Se ele 
for testar isso na prática, ele pode enviar uma petição inicial errada. 
Aí vai ter que enviar de novo e vai ser redistribuída de novo e pode 
gerar problema, inclusive de prevenção.  Então a sandbox era 
indispensável. E como eles precisavam dar esse curso e era 
indispensável que eles dessem a parte prática para os alunos deles, 
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eles como multiplicadores, eles tinham a disposição deles uma rede, 
uma VPN, disponibilizada aqui pelo Tribunal e através dessas VPNs 
eles acessavam ambientes de testes daquele Tribunal, do PROJUDI. 
E aí eu disponibilizava para ele dez a doze usuários de teste, 
usuários de advogado e usuários até de juiz para eles poderem gerar 
sentença e analisar a sentença que o advogado de teste gerou. Isso 
até hoje existe, isso até hoje é feito, a OAB hoje, são poucos 
advogados que ainda dão esses cursos como multiplicados. Óbvio, 
eu não acompanhei para ver se todos cumpriram o compromisso 
com a OAB, mas Euripedes volta e meia ele faz turmas ministradas 
por algum multiplicador lá na ESAD [Escola Superior de Advocacia]. 
E lá da ESAD ele acessa a VPN e pelo o que eu sei ele ainda tem 
acesso a VPN. Nessa época houve muita comunicação entre eu, o 
pessoal daqui do suporte do Tribunal e o pessoal do suporte lá da 
OAB, a CPD da OAB que é uma ou duas pessoas, que também não 
é nada melhor do que aqui no Tribunal. (entrevista concedida por 
Samuel Cersosimo ao autor em 06 de setembro de 2012). 

 

 

A ausência de procedimentos documentados e a implantação do Projudi antes que o 

mesmo pudesse ser considerado uma solução completa são dois lados de uma 

mesma moeda. Por um lado, havia uma opção estratégica pela implantação do 

Projudi enquanto eram desenvolvidos novos módulos e funcionalidades, descrita no 

Capítulo 4. Por outro, a constante mutação do sistema dificultava e desestimulava a 

manualização por parte do CNJ. 

 

Com isso, surge um terceiro elemento, crucial para o entendimento da história do 

Projudi e sua trajetória, já observado nas duas implantações antes narradas: as 

múltiplas versões. Tribunais, como o da Bahia, uma vez suspenso o apoio técnico do 

CNJ, começaram a desenvolver suas próprias soluções para os problemas 

encontrados, bem como suas próprias versões do sistema e respectivos manuais 

para disseminação das informações, tanto para público interno quanto externo. 

Nesse momento, que não pode se precisar no tempo, para um ou para um conjunto 

de tribunais, o Projudi deixa de ser um e podemos passar a falar em vários “Projudis” 

espalhados pelo país. 
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As diferentes versões do Projudi na Bahia procuraram incorporar novas 

funcionalidades. O histórico de versões registra as funcionalidades que são 

exclusivas do TJBA, ainda que mantida a numeração original do CNJ195. Samuel 

Cersosimo fala sobre as diferenças entre as versões: 

 

 

Reconhece, é o mesmo sistema, mas muito mais evoluído, muito 
mais evoluído, inclusive em termos visuais. Coisas bobas como o 
tamanho da letra, como o número do processo sem o link pra você 
poder voltar pro processo e poder atualizar página, abrir o processo 
em outra aba. Ele é um sistema muito mais evoluído, mudou, mas 
você continua reconhecendo um no outro, ele não teve mudanças 
visuais drásticas, mas em termos de trabalho, de workflow, de 
funcionalidades também é muito melhor... (entrevista concedida por 
Samuel Cersosimo ao autor em 06 de setembro de 2012). 

 

 

As múltiplas versões aprimoram as funcionalidades sem trazer novas dificuldades ao 

uso, seja por parte de servidores, seja por parte dos advogados. A comparação da 

tela da área de dados do processo, destinada ao uso por advogados, em suas 

versões de março de 2008 (Figura 34) e agosto de 2010 (Figura 35), mostra que a 

aparência, informações e funcionalidades foram mantidas196: 

 

                                            
195 Disponível em < https://projudi.tjba.jus.br/projudi/configuracao/ListarVersao>. Acesso em 
28 de maio de 2013. 

196 As diferenças encontradas entre as duas telas, em especial na metade superior da tela, 
deve-se ao fato que o primeiro (Figura 34) é um processo de juizado especial cível e o 
segundo (Figura 35) é um processo de juizado especial criminal. Por isso, a qualificação das 
partes envolvidas é diferente entre eles. Não foi possível obter telas de dois processos de 
natureza igual, seja cível ou criminal, para tornar a comparação mais evidente. 
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Figura 34 – Tela da área de dados do processo no Projudi em março de 2008 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Samuel Cersosimo. 

 

Figura 35 – Tela da área de dados do processo no Projudi em agosto de 2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Samuel Cersosimo. 
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Em correição realizada pelo CNJ no TJBA, realizada entre 15 e 17 de outubro de 

2010, o próprio CNJ constata os bons resultados obtidos no Juizado do NAJ:  

 

 

Destacamos que o problema de atrasos generalizados, comum na 
grande maioria dos cartórios visitados, não foi constatado no Juizado 
do Núcleo de Atendimento Judiciário de Salvador, projeto que, a 
exemplo da central de conciliação, são ilhas de excelência na 
prestação de serviços judiciários. O Juizado do núcleo, contudo, 
adota turnos de trabalho como se fosse duas unidades distintas, 
situação que prejudica o atendimento das partes e dos advogados 
que buscam o serviço em horário diverso daquele em que seu 
processo tramita (Anexo 4 – Documento xx – Auto Circunstanciado 
de Inspeção Preventiva) 

 

 

Conforme dito por Sérgio Tejada no capítulo anterior, a expectativa dos tribunais era 

que o CNJ substituísse os mesmos na manutenção do Projudi, o que não ocorreu. 

Em alguns tribunais, o apoio do CNJ se limitou ao período de implantação, sendo 

substituído por equipes locais, seja pela autossuficiência dos tribunais, seja pela 

incapacidade técnica do CNJ em prover todo o apoio requerido. Contudo, no caso 

específico da Bahia, o apoio continuou, conforme relato de Samuel Cersosimo: 

 

 

Não, na verdade não acabou por que... Deve ter tido... Houve algum 
hiato entre... Alex sempre continuou, mas como o André falou, depois 
o CNJ mandou pessoas para dar apoio em treinamento. Apoio 
técnico em si, eventualmente, o CNJ foi tirando. Era no início esse 
Alex... Apesar de quê não, continuou sim uma pessoa até pouco 
tempo atrás, que era uma pessoa analista de requisitos e estava 
aqui. Não, o CNJ sempre manteve pelos menos uma pessoa aqui 
contratada pelo CNJ ou terceirizada dando apoio. Até hoje tem na 
verdade (entrevista concedida por Samuel Cersosimo ao autor em 06 
de setembro de 2012). 

 

 

Como na sua origem na Paraíba, no TJBA o Projudi nunca saiu dos juizados 

especiais. Para os demais tipos de juízos, a opção foi pelo SAJ, da Softplan, opção 

esta explicada por André Pinho: 
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Pesquisador: Como é que foi essa decisão de botar nas cíveis e nas 
comuns, no segundo grau, o SAJ e não o PROJUDI? 

André Pinho: O SAJ é um sistema bem mais maduro e bem mais 
abrangente do que o PROJUDI, em se tratando de segundo grau. 
Então, partiu daí. O SAJ já é um sistema que está hoje em nove 
Estados e já tem uma maturidade que o PROJUDI não tem. 

[...] A decisão do Tribunal na aquisição do SAJ pode ter sido uma 
estratégica, ou seja, qual foi a grande vantagem do PROJUDI em 
cima, oh do SAJ, desculpa, em cima do PROJUDI? No SAJ, como o 
mesmo sistema você trabalha com processos físicos e digitais, 
então, a transição é muito menos dolorosa, do que você continuar 
como nós estamos trabalhando hoje em um Juizado e alguns 
Juizados trabalhando ainda com dois sistemas diferentes. A grande 
vantagem do SAJ em relação ao PJe foi essa, esse foi o ponto que 
mais pesou. 

(entrevista concedida por André Pinho ao autor em 06 de setembro 
de 2012). 

 

 

Apesar de o TJBA ter assinado, em 29 de maio de 2010, o Termo de Cooperação 

com o CNJ para o desenvolvimento do PJe, este sistema até hoje não foi 

instalado197. O Projudi continua a operar com exclusividade no TJBA, ao menos nos 

juizados especiais e turmas recursais, conforme relato de André Pinho: 

 

 

Pesquisador: E o PROJUDI está onde hoje em dia? 

André Pinho: PROJUDI, nos juizados especiais e turmas recursais. 

(entrevista concedida por André Pinho ao autor em 06 de setembro 
de 2012). 

 

 

Assim, o último capítulo da nossa história, ao contrário dos anteriores, não tem um 

marco que possa identificar seu fim. A história do Projudi na Bahia continua. E 

                                            
197 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/acordos_termos/ACOT_043_2010.pdf>. 
Acesso em 28 de maio de 2013. 
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merece ser contada. Até quando o Projudi irá resistir ao avanço do PJe na Bahia? 

Porém, a pesquisa termina e ficamos sem saber a resposta. 
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Figura 36 - Trajetória cronológica do Projudi no Brasil 
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7 TRAJETÓRIAS DO PROJUDI 

 

Se até agora contamos uma história, a partir das “vozes” dos atores, humanos e 

não-humanos, é hora de falarmos de trajetórias. Já conhecemos a trajetória 

geográfica, na qual um sistema criado no sertão da Paraíba chegou à capital do 

estado, depois à capital do país, se disseminando pelos seus quatro cantos. Já 

conhecemos também a trajetória temporal do Projudi, a qual foi dividida em três 

grandes etapas, correspondentes aos três marcos de mudança de rumo geográfico: 

de Campina Grande a João Pessoa, de João Pessoa a Brasília de Brasília ao Brasil. 

Agora, é hora de traçar as trajetórias dos atores e das redes. 

 

Para isso, o presente capítulo se divide em nove seções que correspondem às nove 

seções encontradas os capítulos 4, 5 e 6: Universidade, Juizado, Tribunal, Seleção, 

Investimento, Abandono, Roraima, Minas Gerais e Bahia. Cada uma dessas seções 

apresenta uma análise com base na Teoria Ator-Rede, apresentada na seção 2.3, 

de uma fase da história do Projudi. Essas seções contém, ainda, um gráfico de rede 

que retrata o alinhamento dos atores em cada uma das fases. Estes gráficos de rede 

apresentam notação unificada. Os atores, humanos e não-humanos, são 

representados, de forma indistinta, em bolas amarelas. Atores que são analisados 

tanto em separado quanto como um coletivo, são representados individualmente por 

bolas amarelas dentro de uma caixa com a borda azul que representa o seu coletivo. 

A associação entre os atores, formando a rede, é representada por uma linha azul. 

As caixas-pretas constituídas ao longo das trajetórias são representadas com bolas 

pretas. As ações em torno de um anti-programa, que rivaliza com o Projudi, são 

representadas por uma linha vermelha. 

 

Além das seções antes mencionadas, este capítulo conta ainda com duas seções 

que apresentam gráficos de coesão, uma para cada uma das duas primeiras etapas 

da trajetória do Projudi, correspondentes aos capítulos 4 e 5: de Campina Grande a 

João Pessoa e de João Pessoa a Brasilia. Nesses gráficos, cada fase da história do 
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Projudi é representada por um ponto da trajetória, identificado por uma bola azul 

com a numeração correspondente dentro. Não há que se falar em um gráfico de 

coesão para a etapa de Brasília para o Brasil, porque esta é composta de diversas 

trajetórias, uma para cada destino que sai de Brasília, ao invés de uma única 

trajetória que passa pelos três pontos (Roraima, Minas Gerais e Bahia) que, por 

opção metodológica, escolhemos para contar essa parte da história. 

 

Sobre este capítulo, importante notar, ainda, que sua leitura pressupõe que o leitor 

seja versado na linguagem da Teoria Ator-Rede. Os termos mais utilizados desta 

Teoria, incluindo todos aqui referenciados, foram apresentados na seção 2.3, em 

especial no Quadro 1 (pgs. 44-46). Assim, para compreensão do significado desses 

termos, remete-se à seção 2.3 e as referencias bibliográficas ali mencionadas. 

 

 

7.1 Universidade 

 

A fase de “Universidade” é a primeira da trajetória de Campina Grande a João 

Pessoa a Brasília. É também, a fase na história do Projudi mais distante no tempo, 

com menos atores encontrados ao longo da pesquisa e, por isso, a mais difícil de 

reconstruir a partir de seus momentos de tradução. 

 

Por exemplo, não é possível precisar quem é o ator responsável pelos estágios 

iniciais de problematização e interessamento. Antonio Silveira atribui a si mesmo a 

formulação do problema (“processo eletrônico”) e a convocação da reunião dos 

demais atores humanos envolvidos na rede inicial (“nessas aulas discutindo o 

processo eletrônico eu o chamei [Leandro Lira] para participar dessa iniciativa”). Já 

André Moreira identifica Leandro Lira como o responsável pela problematização: “A 

idéia foi dele [Leandro Lira], como ele fazia Direito e Computação, ele resolveu unir 

as duas coisas, e ai no projeto de conclusão de curso de computação ele me 
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chamou”. Para André Moreira, Antonio Silveira só aparece em um segundo 

momento, com base na trajetória de problematização e interessamento que teria 

sido conduzida por Leandro Lira: “Aí, o orientador de Leandro na monografia dele do 

Direito era o Juiz Titular desse Juizado e nós três começamos a trabalhar nesse 

projeto”. 

 

Os momentos seguintes nesta trajetória inicial são mais claros: a inclusão se dá pela 

formalização do projeto junto às universidades envolvidas, gerando inscrições na 

forma de documentos de projeto de trabalho de conclusão de curso junto às 

mesmas198. O projeto de conclusão de curso junto à Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) une os alunos Leandro Lira e André Moreira, bem como o 

magistrado Antonio Silveira, na qualidade de “cliente”, ao projeto do sistema199. O 

projeto de conclusão de curso junto à Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) une 

o aluno Leandro Lira e o orientador Antonio Silveira ao tema do processo 

eletrônico200. 

 

A partir daí se dá a mobilização, à procura de implementar a primeira fase do que 

seria o Projudi: um projeto de conclusão de curso materializado num sistema. Na 

mobilização, essencial a figura de Antonio Silveira, na medida em que permite 

acesso aos servidores (humanos) do Juizado Especial do Consumidor de Campina 

Grande, o que permitiu a definição dos requisitos do sistema. Aqui, Silveira adota a 

posição de porta-voz do Projudi, papel que viria desempenhar até a seleção do 

sistema pelo CNJ, já na trajetória de João Pessoa para Brasília. 

 

Esse processo de tradução resulta em uma rede inicial (Figura 37), em torno de um 

projeto de (sistema de) processo eletrônico, cujo ponto de passagem obrigatório era 

                                            
198 Não foi possível ter acesso a estes documentos internos das respectivas universidades. 

199 Programa da disciplina Projeto em Computação II (Documento 1 – Anexo). 

200 A monografia, sob o título “O Processo Eletrônico e sua Implementação na Justiça 
Brasileira”, encontra-se no Documento 3 – Anexo. 
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um estudante de graduação, Leandro Lira. Sem Leandro Lira, encontraríamos, no 

mesmo momento, uma discussão jurídico/acadêmica sobre processo eletrônico no 

âmbito da UEPB, bem como uma prática de sistemas dissociada dos problemas do 

Judiciário na UFPB. E esta história jamais seria contada.  

 

Figura 37 – Rede da “Universidade” 
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Importante notar que nesta rede, desde o início, o “projeto de processo eletrônico” 

transcende o trabalho de conclusão do curso de computação, pela própria dinâmica 

dos atores humanos envolvidos na rede. São eles que, desde o primeiro momento, 

imaginam um uso prático para o sistema a ser desenvolvido, além de simplesmente 

cumprir um requisito necessário à conclusão do curso, ainda que não se pudesse 
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divisar o alcance que viria a ter. Ainda não é o Projudi, nem o Progidicon, mas já há 

a intenção de ampliar a rede para transcender os limites da Universidade. 

 

Então, a partir da rede inicialmente formada (Figura 37), se desenvolve o projeto de 

um sistema informatizado de processo eletrônico para uso no Juizado do 

Consumidor de Campina Grande. A mobilização em torno de dois projetos de 

conclusão de curso, possibilitada por Antonio Silveira, se torna o ponto de passagem 

obrigatório para uma nova trajetória, ou nova fase na história do Projudi, a ser 

analisada na próxima seção: mais do que um projeto de graduação, um sistema para 

uso prático no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), denominado 

Prodigicon. Aqui, o “projeto de processo eletrônico” é traduzido em “projeto de 

processo eletrônico para o Juizado do Consumidor de Campina Grande”. 

 

 

7.2 Juizado 

 

Na fase do “Juizado”, Antonio Silveira lidera a problematização junto aos outros 

membros do Judiciário paraibano, para garantir seu interessamento, no âmbito do 

Juizado Especial. Leandro Lira se torna estagiário de Antonio Silveira no Juizado, 

ainda no primeiro semestre de 2004, e passa a integrar a equipe deste. Com esta 

nova configuração, uma nova rede se forma (Figura 30), ainda em Campina Grande, 

de forma a permitir o desenvolvimento da primeira versão do Projudi no Juizado do 

Consumidor de Campina Grande. 
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Figura 38 – Rede do “Juizado”  
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A nova rede é uma expansão da anterior, produzida a partir da atuação de Antonio 

Silveira. Importante notar que, nesta nova configuração, o “projeto de processo 

eletrônico” já é chamado Prodigicon, nome do Projudi até sua ida para o CNJ. 

Passam a fazer parte da nova rede o Juizado Especial e os seus servidores 

(humanos). Saem da rede a UEP e o trabalho de conclusão de curso de Direito de 

Leandro Lira, já terminado, que não mais agem sobre a rede. 

 

Esta fase também consolida um núcleo central da rede, composto pelo Projudi, 

Antonio Silveira, André Moreira e Leandro Lira. Este núcleo iria se manter coeso até 

o fim da fase de Seleção. Pode-se afirmar, sem dúvidas, que há um alinhamento 

forte entre esses atores. Porém, parece exagero afirmar que haveria neste núcleo 

uma caixa-preta, em que os atores se comportam como um só. 
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Mais uma vez, os movimentos de envolvimento e mobilização são facilitados por um 

arranjo institucional, desta vez no âmbito do Judiciário. Silveira era o Juiz Titular do 

Juizado, com relativa autonomia administrativa, o que lhe conferia força para impor a 

solução negociada na rede anterior. Exemplos disto são a entrada de Leandro Lira 

na equipe do cartório e a mobilização da equipe do cartório para o projeto. Não se 

pode dizer que haja, neste momento, um verdadeiro processo de envolvimento. 

 

Como porta-voz da rede do Projudi, Antonio Silveira busca ampliar a mesma. Em 

agosto de 2004, Silveira enviou à Presidência do TJPB ofício que inscreve o “Projeto 

Piloto para Implantação de Autos Processuais Digitais no Juizado do Consumidor de 

Campina Grande” (Anexo 2 – Documento 4). Por meio deste novo ator, há o 

interessamento do TJPB, que levou à apresentação do projeto ao então Presidente 

do TJPB, Desembargador Plínio Leite Fontes e outros membros da administração do 

Tribunal. 

 

Nesse momento, o processo de tradução não é bem sucedido, posto que a tentativa 

de envolvimento não produz mobilização. Assim, frustrada a expansão da rede, 

ainda assim a mesma se mantém coesa.  Ainda que o caminho para implantação do 

Projudi no Juizado Especial passasse obrigatoriamente por Antonio Silveira, um ator 

institucional precisava aprovar a implantação do projeto-piloto, o TJPB, do qual o 

Juizado Especial do Consumidor de Campina Grande era parte integrante. O TJPB 

era ponto de passagem obrigatório para que os atores alcançassem seus objetivos, 

e a superação desse ponto de passagem obrigatório é descrito na seção seguinte. 

 

 

7.3 Tribunal 

 

Uma nova tentativa de expandir a rede foi feita por Antonio Silveira, em janeiro de 

2005, quando o Desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho, que viria a se tornar 
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Presidente do TJPB, começa a definir seus projetos prioritários. Desta vez, o 

processo de envolvimento e mobilização é bem sucedido e o ponto de passagem 

obrigatório para a implantação do projeto é superado. 

 

Ainda assim, há um longo lapso temporal entre o envolvimento e a efetiva 

mobilização. Esse ponto de passagem obrigatório, crucial para a transposição da 

distância entre Campina Grande e João Pessoa, foi penoso e marcado por 

sucessivos documentos que formaram um arcabouço legal capaz de, ao menos sob 

o aspecto formal, garantir a irreversibilidade, que, na prática, nunca chegou a se 

conseguir.  

 

Em fevereiro de 2005, André Moreira e Leandro Lira foram contratados pelo TJPB e 

este contrato cria uma inscrição (Anexo 2 – Documento 09 - Diário da Justiça - 

Contratação direta do analista André Luiz Cavalcanti Moreira e Leandro de Lima 

Morais, Poder Judiciário Estadual, Estado da Paraíba, 25 de fevereiro de 2005, pg. 

1). Outra inscrição é o cronograma de implantação dos softwares no Juizado 

Especial do Consumidor de Campina Grande, com duração prevista de 6 (seis) 

meses, com término estimado em agosto de 2005 (Anexo 2 – Documento 8 – Email 

de Leandro Lira a André Moreira e Antonio Silveira, 28 de fevereiro de 2005). Em 22 

de março de 2005, é formalizada a licença de uso gratuito do Projudi ao TJPB, pelos 

seus autores, Leandro Lira e André Moreira (Anexo 2 – Documento 11 – Contrato n 

08-2005 de Licença de Uso). Em 9 de abril, o referido contrato é publicado no Diário 

da Justiça, conferindo efetiva validade ao mesmo (Anexo 2 – Documento 12 - Diário 

da Justiça - Contrato n 02-2005 de Licença de Uso, Poder Judiciário Estadual, 

Estado da Paraíba, 9 de abril de 2005, pg. 1). 

 

A última inscrição, que viabiliza a implementação é a Resolução do Tribunal Pleno 

que “estabelece normas para o funcionamento do Processo Eletrônico nos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado da Paraíba” (Anexo 2 - Documento 13 - Diário da Justiça 

- Resolução 21-2005), publicada em outubro de 2005. No mesmo mês é inaugurado 
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o Juizado Virtual, criando uma caixa-preta que inclui o próprio Juizado e o Prodigicon 

(Anexo 2 – Documento 15 – Convite para inauguração do Projudi). A placa 

descerrada na inauguração é outra inscrição e lista toda a estrutura de poder do 

TJPB e, ao fim, os autores do projeto. Neste momento, ocorre a tradução do Projudi 

de “projeto de processo eletrônico para o Juizado do Consumidor de Campina 

Grande” em “processo eletrônico para o Juizado do Consumidor de Campina 

Grande”. 

 

Apesar da constituição de uma caixa-preta cuja irreversibilidade persiste até hoje (o 

Juizado Especial de Campina Grande continua a operar com o Prodigicon instalado, 

ainda que sob o nome de E-jus), a nova rede expandida enfrentou resistências a 

uma expansão ainda maior. 

 

A área de TI (CPD) do TJPB institui um claro anti-programa com várias frentes de 

atuação e produção de inscrições que bloqueiam o caminho do Projudi. Primeiro, 

pelo bloqueio à integração com outros sistemas do TJPB (Anexo 2 – Documento 17 - 

Relatório da Situação do Sistema Projudi e Cometários (sic) ao Relatório Oferecido 

pela Coordenadoria de Processamento de Dados nas Fls. 06 e 07 deste Processo 

Administrativo). São abertos diversos e sucessivos processos administrativos (por 

exemplo, Anexo 2 – Documento 18 – Resposta de Antonio Silveira ao Relatório 

Oferecido pela Coordenadoria de Processamento de Dados no Processo 

Administrativo nº 186.443-2). Esses processos administrativos criam inscrições nas 

quais fica explícito o conflito entre a equipe do Projudi e a área de TI do TJPB. 

Através dessas inscrições, programa e anti-programa procuram impor suas próprias 

traduções. 

 

Outra manifestação de resistência que integrava o anti-programa foi a recusa em 

hospedar, nas dependências do CPD, os servidores do Projudi. Esse problema foi 

depois superado quando a área de TI do TJPB disponibilizou dois servidores 

Hewllet-Packard exclusivos, dentro de seu Centro de Processamento de Dados 
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(CPD), em João Pessoa (Anexo 2 – Documento 18 – Email encaminhado por 

Antonio Silveira ao CPD, 29 de maio de 2006).  

 

Ainda mais grave foi o bloqueio do acesso ao sistema Projudi, com impactos tão 

grandes que ganha espaço nos jornais locais, após 30 (trinta) dias de paralisação 

(Anexo 2 – Documento 22 - Diário da Paraiba - Falhas inviabilizam 150 processos, 

31 de agosto de 2006). 

 

Um dos efeitos desse bloqueio foi agregar ao anti-programa o Juiz do 1º Juizado 

Especial Cível, única outra unidade jurisdicional que utilizava o Projudi, além da 

comandada por Antonio Silveira (Anexo 2 – Documento 19 – Ofício/GJ/Nº 22/2006, 

de 30 de agosto de 2006).  Antonio Silveira cobra providências da área de TI por 

meio de ofícios e processos administrativos, formalizando suas reclamações. Em 

ofício da Coordenadoria dos Juizados Especiais, Ofício CJE Nº08/06, datado de 11 

de maio de 2006, ele cobra o encaminhamento de processos administrativos 

(Processo Administrativo nº 172.874-1, Processo Administrativo nº 178.029-8, 

Processo Administrativo nº 184.006-1; Processo Administrativo nº 187.885-9 e 

Processo Administrativo nº 186.443-2) à Comissão Permanente de Informática, bem 

como a criação de núcleo vinculado à área de TI (Coordenadoria de Processamento 

de Dados), com um gerente, dois analistas desenvolvedores e um técnico em 

suporte (Anexo 2 – Documento 21 – Oficio CJE 08/06). De novo, as inscrições 

proliferam e registram o combate entre programa e anti-programa. 

  

A paralisação dura mais de 90 (noventa) dias, mesmo com as sucessivas 

reclamações de Antonio Silveira para que o acesso fosse reestabelecido, o que só 

aconteceu por intermédio do então Presidente do TJPB, Desembargador Júlio Paulo 

Neto. Antonio Silveira mantém aqui o papel de porta-voz do Projudi. 
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A rede do Projudi (agora com seu nome definitivo) no Tribunal apresenta novos 

atores quando comparada à rede da fase do Juizado. Esses novos atores se 

alinham em torno a um anti-programa que rivaliza com o sistema. Ao invés de um 

sistema rival , este anti-programa se articula em torno de uma negação ao Projudi, 

fornecendo com alternativa um não-Projudi, ou simplesmente sua resistência ao 

alinhamento (Figura 39). 

 

Figura 39 – Rede do “Tribunal” 
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Nesta nova rede, os servidores (máquinas) medeiam a relação entre os servidores 

(humanos) e o Projudi, bem como a relação do Juiz do 1º Juizado com o sistema. 

Com isso, impedem o acesso ao Projudi por parte desses atores. Enquanto o Juiz do 
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1º Juizado busca a retirada do Projudi, considerando-o inviável, alinhando-se aos 

interesses da área de TI, Antonio Silveira age como porta-voz do sistema, fazendo 

sua defesa e procurando mobilizar os atores para reestabelecer seu funcionamento. 

Os processos administrativos se tornam um ator na rede e seu procedimento é 

utilizado pela área de TI para adiar o atendimento a solicitações referentes ao 

Projudi. Por isso, podemos considerar que os processos agem sobre a realidade, 

bloqueando o programa. Eventualmente Silveira, consegue superar parte dos 

bloqueios, mas essa vitória não o capacita a continuar expandindo a rede do Projudi.  

 

A rede em favor do Projudi vai se enfraquecendo mais e mais. André Moreira e 

Leandro Lira não tem seu contrato renovado e deixam ou TJPB. Um novo processo 

administrativo tenta responsabilizar Antonio Silveira pelos recursos investidos no 

Projudi. E, em julho de 2007, com a inauguração do Primeiro Juizado da Justiça 

Virtual (e-Jus) da Paraíba, o anti-programa obtém sucesso. Ainda que o novo 

sistema seja o Projudi disfarçado com novas cores, é um sistema “desenvolvido” e 

chancelado pela área de TI do TJPB. Inicialmente, a origem do novo sistema a partir 

do Projudi ainda era contada (Anexo 2 - Documento 28 - Apresentação Inauguração 

do Primeiro Juizado Virtual da Paraíba). Com o passar do tempo, ele vira um 

sistema completamente novo (Anexo I – Documento 29 – Desembargador Marcos 

Cavalcanti Apresenta ao Tribunal Pleno Relatório de sua Participação em Encontro 

de Maceió). 

 

Aqui, pode se falar na existência de uma nova rede. Mas esta nova rede está fora do 

escopo do Projudi, posto que pode ser considerada uma rede do e-Jus, nova 

nomenclatura que o Projudi adota no TJPB, com o apoio de novos atores. A 

formação da nova rede pode ser vista como o fracasso da tradução do Projudi de 

“processo eletrônico para o Juizado do Consumidor de Campina Grande” para 

“processo eletrônico para o TJPB”. 
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A fase do “Tribunal” completa a trajetória do Projudi de Campina Grande a João 

Pessoa. Esta trajetória é sintetizada, em um gráfico de coesão, na seção seguinte. 

 

 

7.4 Trajetória de Campina Grande a João Pessoa 

 

As três fases da trajetória do Projudi na etapa de Campina Grande a João Pessoa, 

analisadas nas seções 1, 2 e 3 do presente capítulo, estão representadas no gráfico 

de coesão abaixo (Figura 40): 

 

Figura 40 – Trajetória de Campina Grande a João Pessoa 
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A trajetória se inicia na “Universidade” com razoável mobilização dos atores locais, 

mas sem mobilização dos atores globais. Havia alinhamento entre os atores locais, 

mas os atores globais ainda não participavam da rede.  
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Em sua segunda fase, “Juizado”, as alianças entre os atores locais se reforçam, na 

medida em que a rede vai se expandindo e os atores conseguem avançar no 

alcance dos seus interesses, o que eleva a mobilização dos atores locais. A segunda 

fase traz consigo, também, a mobilização dos atores globais, que promovem um 

salto em direção ao alcance dos objetivos dos atores, ou seja, a efetiva implantação 

do sistema no Juizado do Consumidor de Campina Grande.  

 

Por fim, a terceira fase, “Tribunal”, é marcada pelo aparecimento de um anti-

programa. Esse anti-programa reverte a trajetória de fortalecimento da rede, 

reduzindo a mobilização dos atores globais e locais. Importante notar que, neste 

ultimo caso, a desmobilização dos atores locais se dá tanto pela entrada de novos 

atores (alinhados ao anti-programa), quanto pela saída de antigos atores (alinhados 

ao programa). 

 

 

7.5 Seleção 

 

A fase de “Seleção” é a primeira da trajetória de João Pessoa a Brasília. O interesse 

pelo processo eletrônico por parte dos atores humanos que lideram esta fase 

antecede a sua chegada ao CNJ. Quando no TRF da 4ª Região, já haviam 

implantado uma iniciativa de processo eletrônico (Ministra Ellen Gracie, Sérgio 

Tejada e Carlos Abelaira). Os mesmos atores também influenciaram o Projeto de Lei 

Nº 5.282/01, em tramitação no Congresso, que visava disciplinar o processo 

eletrônico. Porém, somente a chegada ao CNJ pode permitir levantar a questão em 

um novo nível: o “modelo nacional de processo eletrônico”. Assim, o CNJ é ponto de 

passagem obrigatório para a implantação deste modelo.  
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O processo de seleção de um sistema informatizado para ser o modelo de processo 

eletrônico a ser implantado pelo CNJ em todo o Brasil tem início com a resistência 

dos tribunais ao e-Proc, da 4ª Região da Justiça Federal, implantado no CNJ para 

uso em seus processos administrativos, por Sérgio Tejada e Carlos Abelaira, no 

início da gestão da Ministra Ellen Gracie. É forçoso notar que, tivessem os tribunais 

apresentado menos resistência ao e-Proc, haveria sucesso na sua tradução em 

“modelo nacional de processo eletrônico”. Assim, nossa história tem prosseguimento 

graças a este anti-programa, anterior à chegada do Projudi em Brasília, que impede 

a disseminação do e-Proc, programa inicialmente pretendido pela gestão do CNJ. 

 

Nesse contexto, o próprio CNJ é responsável pela problematização, bem como pelo 

interessamento, que se consolida, entre outras coisas, no I Encontro de Operadores 

da Justiça Virtual. A partir do CNJ, é gerada a inscrição de orçamento de R$ 80 

milhões para a compra de equipamentos. A Ministra Ellen Gracie e Sérgio Tejada 

são porta-vozes deste processo de tradução. 

 

A partir da realização do I Encontro, o CNJ promove o envolvimento e se consolidam 

alianças em torno da solução negociada: submeter as alternativas a grupos de 

especialistas para escolha do “modelo nacional de processo eletrônico”. Se esta 

solução é negociada e aceita, com ampla participação nos grupos de especialistas, 

cada sistema de informação concorrente forma, ao seu redor, sua própria rede de 

apoio, constituindo a sua escolha um programa rival, em detrimento dos demais.  

 

Os sistemas de processo eletrônico e seus tribunais de origem formam verdadeiras 

caixas-pretas durante o processo de seleção (Figura 41). Como revelam os atores 

humanos, “o meu sistema é melhor que o seu”. Já o Projudi forma é caso particular. 

Sem o apoio do TJPB, a caixa-preta do Projudi é formada pelo Juizado do 

Consumidor, do qual Antonio Silveira era o Juiz Titular, o próprio Silveira, André 

Moreira e Leandro Lira. 

 



311 

 

Figura 33 – Rede da “Escolha” 
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O I Encontro traz, ainda, como resultado o apoio ao Projeto de Lei Nº 5.282/01, por 

meio da Carta aos Operadores da Justiça Virtual. Com esta inscrição, os critérios de 

seleção para o modelo devem se alinhar aos requisitos legais previstos no Projeto 

de Lei.  

 

Os critérios de seleção, ainda que não façam parte de uma inscrição, são bloqueios 

ao processo de tradução de diversos dos sistemas concorrentes em “modelo 

nacional de processo eletrônico”. Assim, pode se dizer que os critérios de seleção, 

enquanto ator neste processo, se alinham ao Projudi e se opõem aos sistemas 

concorrentes, produzindo o resultado final (Figura 41). 

 

A mobilização produz o processo de seleção, no qual os atores centrais são os 

grupos de especialistas e os critérios de seleção. Entre esses critérios de seleção, o 

foco na Justiça Estadual dá grande vantagem ao Projudi. Além disso, a já 

mencionada resistência ao e-Proc por parte dos tribunais elimina o mesmo da 

competição. Quanto ao SAJ e ao Creta, estes são eliminados com base no critério 

de custo, já que o custo de suas licenças iria inviabilizar a implantação sua em todo 

o território nacional. Ao e-Proc se opõe a própria Justiça Federal, como já havia sido 

explicado no início desta seção (Figura 41). 

 

O fim bem sucedido do processo de tradução resulta na escolha do Projudi como 

“modelo nacional de processo eletrônico”. Porém, essa tradução não foi capaz de 

quebrar as caixas-pretas previamente existentes, e cada um continuou com sua 

iniciativa de informatização processual anterior ao processo de escolha. Cada um 

desses anti-programas tem sua rede própria, sendo que tais redes não são parte do 

escopo do presente trabalho. 
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7.6 Investimento 

 

Uma vez “dentro” do CNJ, uma nova fase na trajetória do Projudi se inicia. Nesse 

ponto, CNJ e Projudi formam uma caixa-preta em que o Projudi se consolida como 

“modelo nacional de processo eletrônico” suportado pelo CNJ. A nova caixa-preta é 

marcada por uma série de inscrições, como a ata da sessão que formalizou a 

doação (Anexo 3 – Documento 07 - Ata e Certidão de Julgamento da 25ª Sessão 

Ordinária, de 12 de Setembro de 2006) e o termo de doação (Anexo 3 – Documento 

08 – Termo de Doação de Software). 

 

Ainda que o sistema continue a operar no Juizado do Consumidor de Campina 

Grande, onde Antonio Silveira era Juiz Titular, a antiga caixa-preta do Projudi se 

desfaz. No âmbito do CNJ, Sérgio Tejada organiza uma pequena equipe de 

desenvolvimento liderada por Carlos Abelaira, com quem trabalhara no 

desenvolvimento do e-Proc no TRF da 4ª Região. Além de Abelaira, a equipe conta 

com Leandro Lira, João Alberto, técnicos cedidos do TRF da 4ª Região. Depois, 

Pedro Vieira viria a se juntar à equipe. 

 

Essa configuração de equipe traduz o Projudi, acrescentando funcionalidades do e-

Proc, em um novo sistema. Aqui, se materializa a flexibilidade que foi uma das 

vantagens competitivas do Projudi e aproxima os objetivos do modelo nacional de 

processo eletrônico com os objetivos iniciais da equipe oriunda do TRF da 4ª Região 

de tornar o e-Proc o modelo nacional de processo eletrônico.  

 

Em setembro de 2006, o Projudi é apresentado em Goiânia aos tribunais estaduais, 

sendo colocado à disposição para avaliação e implantação a partir de janeiro do ano 

seguinte. Neste momento, o CNJ produz a problematização da implantação do 

Projudi e o interessamento dos tribunais estaduais. A partir desta apresentação, há o 

envolvimento que consolida alianças em torno da solução de implantar o Projudi. 
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Forma-se uma rede de desenvolvedores nos tribunais estaduais, que será um 

importante ponto de apoio para a mobilização durante o processo de implantação. 

Em dezembro de 2006, perto do fim do prazo para início de implantação, o CNJ 

produz uma nova inscrição e contrata a empresa DBA para apoiar o 

desenvolvimento do sistema. A contratação reforça a rede e permite cumprir os 

prazos estabelecidos (Figura 42).  

 

Figura 42 – Rede de “Investimento” 
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A rede acima (Figura 42) permitiu o desenvolvimento do Projudi a partir do CNJ. A 

mobilização ao longo do tempo permitiu o alinhamento de cada vez mais tribunais 

estaduais à rede, ao longo da implantação do Projudi apoiada pelo CNJ. O 

crescimento da rede torna-se motor para um crescimento ainda maior, sendo o 

sucesso de um alinhamento anterior, motivo para impulsionar novos atores a se 

alinharem com o programa.  A rede consolidou ainda a tradução do Projudi de 

“modelo nacional de processo eletrônico” em “sistema nacional de processo 
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eletrônico”, ainda que se possa discutir a abrangência e penetração do Projudi nos 

tribunais brasileiros. 

 

A representação de um ator coletivo “Tribunais estaduais” na rede acima (Figura 42) 

é retrato, tão somente, da incapacidade do pesquisador e da representação gráfica 

em lidar com cada um dos 26 tribunais que se alinharam ao programa, bem como 

com as singularidades de cada um desses alinhamentos e dos processos de 

tradução que lhes deram origem. Pode se dizer ainda que cada uma dessas 

implantações do Projudi forma sua própria rede, que, por sua vez, é representada 

como um ator singular na rede que representa o cenário nacional, apresentada na 

Figura 42. Nesse sentido, parte da falta de representação destas redes de 

implantações em âmbito estadual é compensada pelos três exemplos de 

alinhamento que foram narrados no Capítulo 6, e suas respectivas redes, 

apresentadas nas seções 9, 10 e 11 do presente capítulo. 

 

Observa-se, ainda, que a rede formada na Figura 42 é aparentemente fechada. Não 

há atores em posição de resistência ao programa. Como já foi dito, atores que não 

quiseram se alinhar ao programa Projudi, em especial a Justiça Federal e a Justiça 

do Trabalho, além de alguns tribunais estaduais, formaram suas próprias redes para 

avançar em seus próprios programas de processo eletrônico. O enfraquecimento da 

rede do Projudi e o fortalecimento de outra rede que coexiste ao longo do tempo em 

torno de outro programa (PJe) leva à fase de “Abandono” do Projudi, descrita na 

seção seguinte. 

 

 

7.7 Abandono 

 

A fase de “Abandono” do Projudi pode ser vista de duas maneiras, por dois 

processos que ocorrem em paralelo. Primeiro, como o processo de enfraquecimento 
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da rede construída na fase de “Investimento” que provoca a destruição das caixas-

pretas estabelecidas e o desalinhamento dos atores. Segundo, como o processo de 

fortalecimento de uma nova rede que consegue impor o seu programa ao 

previamente existente, bem como formar suas próprias caixas-pretas. Sendo o 

escopo do presente trabalho o Projudi, optou-se pela primeira de contar esta fase da 

história 

 

O abandono começa a se desenhar ainda na fase de investimento. Como já se 

disse, não é um abandono repentino, mas sim um processo no qual o 

enfraquecimento de uma rede e o fortalecimento de outra permitem que um novo 

programa concorrente se imponha – um programa que sempre esteve ali, mas não 

tinha forças para, antes, rivalizar com o existente. Há que se argumentar que, neste 

caso, este programa, o PJe como sistema nacional de processo eletrônico, deveria 

estar representado na rede de investimento. Porém, assim como ele, diversos outros 

programas existiam nessa fase, sem que posteriormente tenham se transformado 

em programas hegemônicos no âmbito do CNJ, como o Projudi o fora e o PJe o é, 

atualmente, em 2013. 

 

Ao longo da fase de investimento, diversos atores se desmobilizam em diversos 

períodos da história, por vontade própria ou por influência de outros atores. Não se 

pode creditar essa desmobilização, exclusivamente, à mudança de gestão do CNJ. 

Se ela contribuiu, também contribuíram interesses outros dos atores, que deixaram a 

rede em favor de seu alinhamento com outras redes. 

 

Contudo, a criação dos pólos tecnológicos com a transferência da responsabilidade 

do desenvolvimento do Projudi para cinco tribunais pode ser visto como o ponto de 

virada na trajetória. A partir dali, a presença no CNJ de Paulo Cristóvão, previamente 

alinhado ao PJe, torna-se elemento central, na medida em que este atua como 

porta-voz do programa concorrente. O lançamento do projeto PJe consolida a 

desarticulação da caixa-preta [CNJ+Projudi] e abre espaço para uma nova caixa-
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preta, [CNJ+PJe], na medida em que a responsabilidade sobre o Projudi já havia 

sido transferida aos tribunais (Figura 43). 

 

Figura 43 – Rede de “Abandono” 
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A fase de “Abandono” completa a trajetória do Projudi de João Pessoa a Brasília. 

Esta trajetória é sintetizada, em um gráfico de coesão, na seção seguinte. 
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7.8 Trajetória de João Pessoa a Brasília 

 

As três fases da trajetória do Projudi na etapa de João Pessoa a Brasília, analisadas 

nas seções 5, 6 e 7 do presente capítulo, estão representadas no gráfico de coesão 

abaixo (Figura 44): 

 

Figura 44 – Trajetória de João Pessoa a Brasília 
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A trajetória inicia na “Seleção”, promovida pelo CNJ, com razoável mobilização dos 

atores locais (envolvidos na gestão do CNJ), mas com baixa mobilização dos atores 

globais (tribunais), que procuravam avançar seus próprios programas.  

 

Em sua segunda fase, “Investimento”, as alianças entre os atores locais se reforçam 

em torno da solução negociada e, na medida em que a rede vai se expandindo, 

promove-se um aumento da mobilização dos atores globais, com forte crescimento 

da rede em curto período. Este aumento da mobilização global reforça os 
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movimentos e a mobilização dos atores locais, que ficam fortalecidos com o sucesso 

do programa.  

 

Por fim, a terceira fase, “Abandono”, é marcada pelo aparecimento de um anti-

programa, o PJe como sistema nacional de processo eletrônico. Este anti-programa 

reverte a trajetória de fortalecimento da rede, reduzindo a mobilização dos atores 

globais e locais em torno ao Projudi. Importante notar que, neste ultimo caso, a 

desmobilização dos atores locais se dá tanto pela entrada de novos atores alinhados 

ao anti-programa (destacando-se Paulo Cristóvão), quanto pela saída de antigos 

atores alinhados ao programa (destacando-se Ellen Gracie, Sérgio Tejada, Pedro 

Vieira e Leandro Lira). Novos atores globais antes marginalizados pela hegemonia 

do programa vigente se integram à rede (destacando-se o TRF da 5ª Região, a 

Justiça do Trabalho e o próprio PJe), e atores antes centrais se tornam periféricos 

(destacando-se o TJMG, o TJMT, outros tribunais estaduais e o próprio Projudi), 

pelo ganho de influência do anti-programa. 

 

Com o “Abandono”, termina a trajetória do Projudi de João Pessoa a Brasília. Nas 

três seções seguintes serão analisadas as trajetórias do Projudi de Brasília para o 

Brasil, em especial para os três estados selecionados para o escopo do presente 

trabalho: Roraima, Minas Gerais e Bahia. 

 

 

7.9 Roraima 

 

A problematização que leva o Projudi a Roraima se dá no encontro realizado pelo 

CNJ em Goiás para discutir o sistema. As presenças de Pedro Vieira, Diretor da área 

de tecnologia da informação, Erick Linhares, juiz do Juizado Especial da Capital, e 

Mauro Campello, à época presidente, todos do TJRR, no evento, garantem as 

condições de interessamento. Mauro Campello se torna ponto de passagem 



320 

 

obrigatório para a primeira implantação do Projudi pelo CNJ, e Erick Linhares torna-

se porta-voz. 

 

Pode-se ver que as primeiras etapas de alinhamento que possibilitam a tradução do 

Projudi em sistema de processo eletrônico dos juizados especiais de Roraima é 

centrada em atores humanos. Assim, o sistema é instalado no 2º Juizado Especial 

Cível da Capital, criado com Erick Linhares como Juiz Titular. Porém, a expansão do 

Projudi em Roraima depende do envolvimento de atores não-humanos, 

institucionais, mobilizados por esses atores humanos que formam o núcleo inicial. É 

importante para o sucesso da tradução, nesta etapa, a ação coordenada do 

Presidente do TJRR com a Corregedoria, que resultou numa inscrição na rede, a 

Resolução Nº 06/2007, que se tornaria importante ator para mobilizar juízes, 

servidores (humanos) e os demais juizados. A Resolução Nº 041/2007 é outra 

inscrição produzida por esses atores, consolidando Erick Linhares como ator central, 

o qual coordena a implantação do Projudi em Roraima. 

 

Erick Linhares se consolida, assim, como porta-voz da solução e promove o 

interessamento e o envolvimento de novos atores institucionais na rede. Dessa 

forma, importantes atores passam a integrar a rede: Defensoria Pública e Ministério 

Público. A mobilização desses atores foi facilitada pela cessão de equipamentos 

pelo CNJ, transferidos pelo TJRR a esses atores, para que os mesmos pudessem se 

ligar ao Projudi, dada a falta de infraestrutura.  

 

Para que a OAB-RR e os advogados a ela vinculados pudessem se integrar a rede, 

foram necessárias quatro ações. Por parte do TJRR, Erick Linhares mobiliza a mídia 

local, provedores de Internet e uma equipe interna. A primeira para mostrar as 

vantagens do Projudi ao público, em especial ao público especializado, composto 

pelos advogados. O segundo grupo para melhorar o acesso ao sistema, e'vitando 

que problemas técnicos gerassem resistência. Já a equipe interna oferece os 

primeiros treinamentos aos advogados para uso do Projudi. Por parte da OAB-RR, 
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foi feito um acordo com o Banco do Brasil para financiar a compra de equipamentos 

pelos advogados.  

 

Assim, o Projudi se consolida nos juizados especiais de Roraima a partir de uma 

ampla rede, que inclui atores humanos e não humanos, em uma intrincada rede de 

interligações que contribui para a estabilização da tradução do Projudi em  “sistema 

de processo eletrônico dos juizados especiais do TJRR” (Figura 45). 
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Figura 45 – Rede de “Roraima” 
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A rede formada (Figura 45) não encontra, naquele momento, anti-programas visíveis 

que contraponham a solução proposta. O sucesso da implantação em Roraima 

repercute na mídia nacional, o que reforça a rede local em torno do sistema, mas 

também permite ao CNJ continuar a disseminar o Projudi no restante do país. Entre 
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os estados escolhidos para esse processo de disseminação, Minas Gerais e Bahia, 

objeto de análise nas duas seções seguintes. 

 

 

7.10 Minas Gerais 

 

A problematização que leva o Projudi a Minas Gerais se dá no encontro realizado 

em março de 2007, no próprio TJMG, para discutir a implantação do sistema no 

Tribunal. Ainda que seja longa a lista de presentes ao encontro, fica claro o caráter 

institucional do mesmo, reunindo o CNJ, a Presidência, o Conselho de Supervisão e 

Gestão dos Juizados Especiais e a Comissão de Tecnologia da Informação do 

TJMG. Nessa reunião, Sérgio Tejada atua como porta-voz do Projudi, papel que ele 

representa na rede de “Investimento” do CNJ, conforme visto na seção 6 deste 

capítulo. A Presidência do TJMG passa, a partir da reunião, a atuar como porta-voz 

do Projudi em Minas Gerais. Além do apoio institucional dos atores do TJMG, o 

Projudi obtém também, a partir de interessamento promovido pelo Conselho de 

Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, a união dos juízes do Juizado da 

UFMG à rede. 

 

A Presidência do TJMG promove uma inscrição na rede, a Portaria da Presidência 

nº 2079/2007, que autoriza a implantação do Projudi no Juizado Central, ou Juizado 

da UFMG. Mas, a efetiva implantação do Projudi no Juizado só acontece com o 

apoio de dois atores externos: o CNJ, por meio de sua equipe, e os equipamentos 

doados pelo CNJ ao TJMG. São estes equipamento que permitem ao programa do 

Projudi superar o anti-programa previamente existente, o SAJ da Softplan, cujo 

investimento já realizado poderia servir de barreira à entrada do Projudi. 

 

Vencida a barreira inicial com sucesso, a expansão do Projudi pelos juizados e 

turmas recursais do TJMG é rápida. Essa expansão leva a Presidência, a 
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Corregedoria e o Conselho de Supervisão a promoverem uma nova inscrição na 

rede, a Portaria Conjunta nº 127/2008, que criou o Conselho Gestor do Sistema CNJ 

de Processo Eletrônico. Outra consequência dessa expansão é o fortalecimento da 

equipe local. É importante notar que, dado o tamanho do TJMG, essa expansão não 

poderia ser dependente da pequena equipe do CNJ. Assim, a equipe local é a 

responsável pela implantação do Projudi em Minas Gerais, incluindo o treinamento 

de advogados, desde o seu início. Além disso, a equipe local implementa melhorias 

no sistema, produzindo novas versões do mesmo. 

 

A criação da versão 1.10 do Projudi representa um fortalecimento da rede e uma a 

inserção do TJMG na rede nacional de “Investimento” do CNJ. Esta versão deveria 

ser a nova versão nacional. Contudo, a mudança na trajetória do Projudi no âmbito 

do CNJ torna a “Versão do TJMG” concorrente da versão CNJ, provocando 

desalinhamento na rede (Figura 46). 
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Figura 46 – Rede de “Minas Gerais” 
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A tradução do Projudi em “sistema de processo eletrônico dos juizados especiais do 

TJMG" é uma rede de atores não-humanos. Reúne atores institucionais, artefatos e 

inscrições. Se, na formação da rede ela enfrenta um anti-programa, o SAJ, a rede 

consolidada se torna um anti-programa do próprio Projudi, se considerarmos que 

havia uma intenção, por parte do CNJ, de manter uma única versão nacional do 

sistema (Figura 46). 
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7.11 Bahia 

 

A partir da história contada na seção 3 do Capítulo 6, não fica claro como se deu a 

problematização que leva o Projudi à Bahia. Tampouco é possível precisar como se 

deu o interessamento, ainda que alguns atores indiquem a importância do CNJ neste 

processo de tradução do Projudi em “sistema de processo eletrônico dos juizados 

especiais da TJBA”. 

 

Uma inscrição consolida a aliança entre CNJ, Projudi e TJBA, a Resolução Nº 

14/2007 (Anexo 4 – Documento 01 – Resolução 14-07). Como resultado dessa 

interação, cria-se o Juizado Virtual do Consumidor, vinculado ao Juizado do 

Consumidor do Núcleo de Assistência Judiciária (NAJ). Assim como no caso de 

Minas Gerais, a rede inicialmente formada é composta essencialmente por atores 

não-humanos, sendo de caráter fortemente institucional.  Além dos atores locais, faz 

parte também da rede o CNJ, seja por meio do próprio Projudi, seja pela doação de 

equipamentos, e mesmo pela cessão de uma equipe para acompanhamento local da 

primeira implantação. 

 

Esta rede inicial interage para promover a implantação do Projudi no Juizado do 

NAJ. Porém, o Juizado Virtual compartilha o mesmo Juiz Titular com o Juizado com 

processos em papel que existia antes da implantação do Projudi. Esse “outro” 

Juizado já possuía um sistema informatizado, o SAIPRO. Não se pode dizer que o 

SAIPRO seja um anti-programa, posto que jamais pretendeu se tornar sistema de 

processo eletrônico do TJBA, mas a existência do SAIPRO cria uma duplicidade de 

sistemas em uso por um mesmo Juiz, Raimundo Nonato. A solução para esse 

problema, decidida pelo Juiz, foi contornar o SAIPRO, digitalizando todos os 

processos do Juizado (Anexo 4 – Documento 04 – Relatório de Resultados de 

Implantação do Juizado Virtual na Bahia – Dez 2007). O Relatório que propõe a 

digitalização é enviado ao Presidente do TJBA e torna-se uma inscrição na rede. 
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A digitalização, ainda que adotada em outros tribunais, causa controvérsia na Bahia 

e sofre oposição dos advogados. Não se trata de resistência ao Projudi, mas tão 

somente à decisão de digitalizar os processos, a ausência de um procedimento de 

migração que pudesse facilitar ao advogado acesso aos processos digitalizados. O 

número de advogados cadastrados no sistema, somente no primeiro mês, deixa isso 

claro (Anexo 4 – Documento 03 – Relatório Processo Eletrônico na Bahia).  

 

Para solucionar o conflito, inscreve-se o “Modelo de Publicação para Migração” na 

rede (Anexo 4 – Documento 07 – Modelo de Publicação para Migração SAIPRO-

PROJUDI) e são publicadas todas as migrações em uma edição especial do Diário 

Oficial. Além disso, outra inscrição, a Resolução Nº 03/2010, convalida os atos de 

digitalização de processos.  

 

Outro ponto importante na formação da rede do Projudi na Bahia é que o 

treinamento só se torna um ator tardiamente. A falta de treinamento, que nos outros 

casos integrou a rede desde seus primeiros alinhamentos, torna inclusive 

controversa a interação entre outros atores, como por exemplo, servidores 

(humanos) e equipamentos do CNJ. A falta, inicial, de treinamento, afeta, inclusive, a 

relação com a OAB-BA e os advogados, problema este depois parcialmente 

superado com treinamento oferecido pela equipe de desenvolvimento local do TJBA. 

A necessidade de treinamento gera uma inscrição na rede, os manuais do Projudi 

(por exemplo, Anexo 4 – Documento 09 – Manual Projudi NAJ – Publicação 04-

2008). Outro movimento é a criação de um artefato, uma sandbox, para que os 

advogados pudessem treinar o uso do sistema sem modificar processos reais. Outro 

ator que se insere na rede, no contexto do treinamento, são os multiplicadores, 

advogados e servidores da OAB-BA, que serão responsáveis por treinar advogados 

e funcionários de escritórios de advocacia. 
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Essa complexa rede de atores e suas interligações, responsáveis pela tradução do 

Projudi em “sistema de processo eletrônico dos juizados especiais do TJBA” estão 

representados na Figura 47: 

 

Figura 47 – Rede da “Bahia” 
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Posteriormente, assim como em Minas Gerais, o desenvolvimento de uma forte 

equipe local responsável pela implantação do sistema e treinamento deu origem a 

versões locais do sistema Projudi, provocando desalinhamento na rede representada 

na Figura 47. A contratação do sistema SAJ, junto à Softplan, para implantação nas 

varas do TJBA cria uma barreira à ampliação da rede do Projudi pelo alinhamento de 

outros atores locais, fora do âmbito dos juizados especiais, à rede do SAJ. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A Teoria Ator-Rede (ANT) é também chamada de sociologia da tradução e 

sociologia da inovação (LATOUR, 2005). Nesse sentido, justificado o seu uso para 

estudar as trajetórias do Projudi, uma inovação no Poder Judiciário, ao propor um 

“sistema nacional de processo eletrônico”, desenvolvido pelo CNJ para uso pelos 

tribunais brasileiros. 

 

Apesar de Latour (2005) declarar que a ANT não se presta a explicar, há um grande 

número de pesquisas em que a ANT tem forte poder explicativo, em situações em 

que inovações proliferam em um ambiente cujos limites são incertos (LATOUR, 

2005). Este poder explicativo também se aplica a situações de implantação de 

sistemas de informação onde atores negociam traduções e procuram influenciar 

outros em busca de seus objetivos (TATNALL e BURGES, 2002; NHAMPOSSA, 

2005; STANFORTH, 2006; ABRAHALL, CECEZ-KECMANOVIC e KAUTZ, 2007; 

CAVALHEIRO e JOIA, 2013; MARCUZZO e JOIA, 2013).  

 

O mesmo tipo de conclusões pode ser obtido a partir do presente trabalho, no qual 

uma inovação, um “sistema nacional de processo eletrônico”, prolifera em um 

ambiente cujos limites são incertos, posto que se insere no Poder Judiciário 

Brasileiro, mas não a ele se limita. Com uma visão mais restrita do fenômeno, a 

história do Projudi é uma implantação, nacional, de um sistema de informação onde 

atores negociam traduções e procuram influenciar outros em busca dos seus 

objetivos. Contudo, como a ANT não distingue entre macro e micro, o presente 

trabalho também não fez tal distinção. 

 

A história do Projudi aqui contada, como qualquer outra história contada, não esgota 

nem os “comos” nem os “por ques”. O leitor familiarizado com a história pode 

entender que o pesquisador deixou lacunas em seu relato, apontando atores e 
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rastros que aqui não foram mencionados. Está correto o leitor, sem estar errado o 

pesquisador. Este persegue os atores, mas não é onisciente. Como já foi alertado 

antes, outro pesquisador perseguiria outros atores e contaria uma história ao menos 

parcialmente diferente. Pelo mesmo motivo, aqui se apresentam alguns “por ques” 

ao mesmo tempo em que se negligenciam outros. Nada mais natural, dada a 

limitação, mais uma vez, humana, do pesquisador. 

 

Através da ANT foi possível identificar os atores e as relações entre eles nas 

trajetórias do Projudi e nas fases dentro destas trajetórias. A análise destas relações, 

empreendida no Capítulo 7, permitiu compreender como e porque se desenvolveram 

as diferentes trajetórias. Também foi possível identificar as redes que se formaram 

nas diferentes trajetórias e suas fases. O Quadro 4, abaixo, consolida as trajetórias, 

fases, traduções realizadas e estratégias de tradução empregadas (ver Quadro 2, 

pg. 54): 

 

Quadro 4 – Quadro consolidado das trajetórias, fases, traduções e estrategias 

TRAJETÓRIA FASE TRADUÇÃO ESTRATÉGIA 

De Campina 
Grande a João 

Pessoa 

Universidade “projeto de processo eletrônico” Adaptação 

Juizado 
“projeto de processo eletrônico para 
o Juizado Especial do Consumidor 
de Campina Grande” 

Sem opção 

Tribunal 

“processo eletrônico para o Juizado 
Especial Cível de Campina Grande” 

Atalho 

“processo eletrônico para o TJPB” Falhou 

De João Pessoa 
a Brasília 

Seleção 
“modelo nacional de processo 
eletrônico” 

Eliminação 

Investimento 
“sistema nacional de processo 
eletrônico” 

Atalho 

Abandono Prevalência do anti-programa PJe  
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TRAJETÓRIA FASE TRADUÇÃO ESTRATÉGIA 

Roraima  
“sistema de processo eletrônico para 
os juizados especiais do TJRR” 

Sem opção 

Minas Gerais  
“sistema de processo eletrônico para 
os juizados especiais do TJMG” 

Adaptação 

Bahia  
“sistema de processo eletrônico para 
os juizados especiais do TJBA” 

Adaptação 

 

 

No quadro acima, importante destacar que na fase “Tribunal” há duas tentativas de 

tradução, a primeira bem-sucedida e a segunda que falhou. Não há que se falar em 

estratégia nesse segundo caso. A estratégia vencedora é a de tradução do anti-

programa, que não é objeto do presente trabalho. Do mesmo modo, na fase de 

“Abandono”, apenas sinalizamos a prevalência do anti-programa, sem dar destaque 

nem à tradução por ele proposta nem à sua estratégia. Ainda a partir da análise do 

Quadro 4, podemos destacar a prevalência de estratégias de adaptação, atalho e 

sem opção.  

 

A estratégia de adaptação consiste em modificar o objetivo anteriormente definido 

para atender aos atores envolvidos, garantindo assim a sua mobilização e o sucesso 

da tradução. Esta estratégia foi utilizada na fase da “Universidade” para produzir o 

alinhamento dos interesses dos diversos atores humanos e não humanos.  Também 

foi utilizada na trajetória do Projudi em Minas Gerais, para transpor as barreiras 

inicialmente existentes à implantação do Projudi. Outro exemplo de utilização da 

estratégia de adaptação foi a trajetória do Projudi na Bahia, em que os objetivos 

foram modificados ao longo do tempo para atender aos diversos atores envolvidos. 

 

A estratégia de atalho consiste em apresentar o objetivo como um meio para chegar 

mais rápido aos objetivos dos diferentes atores. Esta estratégia foi utilizada na fase 

do “Tribunal”, para promover a mobilização do Presidente do TJPB necessária à 
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implantação do Projudi no Juizado Especial de Campina Grande. Também foi 

utilizada na fase de investimento, posto que, uma vez selecionado o Projudi por 

parte do CNJ e considerando o apoio fornecido pelo CNJ para sua implantação, o 

Projudi se tornou um atalho na informatização do processo judicial. 

 

A estratégia sem opção consiste, simplesmente, em deixar os demais atores sem 

alternativas para buscarem seus próprios objetivos. Esta estratégia foi utilizada na 

fase de “Juizado”, na medida em que os novos atores agregados à rede, tendo em 

vista o papel desempenhado por Antonio Silveira, em verdade não tinham opção. 

Também foi utilizada na trajetória do Projudi em Roraima, na qual a aliança entre o 

Presidente do TJRR e a Corregedoria em torno da implantação do Projudi deixou os 

demais atores sem opção.  

 

Também aparece, no Quadro 4, a estratégia de eliminação. Essa estratégia consiste 

em eliminar os objetivos originais dos atores, em favor do objetivo definido no 

programa. De certa forma, essa foi a estratégia adotada na fase de “Seleção”, que 

resultou na escolha do Projudi, em detrimento dos demais programas. A eliminação 

dos demais objetivos pode ser constatada pelo fato que, após a seleção do Projudi, 

nenhum outro sistema poderia pretender ser o “modelo nacional de processo 

eletrônico”. A bem da verdade, esta estratégia não elimina os programas rivais, mas 

tão somente seu objetivo imediato. Prova disso é o ressurgimento do Creta, 

renomeado PJe, como anti-programa na fase de “Abandono”. 

 

Importante notar, ainda, que o Quadro 4 traz as estratégias prevalentes em cada 

trajetória ou fase. Assim, outras estratégias foram adotadas, ainda que de forma 

pontual ou transitória, durantes aquelas trajetórias e fases, para atingir seus 

objetivos. A adoção de estratégias secundárias não invalida a seleção de uma 

estratégia principal que caracteriza a trajetória ou fase. A partir das pesquisas de 

Latour (2005), é possível identificar nas trajetórias do Projudi exemplos de 

estratégias adicionais de tradução.  
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A primeira estratégia adicional mencionada por Latour (2005) é incorporar as 

relações em materiais duráveis, cuja utilização encontramos em todas as trajetórias 

e fases. O próprio Projudi consiste num material durável, apesar da classificação de 

um sistema como bem imaterial. A formalização de contratos e normas também 

produzem o efeito de incorporar as relações em materiais estáveis. Ainda que 

contratos possam ser rescindidos e normas alteradas, os mesmos conferem 

estabilidade, ainda que temporária, às relações que contratualizam ou normatizam. 

Exemplo disso são os contratos firmados entre o TJPB e André Moreira e Leandro 

Lira, formando a equipe inicial de desenvolvimento do Projudi, na fase do Juizado. 

Findos os contratos, a equipe se desmobilizou.  

 

A segunda estratégia adicional mencionada por Latour (2005) é antecipar as reações 

dos objetos a serem traduzidos. Tal fenômeno é bem claro nos dois momentos em 

que foi empregada a estratégia sem opção. Ao antecipar reações negativas foi 

possível agir de forma preventiva, eliminando a opção de resistência. No caso de 

Roraima, antecipando a reação dos magistrados e sua possível resistência à 

implantação do Projudi, foram criadas normas cogentes que limitaram as 

possibilidades de resistência. Neste exemplo, antecipar as reações é uma estratégia 

adicional que se soma à primeira estratégia adiconal, incorporar as relações a bens 

duráveis, bem como a uma estratégia principal sem opção. 

 

A partir da análise das trajetórias e das estratégias empregadas em cada uma de 

suas fases, uma conclusão que o pesquisador se permite é que o Projudi foi um 

sucesso201. E este sucesso pode ser medido em diferentes dimensões. 

                                            
201 A discussão sobre sucesso e fracasso pode ser vista em Andrade, Marcuzzo e 
Cavalheiro (2013). Não há que se aprofundar sobre isso aqui na conclusão. Porém, é 
importante registrar que a questão de sucesso e fracasso foi excluída do escopo do 
presente trabalho logo após a defesa de Projeto de Tese. Mas, a presente história, como 
tantas outras, serviu para questionar o que é sucesso e o que é fracasso em implantação de 
sistemas de informação. O viés inicial do pesquisador era de classificar o Projudi como um 
fracasso. Após as críticas da banca de defesa de Projeto de Tese e o aprofundamento na 
pesquisa das trajetórias do Projudi, há uma mudança na forma do pesquisador compreender 
os resultados do Projudi. No âmbito pessoal, esta mudança talvez seja um dos resultados 
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Primeiro, o Projudi foi muito além do que qualquer outro sistema de processo 

eletrônico já fora antes. Independente da aplicação criteriosa medidas de 

abrangência e profundidade, não se pode negar o caráter inovador do Projudi. Em 

termos de abrangência, nenhum outro sistema esteve antes em tantos tribunais e 

em tantos estados da Federação. Seu maior concorrente, o SAJ não chegou a meia 

dúzia de estados. Quanto à profundidade, parece ser seguro afirmar que nenhum 

outro sistema de processo eletrônico foi aplicado a tantas unidades jurisdicionais 

antes. Contudo, a pouca confiabilidade das estatísticas sobre quantidade de 

processos não permite afirmar se o Projudi foi ou não, à sua época, o sistema que 

gerenciou maior número de processos eletrônicos. 

 

A segunda dimensão de sucesso é a mudança cultural. O Projudi, em suas diversas 

trajetórias, enfrentou resistências que nem sempre se dirigia especificamente ao 

sistema, mas sim à própria ideia de processo eletrônico. Nesse sentido, a 

implantação do Projudi promoveu, como destacam alguns entrevistados, verdadeira 

mudança cultural no Judiciário brasileiro. Abriu, portanto, caminho para uma nova 

era do processo eletrônico no Poder Judiciário brasileiro, independentemente da 

ferramenta adotada, chamando também a atenção de todos para o fato de que 

qualquer sistema de processo eletrônico é melhor do que nenhum202. 

 

Em meio a esta história de sucesso, é possível identificar algumas lições aprendidas 

que tem clara aplicação prática. Estas lições aprendidas podem e devem orientar as 

implantações de sistemas de processo eletrônico em curso e que futuramente 

venham a ser feitas. 

 

                                                                                                                                         
mais importantes da pesquisa, na medida em que permitiu contestar, com sucesso, 
preconceitos antes existentes que, a partir das críticas obtidas, não influenciaram o 
resultado final da pesquisa. 

202 Esta não é uma ideia original do autor, mas sim encontrada, diversas vezes, de forma 
direta ou indireta, em várias das entrevistas realizadas. 



336 

 

A primeira delas decorre diretamente das estratégias escolhidas para tradução. O 

sucesso da estratégia de adaptação em três das dez trajetórias ou fases mostra que 

a adaptabilidade às condições locais é uma característica desejável para um sistema 

que deseje se tornar “sistema nacional de processo eletrônico”. Da mesma forma, a 

adaptabilidade às condições locais é também importante para iniciativas isoladas de 

informatização do processo judicial. O fracasso do Projudi na Paraíba pode ser, ao 

menos parcialmente, creditado à sua incapacidade de adaptação às condições 

locais, na medida em que sua operação requeria conhecimentos de linguagens que 

não eram de domínio dos responsáveis pela área de informática. Por outro lado, 

quando de sua escolha pelo CNJ, uma das qualidades destacadas foi exatamente a 

capacidade de se adequar a condições locais.  

 

Outra lição aprendida é a importância de incluir as partes interessadas no processo 

de implantação de um sistema de processo eletrônico. Os casos descritos no 

Capítulo 6 mostram que o sucesso da implantação do sistema só se torna possível 

quando atendidas as necessidades e expectativas das partes interessadas, ainda 

que estas não tenham poder de decisão ou veto sobre esta implantação. Assim, a 

implantação do Projudi em Minas Gerais só foi possível a partir do momento em que 

as partes interessadas tiveram seus interesses atendidos. Por exemplo, o Tribunal 

conseguiu equipamentos para o seu processo de informatização e os juízes as 

garantias de que o sistema atenderia as suas demandas. Já no caso da Bahia, o 

exemplo contrário, de falta de atenção às necessidades e expectativas dos 

advogados criou forte resistência da classe à implantação do sistema. 

 

A questão das partes interessadas refere-se aos atores humanos ou suas 

representações coletivas. Contudo, há que se considerar também a influencia de 

atores não humanos no processo de implantação de um sistema. Nesse sentido, a 

história do Projudi nos traz lições de sucesso quanto de fracasso. Por um lado, a 

doação de equipamentos por parte do CNJ para que os estados tivessem condições 

materiais de implantar o Projudi mostra um exemplo de sucesso ao lidar com atores 
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não humanos. Já o caso de Minas Gerais mostra como a coexistência de dois 

sistemas que não se integram pode limitar o processo de implantação.  

 

Assim, se a falta de equipamentos pode ser superada pela sua provisão, a 

existência de sistemas legados pode ser superada pela integração. Nesse sentido, 

mais uma vez, reforça-se a importância da adaptabilidade do sistema às condições 

locais. A preocupação com sistemas legados estava claro na fase de Investimento, 

em especial a necessidade do sistema operar com as bases de dados que já 

existiam nos tribunais. Por outro lado, a multiplicidade de sistemas de processo 

eletrônico já em operação nos tribunais traz consigo um novo desafio: até que ponto 

é viável se pensar em um modelo único de processo eletrônico, para qual teriam que 

migrar todos os sistemas previamente existentes? 

 

Esta pergunta abre um novo caminho que pode ser adotado na informatização do 

Poder Judiciário brasileiro. Os tribunais já possuem seus próprios sistemas, em 

diferentes graus de informatização do processo, que já são utilizados por juízes e 

servidores (humanos) há anos. Migrar para um “sistema nacional de processo 

eletrônico” desenvolvido de forma centralizada requer não só um esforço da área de 

informática de readequar sua infraestrutura e integrar seus sistemas legados, mas 

também um esforço em todo o pessoal do tribunal que precisa aprender a operar 

novas ferramentas, incluindo aqui os custos de aprendizado. Por outro lado, 

Atheniense (2010) mostra a miríade de sistemas e interfaces, com diferentes formas 

de uso, a que hoje estão sujeitos advogados e cidadãos que possuem processos em 

curso no Poder Judiciário. 

 

Face a estes dois desafios, uma solução integradora possível para a unificação do 

processo eletrônico é criar uma camada padronizada para os usuários finais, 

mantidas as funcionalidades e interfaces já utilizadas hoje internamente pelos 

tribunais. Esta estratégia considerara os requisitos e expectativas das diversas 

partes interessadas (interesse dos advogados em uma interface única e simples ou 



338 

 

dos juízes em manter os sistemas e interfaces a que estão acostumados), reduz os 

custos de aprendizado para todos os envolvidos, respeita os sistemas legados, tem 

grande poder de adaptabilidade às condições locais e facilita a interação dos 

cidadãos com os serviços de governo eletrônico. 

 

Há que se ressaltar que a tradução do “sistema nacional de processo eletrônico” 

para “interface nacional para serviço de processo eletrônico” seguiria uma estratégia 

de adaptação. Se as duas tentativas até agora empreendidas para criar e implantar 

o “sistema nacional de processo eletrônico” mostraram-se de alcance limitado, a 

nova estratégia pode resolver parte dos problemas hoje enfrentados, sem a 

necessidade de criar um conflito entre o órgão planejador central (CNJ) e os órgãos 

executores locais (tribunais). 

 

Por fim, cabe indicar caminhos a serem perseguidos na pesquisa a partir do 

presente trabalho. São tantos quantos são os pesquisadores multiplicados pelos dias 

do ano. Mas parece claro que três linhas são de especial interesse, tanto para a 

pesquisa em sistemas de informação, quanto para o Poder Judiciário.  

 

A primeira linha de pesquisa é aumentar a abrangência do estudo do processo de 

informatização do Poder Judiciário brasileiro, estendendo a linha do tempo aqui 

apresentada, para incluir as trajetórias referentes ao período de iniciativas isoladas 

de informatização do Poder Judiciário brasileiro, que antecede ao Projudi. E também 

estudar as trajetórias que se desenvolvem após o “abandono” do Projudi, com a 

adoção do PJe como “modelo nacional de processo eletrônico”. Outra estratégia 

para aumentar a abrangência da pesquisa é analisar a informatização do Judiciário 

brasileiro colocando em destaque o processo eletrônico em contraposição com um 

anti-programa representando o processo em pape. 

 



339 

 

A segunda linha de pesquisa é aumentar a profundidade da análise pelo maior 

detalhamento do período histórico aqui retratado. Este detalhamento pode incluir as 

trajetórias de outros sistemas concorrentes coexistentes no período pesquisado, 

como também as trajetórias do Projudi em outros estados brasileiros, completando 

as lacunas existentes no presente trabalho.  

 

A terceira linha de pesquisa é analisar o fenômeno da informatização da Justiça 

Brasileira sob a ótica da governança203. Nesse sentido, Martinez (2012) sugere um 

modelo de governança para o ecossistema do PJe204. Um problema de pesquisa 

interessante que decorre desta linha de pesquisa é comparar como a implantação de 

ambos os sistemas, Projudi e PJe, tratou a questão da governança a partir de suas 

redes de atores. Essa linha de pesquisa pode, inclusive, ajudar a entender a 

                                            
203 Esta linha de pesquisa foi sugerida tanto por Joaquim Falcão quanto por Gilmar Mendes 
na defesa de Projeto de Tese. 

204 Martinez (2005, pg. 256-257) assim define o ecossistema do PJe: “...os atores que 
interagem no ecossistema do PJe incluem: os Tribunais, o próprio Conselho Nacional de 
Justiça, as Procuradorias Públicas, os Ministérios Públicos, as Advocacias Públicas, as 
Defensorias Públicas, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, as 
seccionais e os advogados e escritórios de advocacia, os institutos e as associações de 
advogados (o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, a AASP, Associação dos 
Advogados de São Paulo etc.), as partes e terceiros interessados no processo judicial, os 
fornecedores de software e serviços (fábricas de software, SGBD, ISP, etc.), terceiros 
desenvolvedores e integradores, os sistemas e as entidades externas (a PF, Polícia Federal, 
a RFB, Receita Federal do Brasil, o Bacen, Banco Central do Brasil, a ECT, Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos etc.), o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as 
Universidades etc. Assim, deverão ser considerados os clientes – Tribunais e suas 
condições para aceitação e uso do Processo Judicial Eletrônico – e questões de 
infraestrutura, processos, cultura, capacitação etc., levando-se em conta o modo como o 
PJe contribui ou interfere nos relacionamentos e na comunicação entre as várias instâncias 
etc., considerando cada Tribunal adotante dentro do Poder Judiciário. Ademais, também 
deverão ser considerados os outros agentes do processo – principalmente o CFOAB, as 
seccionais e os advogados e escritórios de advocacia, bem como os institutos e as 
associações de advogados (o IASP, a AASP etc.), uma vez que eles fazem parte do 
ecossistema e podem ter um papel importante para viabilizar o projeto do CNJ, entre outros, 
contribuir para aumentar o desempenho do PJe. Do mesmo modo, também deverão ser 
considerados os Ministérios Públicos – o Ministério Público Federal, o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério Público Militar e os Ministérios Públicos Estaduais.” Sendo ambos 
“modelos nacionais de processo eletrônico”, há que se supor que o ecossistema definido 
para o PJe também se aplique ao Projudi.  
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ausência, nas redes, de atores que, segundo a teoria de governança, dela deveriam 

fazer parte205. 

 

Essas três linhas de pesquisa sugeridas ampliam o uso da Teoria Ator-Rede para a 

pesquisa em sistemas de informação, em especial no Poder Judiciário. Contudo, 

nada impede que tanto a abrangência quanto a profundidade sejam perseguidas a 

partir de outras perspectivas, seja por outras abordagens interpretativas, seja por 

uma abordagem positivista. Assim, outra pesquisa que pode ser derivada do 

presente trabalho é voltar, no bom sentido, ao ponto de partida.  

 

Uma das inspirações para o presente trabalho foi a pesquisa apresentada em 

Andrade, Mallet e Fleury (2008). Essa pesquisa trazia um retrato dos sistemas de 

informação em uso na primeira instância dos tribunais estaduais. Em muitos 

momentos da presente pesquisa, o leitor deve ter se perguntado por que não 

realizamos um censo idêntico, ou mais amplo do que aquele. A resposta é simples: 

seguimos os atores, ao invés de coletar dados. Mas, aqui, seguir uma estratégia de 

pesquisa não significa que outras estratégias sejam menos válidas e, uma conclusão 

possível é que, sim, saber quais sistemas são utilizados pelo Poder Judiciário 

brasileiro continua a ser um problema de pesquisa válido e que merece ser 

perseguido. 

 

Outro ponto importante é que a história do Projudi não termina com o seu abandono 

pelo CNJ. Ela continua em cada tribunal que instalou o sistema e o mantém em 

operação. Pedro Vieira, em comunicação pessoal ao pesquisador, alertou que o 

Projudi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) avança com 

                                            
205 Seguindo os atores, sem uma teoria que oriente sua escolha, apenas as pistas deixadas 
por outros atores, muitos “atores” descritos por Martinez (2005) e que o próprio senso 
comum nos levaria a associar à história de um projeto de informatização da Justiça 
Brasileira, não aparecem aqui. Se não há ação visível ao observador não há ator e não há o 
que seguir. Contudo, há que se admitir que os não-atores são um problema interessante 
que merecem explicação, ainda que fora do escopo do presente trabalho. 



341 

 

rapidez206. Tem uma nova tecnologia e é capaz de atender outras áreas do Tribunal, 

como criminal, infância e juventude, violência doméstica e até mesmo o segundo 

grau. Os tribunais de justiça de Roraima e do Amazonas estariam migrando para 

esse novo sistema e outros tribunais estariam planejando fazer o mesmo. Mas, 

mesmo estas notícias não permitem extrair predições positivistas sobre o futuro do 

Projudi no Judiciário brasileiro. 

 

O processo de informatização da Justiça brasileira continua em curso, mas ainda 

longe de alcançar a meta de universalização do processo eletrônico. Já estamos no 

segundo “sistema nacional de processo eletrônico” e nada indica que o sucessor do 

Projudi, o PJe, irá alcançar as metas pretendidas dentro dos prazos estipulados. 

Com isso, a Justiça Brasileira continua a sofrer do mal da lentidão, atendendo mal 

ao cidadão, para o qual Justiça tardia não é Justiça, gerando incerteza e 

insatisfação. 

 

                                            
206 Comunicação pessoal de Pedro Vieira ao autor em 24 de junho de 2013. 
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