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RESUMO 

 

Desde o surgimento da informática, a sociedade vem se transformando rapidamente 
e, em consequência o modo como os procedimentos sociais são realizados se 
modificam junto, sendo assim, é perfeitamente plausível presumir que o 
procedimento jurídico-processual também fizesse parte das mudanças sociais. 
Sendo assim, um Poder judiciário convergente com as tecnologias apresentadas na 
atual sociedade torna-se uma necessidade cada vez mais premente na busca de 
aproximar o cidadão ao órgão judicante, dando acesso àquele, o que torna a entrega 
da prestação jurisdicional bem mais eficaz. O primeiro capítulo do presente trabalho 
se dedicou à sociedade de informação ao dispor sobre sua conceituação e a 
apresentação das nuances de sua inserção nesse novo contexto processual; 
também foi desenvolvida a temática apresentada. Foi exposto, no segundo capítulo, 
o tratamento dado ao processo judicial no Brasil, conceituando-o e apresentando 
sua diferenciação em relação ao procedimento, demonstrando ainda a experiência 
de outros países que implantaram técnica processual parecida; por fim, insere-se o 
processo judicial eletrônico no brasil para as duas finalidades precípuas, quais 
sejam, o acesso do cidadão à entrega da prestação jurisdicional e a efetividade de 
tal entrega, o que traria, ao cidadão, uma melhora considerável na satisfação da lide 
proposta ao Estado. Portanto, o Processo Judicial Eletrônico é imprescindível diante 
das inovações sociais apresentadas na pós-modernidade, devendo, no entanto, ser 
respeitados os princípios e direitos já conquistados pelo cidadão para que haja uma 
satisfatória resposta do Poder Judiciário às lides que lhe são propostas.  

 
Palavras-chave: Processo Judicial Eletrônico. Acesso à justiça. Efetividade do 

processo.
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INTRODUÇÃO 

 

 Foi a transformação do significado do espaço e do tempo que originou a 

moderna concepção de temporalidade judicial e fixou novos parâmetros para a 

duração processual. 

 A jurisdição é elemento que já ultrapassou vários períodos. Os valores que 

direcionam características como tempo e espaço é que acabam por definir e impor 

limites a ela, aplicando as expectativas e as novas possibilidades apresentadas pelo 

período temporal em que ela se realiza. 

 O advento da informática e das tecnologias da informação resignificaram as 

diversas esferas de interação humana. Por óbvio, também a relação estabelecida 

entre o estado-juiz e a moderna sociedade não restou ilesa a essas mudanças. Na 

sociedade da informação, o tempo ganhou novo valor e forma. 

 Por essa razão, um Judiciário burocrático e desatualizado não apresenta 

meios de corresponder satisfatoriamente às demandas que lhe são destinadas. A 

lentidão da prestação jurisdicional prejudica o desenvolvimento do país e frustra a 

expectativa de satisfação dos direitos dos indivíduos. 

 A modernização do Poder Judiciário, através de soluções informatizadas, 

aproxima o aparato estatal de seus usuários. Por meio dessa informatização, é 

possível superar formalismos e reduzir a burocracia excessiva ao fomentar a 

razoável duração do processo. 

 O processo de informatização do Judiciário brasileiro aconteceu através de 

esforços isolados, ao contrário de alguns países nos quais a estratégia foi 

previamente definida, e só depois implantada, a exemplo de Portugal. 

 Essa visão sócio-política do processo descortinou novos horizontes para o 

moderno operador do direito, porém, essa mudança de perspectiva sobre o 

processo não embaraçou o aperfeiçoamento doutrinário de seus institutos 

fundamentais, apenas passaram a ser discutidos sob um novo ângulo. 

 Baseado na constatação de que a problemática do acesso à justiça não se 

limita àquela relativa à propositura da demanda, mas se reflete sobre todo o sistema 

processual, este trabalho tentou identificar os elementos que promovem essas 

limitações de acesso à justiça. 
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 Com a massificação da internet doméstica no Brasil, na década de 90, surgiu 

a facilidade de compartilhamento de informações e, consequentemente, a 

necessidade de evoluir para acompanhar as inovações tecnológicas. 

 Dessa forma, com o advento do processo eletrônico, os atos processuais – 

que antes se efetivavam através da presença física do jurisdicionado e se 

exteriorizavam por meio também físico –, são agora representados por bits que 

transitam em um sistema informatizado, o qual promove uma maior celeridade e 

eficiência na prestação jurisdicional. 

 No entanto, a informatização do processo apenas lhe confere nova roupagem, 

visto que o processo eletrônico deve obedecer às mesmas formalidades 

procedimentais essenciais previstas em Lei, bem como seus princípios, e se 

constitui como meio apto, portanto, a combater o formalismo desnecessário e a 

burocracia excessiva. 

 De toda forma, para que a evolução tecnológica seja efetivamente 

implementada, será necessária uma longa jornada do Poder judiciário e de seus 

jurisdicionados, através da chamada inclusão digital. 

Aos órgãos do Poder Judiciário, caberá uma atuação focada no 

desenvolvimento do processo eletrônico, apresentando não só estrutura adequada 

ao seu funcionamento como constantes atualizações na busca de sua segurança e 

confiabilidade. 

 Ao Estado cabe a efetivação da inclusão digital, através de políticas públicas 

capazes de preparar o cidadão para o uso consciente do meio tecnológico e dos 

seus direitos. 

 A atual fase de desenvolvimento do processo eletrônico exige maior esforço 

de cada órgão, na busca pela integração efetiva entre o Poder Judiciário, os 

jurisdicionados e os atores processuais. Essa integração ocorre com a elaboração 

de sistemas que facilitem o acesso aos atos e práticas processuais por todos os 

partícipes, tornando-os simples e dinâmicos. 

 Para que esse desenvolvimento aconteça de maneira satisfatória, é 

imprescindível que haja uma comunicação constante entre os operadores do 

sistema e os usuários finais, ouvindo-se os atores processuais, já que, em última 

análise, são eles que dependerão do sistema para concretizar a justiça almejada. 
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 Porém, essa informatização não equivale à compra de computadores e 

periféricos. Na realidade, implantar projetos de tecnologia da informação significa 

capacitar os indivíduos e otimizar a gestão. O computador não passa de instrumento 

nesse processo. 

 Neste trabalho, o primeiro capítulo se dedicou à sociedade de informação, 

conceituando-a e apresentando a jurisdição inserida nesse novo contexto. Traz, 

brevemente, algumas possibilidades de aplicação da inteligência artificial ao Direito. 

 O segundo capítulo trata do processo. Além de sua conceituação, apresenta 

suas diferenças em relação ao procedimento, faz um apanhado histórico sobre a 

informatização da Justiça e sobre o processo eletrônico, apresenta experiências 

estrangeiras sobre o assunto e detalha a Lei nº 11.419/06. 

 O terceiro e último capítulo dedicou-se efetivamente ao Processo Judicial 

Eletrônico no Brasil, analisando o acesso à justiça, suas vantagens e a inclusão 

digital. 

 De maneira contínua, é imprescindível harmonizar o software, o hardware e o 

peopleware. Ou seja, entre a máquina, o sistema operacional e o usuário.  

 Portanto, a informatização extrapola a simples aquisição de computadores, 

mas caracteriza-se por desenvolver soluções sistêmicas, que incluem mudança de 

cultura e treinamento de pessoal. Neste momento, é importante que todas essas 

modificações sejam apresentadas aos usuários como fator positivo e facilitador da 

efetivação dos seus direitos. 
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1 DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 
 

1.1 A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO: CONCEITO E DISSEMINAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

 

 A Terceira Revolução Industrial criou condições para o surgimento da 

sociedade da informação, em razão da sua conexão com a tecnologia e a ciência. 

 A sociedade de informação é o produto da acelerada evolução informacional, 

caracterizada pelo desenvolvimento dos processos produtivos e pela disseminação 

da informação e do conhecimento. Essa novel sociedade é assinalada pelas 

incontáveis atividades produtivas dependentes dos fluxos informacionais, aliada à 

intensa aplicação das modernas tecnologias de informação e comunicação. 

 Segundo Armand Mattelart (2002, p. 07)1, “a noção de sociedade global da 

informação é resultado de uma construção geopolítica”, daí porque o termo 

“sociedade da informação” passou a designar a sociedade pós-industrial, já que 

conhecimento e informação se tornaram recursos estratégicos e “os agentes 

transformadores da sociedade pós-industrial... da mesma maneira que a 

combinação de energias, recursos e tecnologias mecânicas foram os instrumentos 

transformadores da sociedade industrial”. (BELL, 1980, p. 531).2 

 Na concepção tecnológica, a sociedade da informação significa um 

refinamento das tecnologias eletrônicas e digital, porém, do ponto de vista 

socioeconômico, seu significado é mais abrangente, pois o policitado fenômeno 

estabelece um novo modelo de desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em 

que impulsiona alterações no comportamento humano e nos valores sociais e 

políticos. 

 Em linhas gerais, a sociedade da informação provoca mudanças na essência 

da sociedade, interferindo nas relações de trabalho, na produção de bens e no 

consumo. Por isso, a sociedade da informação está em plena construção, utilizando-

se das tecnologias de armazenamento e de transmissão de dados e da informação 

produzida a baixo custo, para que possa satisfazer os anseios dos agentes inseridos 

nesse ciclo, sem esquecer da exclusão, que agora deixa de ser somente social para 

ser também digital. 

                                                             
1 MATTELART, Armand. História da sociedade da informação. São Paulo: Loyola, 2002. 
2 BELL, D. The Social Framework of the Information Society. In: Forester, 1980. 
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 Sob a perspectiva da ciência do direito, o termo “Sociedade da Informação” é 

uma denominação que estabelece um novo parâmetro acerca da proteção dos 

direitos humanos fundamentais e institui uma nova direção para alcançar o direito ao 

desenvolvimento, fazendo interagir a comunicação e a telemática, em um universo 

onde as informações se apresentam em tempo real e de forma globalizada, exigindo 

assimilação simultânea. 

 É, portanto, um fenômeno que se origina do irrefreável progresso da 

tecnologia da informação e da sua aproximação com as tecnologias de 

comunicação. 

 Por conseguinte, desenha-se uma combinação tecnológica que resulta num 

decréscimo dos custos e, ao mesmo tempo, um aumento da desmaterialização da 

produção industrial, onde a importância das matérias-primas e dos componentes 

físicos na valoração dos produtos reduz-se ante a relevância do componente 

imaterial.  

 Ocorre que, face ao progresso tecnológico, opõe-se a efetividade do seu 

acesso. Portanto, requisito inseparável para a progressão da sociedade da 

informação é a disponibilidade para que todos acedam às tecnologias de informação 

e comunicação, dado que são instrumentos facilitadores das comunicações 

pessoais, de trabalho e de lazer e, atualmente, de justiça. 

 O referido progresso tecnológico colaborou notavelmente para o 

desenvolvimento das ações em geral. Entretanto, é oportuno ressaltar que a 

facilidade de acesso aos mais variados tipos de dados disponibiliza uma quantidade 

de informação cuja apreensão total se torna impraticável e, nesse aspecto, o acesso 

à informação se torna, muitas vezes, mais importante que o armazenamento por si 

só, ante a sua inviabilidade nas proporções atuais. 

 Por ser um elemento em constante mutação, a sociedade moderna está 

inserida num período de reformulação de conceitos, impulsionado pela atuação das 

novas tecnologias da informação. Nesse contexto, tais alterações atingem a 

demanda de mão-de-obra exigindo novas aptidões e estabelecendo novos pré-

requisitos para a completa inserção do indivíduo na dinâmica social. 

 Essa realidade coloca a informação como um bem precioso, dotado de valor 

próprio. Desta forma, atualmente, a organização da sociedade assenta-se num 

desenvolvimento social e econômico onde a informação, além de mecanismo criador 
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de conhecimento, exerce um papel basilar na produção de riqueza e na formação do 

bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.  

 Dado que, agora, a informação passa a agregar um valor estratégico, a sua 

circulação e o seu acesso assumem um papel de grande relevância no processo, de 

modo a completar o fluxo de disseminação da informação, atingindo seu fim principal 

e inserindo o indivíduo nessa nova realidade. 

 A disseminação da informação – e, consequentemente, do conhecimento – 

passa a se desenrolar sob uma nova perspectiva, já que o elemento a circular agora 

possui valor agregado capaz de influenciar decisivamente na qualidade de vida dos 

indivíduos. 

 O significado de disseminação é geralmente associado ao de difusão ou 

divulgação. A disseminação da informação pressupõe, no entanto, tornar público o 

conhecimento. Dito de outro modo, a disseminação da informação supõe considerar 

que as benesses dessa ação atingem diretamente a geração do conhecimento. 

 Ao mesmo tempo em que as tecnologias de informação permitem ampliar o 

universo de disseminação das informações, torna-se imperioso verificar em que 

medida se efetiva essa transmissão, como ela ocorre e se de fato alcança a 

sociedade. 

 Se de outro modo ocorrer, existirá somente uma divulgação unilateral que 

alcança de maneira heterogênea um conjunto particular da sociedade. Assim, se o 

conhecimento é inseparável do indivíduo, as ações de disseminação devem guardar 

adequação, de forma a adaptar as informações e suas formas de acesso aos 

veículos, públicos e contextos.  

 Inicialmente, a discussão sobre a disseminação da informação se baseava no 

esquema tradicional de comunicação – emissor, canal, mensagem, receptor. 

Atualmente, porém, esse modelo resta ultrapassado, e o debate sobre o tema se 

inclina ao abandono da unidirecionalidade emissor-receptor para considerar, de 

maneira mais ampla, o destinatário, inserindo-o como participante ativo do processo 

informacional. 

 Superar as dificuldades do ciclo de disseminação da informação é meta de 

extrema complexidade, pois requer, além da produção do conhecimento e sua 

adequação ao receptor, a preparação do próprio usuário da informação e a garantia 

de sua acessibilidade a ela. São elementos indissociáveis e capazes, cada um por si 
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só, de desequilibrar todo o sistema e acabar por criar um nicho de exclusão da 

informação. Se o vínculo entre a emissão e a recepção são necessários, sua 

operacionalização requer investimentos, a criação de mecanismos adequados e, 

principalmente, investimentos a para sua formulação e implementação. 

 Com a veloz transformação causada pelas tecnologias da informação e 

comunicação, diversos países passaram a conjecturar mecanismos para atenuar as 

desproporções sociais trazidas acessoriamente a essas mudanças. Com o 

alargamento da Internet e o uso maciço das tecnologias, o governo brasileiro sentiu-

se pressionado a estabelecer políticas públicas que visassem à prevenção da 

exclusão.  

 Neste momento, nasce o Programa Sociedade da Informação no Brasil – 

Livro Verde, em setembro de 2000, dirigido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

O referido livro é um documento que congrega as metas e ações do supracitado 

programa. 

  Nele, o uso das tecnologias da informação e comunicação é tratado como 

primordial para fomentar setores fundamentais da sociedade. 

 Assevera Takahashi (2000, p. 27)3:  

 

O Programa Sociedade da Informação tem por objetivo indicar rumos para 
os diversos setores da sociedade, a fim de enfocar melhor diferentes 
iniciativas que conjuntamente contribuam para impactos positivos das 
tecnologias de informação e comunicação [...] bem como encurtar os 
atrasos aos países centrais. 

 

 Ocorre que, infelizmente, a alfabetização digital, a produção de conteúdo e a 

troca de informações não foram contempladas pelo governo brasileiro em seu 

programa. Ou seja, deu-se prioridade à forma em detrimento do conteúdo e da 

qualidade da informação. 

 O objetivo deveria ser a criação de um complexo de relações com foco na 

informação, concentrando-se na elaboração de políticas públicas que amenizassem 

a exclusão das pessoas que não possuem acesso às tecnologias da informação e 

comunicação, priorizando-se a produção, a disseminação e a apreensão de 

conteúdos que possam influenciar o cotidiano do cidadão.  

                                                             
3 TAKAHASHI, T. (org.). Livro verde da Sociedade da Informação no Brasil. Brasília: Ministério da 

Ciência e Tecnologia, 2000.  
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 Essa exclusão sustenta-se na escassez de recursos financeiros dos países 

em desenvolvimento, nas disparidades sociais, no analfabetismo ainda latente e na 

alfabetização débil.  

 Com a inserção das tecnologias da informação e comunicação, formou-se um 

fenômeno que impulsiona as atividades sociais e econômicas. A precariedade de 

conhecimento e acesso a essas tecnologias pelos países pode gerar um atraso da 

sociedade em escala global.  

 Superado o período de ampliação da Internet, a preocupação reside no tipo 

de acesso à informação, chegando à questão do conteúdo. No Brasil, a realidade 

ainda se concentra na primeira fase, posto que só está materializado o acesso à 

tecnologia. 

 Essa fase, dirigida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tem o apoio da 

Sociedade Civil e vem sendo identificada como fase de inclusão digital, na qual são 

privilegiadas apenas as condições de acesso à Internet, sem valorizar sua 

potencialidade. Dessa forma, sem políticas que objetivem atenuar a fenda 

acarretada pelo avanço tecnológico, estimula-se a criação de mais excluídos. 

 Hodiernamente, a inclusão digital proporcionada pelo governo brasileiro é 

fomentada através de alguns projetos. Entre os de maior destaque, encontra-se o 

Projeto Cidadão Conectado – computador para todos, iniciado em 2003, que integra 

o Programa Brasileiro de Inclusão Digital do Governo Federal. Objetiva a aquisição 

de computadores pela população que não tem acesso ao equipamento, dotado de 

sistema operacional e aplicativos em software livre.  

 No mesmo sentido, o Projeto Computadores para Inclusão oferta 

equipamentos de informática recondicionados, desde que em plenas condições de 

uso, para a criação de telecentros comunitários e a informatização de escolas 

públicas e de bibliotecas.  

 Igualmente, também o projeto Casa Brasil é outra ação do Governo Federal 

que agrega esforços de ministérios, órgãos públicos, bancos e empresas estatais 

para ofertar inclusão digital, cidadania, cultura e lazer às comunidades de baixa 

renda. 

 O Ministério da Ciência da Tecnologia retrata, em seu site, uma visão 

restritamente tecnicista sobre inclusão digital: 
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Os beneficiários do programa de inclusão digital estarão recebendo 
conhecimento das técnicas e práticas envolvidas no quesito informática, não 
como um mero conhecimento a mais e sim como uma ferramenta útil, 
prática a ser utilizada nas atividades desenvolvidas nos postos de trabalho 
ou para aumentar as chances de concorrência nos postos de trabalho 
oferecidos pelo mercado.4 

 

 Percebe-se que não há referências sobre os conteúdos e sobre a qualidade 

da informação recebida pelos usuários, nem como deve ocorrer a sua utilização para 

melhorar a qualidade de vida do indivíduo. 

 A expressão “inclusão digital” faz referência a um fenômeno em que o 

indivíduo ou grupo passa a partilhar dos métodos de processamento, transferência e 

armazenamento de informações que já são utilizados por outro grupo. Nota-se, 

portanto, que a celeuma ainda reside na viabilização do meio, ou seja, na 

democratização da Internet.  

 Porém, já não restam dúvidas de que estar conectado não é suficiente. Faz-

se necessária a compreensão e a utilização dos mecanismos para uso da 

informação, para que se possa retirar o maior benefício dela. 

 Por isso, segundo retrata Sérgio Amadeu Silveira, vive-se num momento de 

apartheid digital, com imensos desafios políticos, culturais, econômicos e sociais que 

antecedem a inclusão da parte marginalizada da população no universo digital 

(SILVEIRA, 2001, p. 17).5 

 Daí porque não é suficiente disponibilizar mecanismos de acesso ao mundo 

digital, é ainda mais relevante proporcionar o sentimento de “fazer parte” e estimular 

o conhecimento nesta nova esfera de relações apresentadas. 

 Porém, esse resultado só se efetivará através de cooperação entre todos os 

agentes sociais responsáveis por essa inclusão, por meio de uma ação conjunta 

entre Estado, Sociedade Civil e Terceiro Setor, daí porque se torna uma atividade 

tão complexa. De outro lado, o que se vê é o privilégio, por parte dos programas, de 

apenas uma parcela da problemática, que é a viabilização dos mecanismos. 

Refletindo acerca do tema, Lévy:  

 

[…] o ciberespaço não deve ser pensado como estando povoado por 
indivíduos isolados e perdidos entre massas de informações. A rede é antes 
de tudo um instrumento de comunicação entre indivíduos, um lugar virtual 

                                                             
4 Disponível em: http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao 
5 SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Perseu 

Abramo, 2001. 
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no qual as comunidades ajudam seus membros a aprender o que querem 
saber. (LÉVY, 1999, p.244)6 

 

 Como resultado, tem-se uma comunidade numericamente relevante inserida 

no ciberespaço através de um fenômeno de analfabetismo funcional tecnológico-

virtual, ou seja, milhões de brasileiros que estão no espaço público virtual não 

utilizam a rede da melhor maneira e, embora seja digitalmente incluída, é excluída 

on-line, perpetuando o ciclo da exclusão, apenas transferindo-o da realidade 

palpável para a virtual. 

 Através de suas ações, o governo brasileiro ainda demonstra que, em relação 

ao uso das tecnologias da informação e da comunicação, a inclusão digital, apesar 

de importante, é vista principalmente pela perspectiva da conectividade. Na própria 

apresentação do Livro Verde, seus idealizadores argumentam que: 

 

Na era da Internet, o Governo deve promover a universalização do acesso e 
o uso crescente dos meios eletrônicos de informação para gerar uma 
administração eficiente e transparente em todos os níveis. A criação e 
manutenção de serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão 
contam-se em iniciativas prioritárias da ação pública. (TAKAHASHI, 2000, p. 
5)7 

 

 Entretanto, inclusão digital não se resume a disponibilizar condições de 

acesso à tecnologia, posto que se trata de, primordialmente, estabelecer condições 

ao acesso, à utilização, à produção e à disseminação do conhecimento como fator 

determinante para que a inclusão digital não se torne mais um produtor de nichos de 

exclusão. 

 Nesta nova realidade, a informação é o código de acesso para que o cidadão 

possa colocar-se ativamente na rede de comunicação, pois, segundo observa a 

UNESCO (1987, p. 28) “informação é um produto social e não comercial [...] 

Informação é, ao mesmo tempo, uma necessidade social e um elemento essencial 

no pleno exercício dos direitos humanos”.8 

 Destarte, é indiscutível que a tecnologia impôs novo ritmo e exigências à vida. 

Sendo o Direito um incontestável agente de mudanças é, ao mesmo tempo, 

modificado e agente modificador dessa nova realidade. A disseminação da 

                                                             
6 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
7 TAKAHASHI, 2000, Opus citatum. 
8 UNESCO. Communication and society: a documentary history of a new world information and 

communication order seen an evolving and continuous process, 1975 -1986. Paris: UNESCO, 1987. 
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informação apresentou uma gama de direitos antes desconhecidos aos cidadãos e 

criou novo bloco deles, majorando a valoração de alguns – a exemplo da intimidade 

– e ampliando o olhar e a conscientização sobre suas garantias. 

 Inobstante isso, também deixou o homem dependente da tecnologia, de modo 

que seu acesso passou a apresentar-se como mecanismo efetivador de direitos. 

Essa globalização da informação fez o homem adquirir determinados direitos, a 

exemplo da liberdade de escolha, pensamento crítico e preservação de valores 

como requisitos para o seu futuro em uma sociedade plural e competitiva. 

 É exatamente esta a mudança observada por Canclini, quando assevera que 

os novos meios de comunicação são tão ou mais responsáveis pelas alterações do 

que as revoluções sociais ou movimentos alternativos, políticos e artísticos: 

 

Foram estabelecidas outras maneiras de se informar, de entender as 
comunidades a que se pertence, de conceber e exercer os direitos. 
Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público 
recorre ao rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs 
não proporcionam: serviços, justiça, reparações ou simples atenção. (1999, 
p.50).9 

 

 É o paralelo que objetiva-se analisar com o presente trabalho: a relação entre 

os mecanismos estruturadores do efetivo acesso à justiça, de forma a identificar as 

influências de cada fator na complexa estrutura que precede a solução da lide pelo 

judiciário e a satisfação do jurisdicionado. 

 

 

1.2 A JURISDIÇÃO NA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 

  

 É incontestável o poder da tecnologia virtual de interferir nos mais variados 

âmbitos sociais, estimulando alterações nunca experimentadas na história do 

homem. Tratando da virtualização da vida humana, Pierre Lévy coloca que 

 

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e 
a comunicação, mas também os corpos, o funcionamento econômico, os 
quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A 
virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do 
“nós”: comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual... Embora 

                                                             
9 CANCLINI, N.G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: UFRJ, 1999. 
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a digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem 
um papel capital na mutação em curso, trata-se de uma onda de fundo que 
ultrapassa amplamente a informatização (1997, p.11) 10 

 

 Portanto, sendo a Ciência Jurídica ajustável as nuances da sociedade no 

tempo, não pode estar apartada do fenômeno de virtualização pelo qual passa o 

cotidiano social. De outra forma não poderia ser, visto que a realidade virtual 

apresenta-se de maneira imperativa, característica de toda revolução de fato. Nesse 

sentido dispõe Alexandre Freira Pimentel, quando coloca que a tecnologia transpõe 

os preconceitos e os temores, estabelecendo-se independentemente da adesão de 

seus destinatários (2000, p.139).11 

 Adentrando no Direito, esta ciência não permaneceu imune à influência da 

tecnologia e seus mecanismos de acessibilidade, fazendo fomentar a necessidade 

cada vez mais iminente de soluções tecnológica e juridicamente adaptáveis ao 

sistema de princípios e normas processuais brasileiro. Neste sentido, pretende-se e 

se faz necessário que, sem menosprezar garantias fundamentais, agregue-se 

tecnologia à prática forense. 

 A efetivação da jurisdição, portanto, passa hoje pelos mecanismos 

tecnológicos que possibilitam o seu acesso. A jurisdição já era definida por 

Chiovenda (2002, p. 8)12 como sendo “a função do Estado que tem por escopo a 

atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de 

órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no 

afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva.” 

 Cintra, Grinover e Dinamarco definem a jurisdição como “uma das funções do 

Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito 

para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça” 

(2003, p.131)13. 

 Etimologicamente, Jurisdição é palavra derivada do latim, notadamente da 

expressão juris dictio (dizer o direito), ou seja, dizer o direito diante de um conflito de 

interesses. 

                                                             
10 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Tradução Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1997. 
11 PIMENTEL, Alexandre Freire. O direito cibernético: um enfoque teórico e lógico-aplicativo. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2000. 
12 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. V. II. Campinas: Bookseller, 

2002. 
13 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 19ª ed., 2003. 
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 Sob esse aspecto isoladamente, a jurisdição não passaria de um meio 

através do qual o Estado efetivaria sua soberania, revelando apenas aquilo que a lei 

encarcera em si. Ocorre que essa perspectiva centralizadora não é capaz de 

atender aos anseios sociais. 

 Assim, o processo, meio através do qual se efetiva a jurisdição, não pode 

restringir-se a um conjunto de atos processuais, uma técnica de trabalho somente, 

pois se correria o riso de limitar a jurisdição no extremo formalismo, sucumbindo o 

seu escopo, que são os seus resultados efetivos na realidade fática. 

 Combatendo esse formalismo exacerbado, surgiu a teoria instrumentalista, 

que afastou os aspectos técnicos do processo, para observar com mais importância 

sua capacidade crítica de atuação, preocupando-se primordialmente com os 

resultados práticos produzidos na vida das pessoas. 

 Dessa forma, o processo transmuda-se em um mecanismo de pacificação 

social, abandonando o escopo exclusivamente jurídico, ou seja, deixa de somente 

dizer o direito, e passa a alcançar também escopos sociais, políticos e educacionais. 

 Acerca da influência social externa no processo, esclarecedoras as 

observações de Dinamarco:   

 

Nenhum estudo processual será suficientemente lúcido e apto a conduzir a 
resultados condizentes com as exigências da vida contemporânea, 
enquanto se mantiver na visão interna de processo, como sistema fechado 
e auto-suficiente. O significado político do sistema aberto, voltado à 
preservação dos valores postos pela sociedade e afirmados pelo Estado, 
exige que ele seja examinado também a partir de uma perspectiva externa; 
exige uma tomada de consciência desse universo axiológico a tutelar e da 
maneira como o próprio Estado define a sua função e atitude perante tais 
valores. (2005, p.99)14 

 

 A complexidade da sistemática social moderna, berço do nascimento de 

novos direitos, exige que o Estado mantenha-se satisfatoriamente preparado para 

solucionar seus desafios, sustentando a plena satisfação dos direitos consagrados. 

  

 Para Cappelletti (2004, p.8) 15, acesso à Justiça tem atualmente um conteúdo 

mais amplo, com significado difícil de ser determinado. Acesso não consiste 

somente em poder fazer algo, há uma concepção mais abrangente. Seu significado 

                                                             
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 12. edição. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. p. 99. 
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. 2.ed. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet. São Paulo: Lemos & Cruz, 2004. 
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abarca acessar a Justiça para que seu pedido seja apreciado e solucionada a lide, 

resguardando-se a dignidade da pessoa humana.  

 O direito de acesso à tecnologia vem declarado no artigo 27.1 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que na sua literalidade prevê que “todos 

têm o direito de... partilhar do avanço científico e de seus benefícios” 16. Esta 

previsão nasce do princípio da equidade e da incorporação do entendimento de que 

a ciência e a tecnologia pertencem à herança comum da humanidade e, portanto, 

deve ser aproveitada por toda e em benefício da comunidade mundial. 

 Jurisdição é a função estatal apta a resolver os conflitos apresentados pela 

sociedade, restabelecendo, dessa forma, a paz social e garantindo segurança às 

relações jurídicas. E, possuindo o Estado este poder, todos os cidadãos têm o direito 

de exigir a prestação do exercício da jurisdição.  

 Todo Sistema Jurídico moderno possui duas finalidades essenciais: a 

possibilidade de reivindicar direitos e de ver seus litígios serem resolvidos pelo 

Estado. Naturalmente, esses mecanismos devem estar acessíveis a todos e ser 

capazes de proporcionar resultados socialmente justos.  

 Assim, o acesso à Justiça torna-se fundamental para a sustentabilidade da 

democracia e deve estar apto a alcançar a reparação do direito lesionado, ou 

impedir que a ameaça ao direito se efetive. Para isso, é indispensável adaptar as 

técnicas processuais à modernidade mediante a aplicação de novas tecnologias 

eletrônicas em toda a Jurisdição.  

 Ao tratar do tema da jurisdição, a Constituição Federal apresenta, no artigo 5º, 

XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito” 17, e o faz para garantir o direito de ação – ou seja, o direito ao acesso a uma 

atividade jurisdicional do Estado – e uma consequente resposta do judiciário. 

 Essa disposição constitucional é fonte dos princípios da inafastabilidade da 

jurisdição e da efetividade da jurisdição, refletindo que, para alcançar a efetividade é 

indispensável que o processo assegure, a quem tem direito, aquilo a que faz jus no 

menor espaço de tempo. Por este motivo, todas as normas processuais devem 

                                                             
16Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 22/02/2014. 
17 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 
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observar a efetividade, nos termos do referido dispositivo da Constituição Federal, já 

que este traduz o direito fundamental à jurisdição efetiva.  

 Deste modo, entre as tutelas dos direitos e as técnicas processuais deve 

existir sólida relação de adequação, de maneira a proporcionar a prestação das 

garantias prometidas pelo direito material. É o entendimento de Canotilho:  

 

[...]a partir da garantia constitucional de certos direitos se reconhece, 
simultaneamente, o dever do Estado na criação dos pressupostos materiais 
indispensáveis ao exercício efetivo desses direitos, e a faculdade de exigir, 
de forma imediata, as prestações constitutivas desses direitos18. 
(CANOTILHO, 1992, p. 543).  

 

 Essa reflexão apresenta o acesso à justiça em um entendimento mais amplo, 

não sendo limitado apenas à possibilidade de ingresso em juízo ou à admissão do 

processo, incorporando ao conceito a imprescindibilidade de uma resposta do 

judiciário. 

 A mutação social e o nascimento de novas formas de relações jurídicas 

impõem a adaptação do processo às hodiernas demandas jurídicas e 

especificidades sociais alimentadas pelo fluxo informacional e pelo avanço 

tecnológico.  

 Impulsionado pela aceleração dos mecanismos de disseminação da 

informação e pelo progresso tecnológico das comunicações e da microeletrônica, a 

comunidade mundial vem atravessando profundas mudanças. A facilidade de 

acesso à informação vem transformando as inter-relações humanas, nos seus 

diversos setores. É a já apresentada sociedade de informação, caracterizada pelo 

nascimento de complexas redes profissionais e tecnológicas destinadas à produção 

e uso da informação, como mecanismo gerador de conhecimento e riqueza. 

 As referidas mudanças provocam a necessidade de atualização do direito e 

do acesso à justiça, para fazer-se inserir nessa nova realidade, colocando-se apto a 

regular as relações jurídicas e as demandas surgidas da imposição desse novo 

modelo.  

 Por isso, faz-se cada vez mais urgente a aproximação das ciências jurídicas e 

tecnológicas, como caminho gerador de mecanismos facilitadores do acesso à 

jurisdição e, por consequência da efetivação da justiça. 

                                                             
18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992. 
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 Na mesma esteira, preleciona Arenhart19: 

 

A sociedade evolui, trazendo novos paradigmas do Direito, novos direitos a 
serem reconhecidos e novas situações a serem enfrentadas. Justamente 
com esta evolução, o processo é sempre conclamado a adaptar-se às 
circunstâncias e a oferecer formas de tutela adequadas a tais novas 
situações. (ARENHART, 2000, p.17) 

 

 É nessa perspectiva que se deve apresentar a jurisdição e o acesso à justiça 

no panorama atual, através de mecanismos facilitadores, utilizando-se das 

propostas impostas pela sociedade de informação e de suas próprias ferramentas, 

de maneira a transformá-las, ao mesmo tempo, em fatores de inserção e estruturas 

de efetivação da justiça. 

 

1.3 A INFORMATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO: DESENVOLVIMENTO TEÓRICO E 

PRÁTICO 

  

 Observando a morosidade e a dificuldade no acesso à Justiça, o legislador 

firmou, com status de garantia constitucional, a razoável duração do Processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A partir daí, surge o interesse e 

a necessidade de informatizar o Processo Judicial para fomentar a celeridade na 

prestação da jurisdição.  

 A automação de serviços processuais tornou-se inevitável e até desejável. De 

início, instrumentos como a máquina de escrever auxiliavam nos serviços prestados 

aos jurisdicionados. Agora, na era da informação, o judiciário informatizou-se e 

passou a utilizar computadores e softwares. Entretanto, esses instrumentos somente 

eram capazes de organizar as atividades dentro dos órgãos do Judiciário.  

 A sociedade se encontra na era da informação, por isso, as problemáticas 

enfrentadas pelo direito mudaram radicalmente. Nessa nova estrutura social, as 

relações comerciais, os conflitos, e até os atos ilícitos apresentam-se de maneira 

virtual. Logo, a celeridade para a solução dos conflitos também deve se utilizar dos 

meios eletrônicos.  

                                                             
19 ARENHART, Sérgio Cruz. A Tutela Inibitória da Vida Privada. Coleção Temas Atuais de Direito 

Processual Civil. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
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 Segundo Benucci20, a utilização da Tecnologia da Informação no Processo 

Judicial seria um mecanismo extraprocessual de aceleração do Processo. 

(BENUCCI, 2007, p. 58-59). 

 De fato, equipamentos eletrônicos e softwares são elementos externos ao 

Processo Judicial, e sua integração exigirá constante reestruturação da Jurisdição.  

 Numa sociedade onde a Tecnologia da Informação está em todas as esferas 

sociais, os processos judiciais ainda possuem meios eletrônicos precários.  

 O processo eletrônico disciplina o exercício da Jurisdição na sociedade da 

informação e, através de mecanismos tecnológicos, atribui ao processo maior 

efetividade e menor custo para a garantia dos direitos dos cidadãos. 

 Para o jurisdicionado, ou seja, aquele que acessa o judiciário em busca de 

solução para sua lide, a extensa duração do processo significa ineficácia. Essa 

lentidão sacrifica não só a concretude do direito pleiteado, mas também compromete 

a credibilidade do Poder Judiciário ante a sociedade, acarretando um sentimento de 

denegação da justiça e de restrição do acesso à jurisdição. 

 Para enfrentar esta realidade, várias iniciativas foram tomadas a partir do 

reconhecimento da necessidade de inserção dos mecanismos tecnológicos na 

prática forense e da sua capacidade em facilitar e acelerar os procedimentos. 

 De início, é oportuno lembrar a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, que 

regulamentou o protesto de títulos e outros documentos de dívida e que permitiu, no 

parágrafo único de seu artigo 8º, o apontamento de protesto de duplicatas mercantis 

por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados. 

 Com a mesma intenção, a Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, denominada 

Lei do Fax, prestou sua contribuição ao avanço tecnológico do direito, quando 

permitiu, às partes, a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens do 

tipo fac-símile ou outro similar para o encaminhamento de petições escritas. Na 

realidade, as peças eram enviadas por meio eletrônico somente para assegurar o 

prazo, pois as originais deveriam ser protocolizadas posteriormente para assegurar 

a validade processual do ato. 

 Outros avanços ainda merecem destaque: a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 

2001, que tratou da instituição dos juizados especiais no âmbito da Justiça Federal e 

permitiu o recebimento de petições através de meio eletrônico, dando sinais da 

                                                             
20 BENUCCI, Renato Luís. A Tecnologia Aplicada ao Processo Judicial. Campinas: Millennium, 

2007.  
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maneira definitiva de como se aproximariam as ciências jurídicas e tecnológicas. O 

processo eletrônico no Brasil inicia com a introdução dos Juizados. A partir daí, as 

petições passaram a ser aceitas por meio eletrônico, através de senhas fornecidas 

pelos Tribunais Especiais Federais aos advogados e procuradores.  

 Em 2001, outra inovação foi definitiva para a solidificação do processo 

eletrônico no Brasil. Neste ano, foi editada a Medida Provisória nº 2.200-2, que 

instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Desde então, os 

documentos gerados eletronicamente ganharam validade jurídica através de 

assinaturas digitais certificadas por Autoridades Certificadoras credenciadas pela 

ICP-Brasil. 

 Outro mecanismo facilitador foi apresentado pelo Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005, que, regulamentando a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

permitiu o pregão em sua forma eletrônica. 

 Esses avanços não foram suficientes para acelerar, de maneira resolutiva, o 

processo judicial no país. Objetivando solucionar esse panorama, entrou em vigor, 

em 31 de dezembro de 2004, a Emenda Constitucional nº 45, que alterou o inciso 

LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal para fazer constar que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

 Essa modificação, se pequena do ponto de vista puramente textual, trouxe 

imensa mudança e responsabilidade ao Judiciário. O texto constitucional atendeu 

parcialmente à insatisfação da comunidade jurídica que buscava um processo mais 

célere e eficaz, visto que sua implementação é ato complexo, dependente da 

efetivação de diversas ações, somente a longo prazo atingíveis. 

 Entre as modificações trazidas pela supracitada Emenda, que atende, sob o 

título de Reforma do Judiciário, à superação do modelo tradicional de processo 

judicial em meio físico – em detrimento do modelo eletrônico – foi uma das principais 

ações proporcionadoras de maior celeridade e economia processual, assim como da 

ampliação do acesso à jurisdição. 

 A Lei 11.419/06, conhecida como Lei do Processo Eletrônico, em vigor desde 

20 de março de 2007, permitiu a criação e o desenvolvimento no país de processos 

por meios eletrônicos, ou seja, processos totalmente executados com arquivos 
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digitalizados, por meio da automação, com possibilidade de eliminação do papel, 

tudo isso realizado através da Rede Mundial de Computadores.  

 Essa legislação infraconstitucional determinou a implementação de um 

processo judicial completamente virtual, desde a peça inaugural até a decisão 

judicial, contando inclusive com a comunicação eletrônica dos atos processuais. 

 A referida lei trouxe inovações extremamente relevantes, entre elas: o envio 

de petições, recursos e a prática de atos processuais, através de assinatura 

eletrônica; autorização aos Tribunais à criação de Diários Oficiais eletrônicos; 

validade de intimações por meio eletrônico; autorização aos Tribunais para 

desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais; e o 

reconhecimento, como originais, dos documentos produzidos eletronicamente e 

juntados aos Processos eletrônicos.  

 É preciso ressaltar que a supracitada Lei não criou um novo Processo 

Judicial, somente atualizou a forma de praticar certos atos processuais. Tornou-se 

também importante por trazer definições de termos técnicos, tais como: meio 

eletrônico, transmissão eletrônica, assinatura eletrônica, permitindo seus usos com 

maior precisão. 

 Outras Leis alteraram o Código de Processo Civil Brasileiro para implementar 

a utilização dos meios eletrônicos na prática forense. A Lei 11.341, de 7 de agosto 

de 2006, modificou a redação do art. 541 do CPC, ao permitir a utilização de mídia 

eletrônica. Com o mesmo objetivo, a Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, 

modificou o art. 154, parágrafo único do CPC, para autorizar os tribunais a 

efetivarem a comunicação dos atos judiciais através de certificação digital. 

 Tantas inovações forçaram a adaptação dos atores processuais. A partir da 

informatização, os atos praticados por meio eletrônico consideram-se realizados no 

dia e hora de seu envio ao sistema do Poder Judiciário, e como prova de seu 

encaminhamento, obtém-se protocolo. 

 Sem dúvidas, o modelo atual de gestão judicial é um dos aspectos 

responsáveis pela lentidão processual, pois conforme preleciona Bottini, este modelo 

padece da falta de modernização, informatização e racionalidade. (BOTTINI, 2006, 

p. 221)21. 

                                                             
21 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A reforma do Judiciário: Aspectos relevantes. In: BOTTINI, Pierpaolo 

Cruz; SLAKMON, Catherine; MACHADO, Maíra Rocha. (Org.). Novas direções na governança da 
Justiça e da Segurança. Brasília: Ministério da Justiça, 2006. 
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 Tentando efetivar a previsão constitucional inserida pela policitada Emenda, 

foi editada, posteriormente, a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, prevendo a 

informatização do processo judicial através da digitalização de documentos e da 

dispensa do uso do papel, do arquivamento e do manuseio virtual dos autos, bem 

como do acesso e da transmissão de dados, da prática de atos processuais e da 

prestação de serviços judiciários por meio eletrônico, através da rede mundial de 

computadores. 

 Ante todas essas inovações, a insuperável foi de fato a EC nº 45/2004, que de 

forma ampla enxertou, no título “Dos Direitos Fundamentais” a garantia à razoável 

duração do processo. Esse acréscimo consagrou o princípio constitucional da 

celeridade processual, elevando-o a direito e garantia fundamental, sustentando as 

várias legislações posteriores citadas. 

 Todas as outras são legislações esparsas, que agregaram o uso de recursos 

tecnológicos à prática dos tribunais. Entretanto, foi mesmo a Lei nº 11.419/06, 

originada do Projeto de Lei nº 5.828/01, que conseguiu viabilizar uma mudança 

significativa na operação do processo. Por meio dela foram aproximadas a 

informatização do processo e a positivação do direito constitucional a um processo 

célere, dos objetivos introduzidos pela EC nº 45/2004. 

 A título de exemplo, podem-se apresentar aplicações mais modernas da 

tecnologia a favor da Justiça. É o caso da Lei nº 11.900, de 8 de janeiro de 2009, 

que autorizou a realização de interrogatório e de outros atos no processo penal 

através de videoconferência. 

 Imperioso ressaltar que a prática forense adiantou-se ao legislador. Ante a 

inserção tecnológica que se fazia inevitável, os tribunais pátrios passaram a expedir 

normas administrativas que autorizaram o uso de recursos tecnológicos em seus 

procedimentos internos. 

 Exemplo deste fenômeno é a Resolução nº 16, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 5ª Região, e o Provimento 02, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, que permitiram, já nos anos de 1993 e 1996, respectivamente, a 

apresentação de peças processuais por meio do aparelho de fac-símile. 

 Na mesma esteira, a Resolução nº 287 do Supremo Tribunal Federal, de 14 

de abril de 2004, autorizou a prática de atos processuais por e-mail, sejam esses 

petições ou documentos.  
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 E, superando em muito as ações com esta mesma meta, a Resolução nº 13 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de 11 de março de 2004, avançou e 

implantou o processo eletrônico nos juizados especiais, limitando o ingresso e a 

postulação apenas por meio eletrônico. 

 Do exposto, resta inegável a modernização tecnológica do processo judicial. 

Dessa forma, o processo eletrônico nasce como mais um instrumento em favor do 

sistema judiciário.  

 Do processo eletrônico esperam-se continuamente dois resultados: celeridade 

e economia processual. Por isso, outras regulamentações surgirão com o mesmo 

objetivo: informatizar o judiciário como mecanismo de acelerar a tramitação e, 

consequentemente, a resolução da lide. 

 Ocorre que este fenômeno é incessante, visto que a evolução tecnológica não 

é fato consumado, pelo contrário, avança a passos largos diariamente, exigindo 

também a sua constante absorção e seu domínio, apresentando sempre novos 

desafios e perspectivas de utilização em todas as esferas sociais, inclusive a 

jurídica. 

 

1.4 PERSPECTIVAS DE APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AO 

DIREITO 

 

 Em 1956, nasce o termo Inteligência Artificial. Durante uma conferência 

realizada na Universidade de New Hampshire, EUA, vários pesquisadores 

estabeleceram essa expressão para definir um tipo de inteligência específica, 

elaborada pela mente humana com o objetivo de atribuir às máquinas habilidades ao 

mesmo tempo sensoriais (cognitivas) e de ação (conotativas).22 

 Inteligência artificial é o método cibernético de adoção de soluções por 

programas de computador não previstos anteriormente pela vontade humana. Dessa 

forma, por meio de inteligência artificial, um sistema pode gerar soluções baseando-

se em situações ou ordens de comando humano anteriores para hipóteses novas 

                                                             
22 BITTENCOURT, Guilherme. Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias. 2ª ed. Florianópolis: 

Editora da UFSC, 2001. 
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semelhantes aos casos armazenados, em um processo de “automação da 

vontade”.23 

 Desde então, a curiosidade humana e as pesquisas científicas criaram 

aplicações cada vez mais cotidianas para a Inteligência Artificial. Pesquisas que 

interconectaram a inteligência artificial e o Direito foram iniciadas por volta dos anos 

70, quando a comunidade jurídica despertou seu interesse pelos processos de 

automatização do raciocínio jurídico. 

  Os referidos processos de automatização do raciocínio jurídico tratam-se, na 

realidade, de programas, sistemas informatizados que, baseados em inúmeros 

parâmetros pré-estabelecidos, apresentam soluções aos questionamentos 

formulados, no caso, questionamentos jurídicos ou lides. São programas capazes de 

“pensar”, ou seja, estabelecer respostas e soluções a questões novas, apresentadas 

ao programa.  

 Esses processos são realizados pelos computadores de quinta geração. São 

os “computadores inteligentes”24, assim denominados porque analisam 

conhecimentos e não simples dados. São cruzadas diversas variáveis para somente 

então fornecer uma solução ao problema. Essas máquinas utilizam inteligência 

artificial, numa linguagem de alta velocidade para o processamento do 

conhecimento, criando uma espécie de raciocínio artificial.  

 Seria uma forma de aplicabilidade da Inteligência Artificial no direito, pois 

auxiliaria o Magistrado a elaborar suas decisões. Já existem programas em fase de 

experimentação que armazenam informações em um banco de dados, que detém 

inúmeras decisões dos tribunais e de primeiro grau de jurisdição, toda a legislação 

federal, estadual e municipal, bem como costumes para que, ao ser lançado um 

problema, com todas as suas circunstâncias, possa o sistema apresentar uma 

“solução fundamentada”, que poderá ser aprimorada pelo Julgador. 

 Para todas as questões propostas, haveria respostas prováveis que poderiam 

ser adotadas ou não pelos magistrados em suas decisões. Na realidade, as 

respostas encontradas pelo programa após o processamento dos dados serviriam 

                                                             
23 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Inteligência artificial e a vontade humana na sociedade da 

informação nas relações privadas juscibernéticas. 2008. Disponível em <http://www.lfg.com.br> 

Acesso em: 17/01/2014. 
24 PIMENTEL, Alexandre Freire. O Direito Cibernético: Um enfoque teórico e lógico-aplicativo. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2000.  
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como mais um instrumento norteador ao juiz, podendo ser aplicadas integralmente 

ou com as necessárias modificações, ajustadas ao caso concreto. 

 Referida experiência tem provocado inúmeras críticas, e posicionado os 

juristas em diferentes opiniões. Muitos acreditam que uma decisão gerada por um 

computador não estaria apta a gerar efeitos jurídicos, pois estaria, de plano, inválida, 

ante a ausência de convencimento de um Juiz. Outros acreditam que a aplicação é 

interessante e pode acelerar a elaboração das peças decisivas. 

 Um exemplo comum de Inteligência Artificial que seria bem vindo no mundo 

forense seria a implantação no Judiciário do programa criado pela IBM e 

denominado VIAVOICE. É o primeiro programa de computador de edição de texto 

baseado na voz. Este programa converte o som em texto, proporcionando melhoria 

na qualidade de vida de pessoas portadoras de necessidades especiais que, apesar 

de não terem condições de digitar, podem se expressar perfeitamente através da 

fala. 

 Assim, o programa decodifica a fala e a converte em texto, com possibilidade 

de edição e impressão. Sua aplicabilidade para a prática forense é evidente, pois 

proporcionaria audiências com voz e imagem, cuja ata não precisa ser digitada, 

poupando tempo e utilização de mão-de-obra. 

 Também o programa CEDAR-FOX tem sido utilizado para solucionar dúvidas 

em casos jurídicos. Trata-se de um programa de reconhecimento de escrita à mão, 

realizado por meio de comparações utilizando inteligência artificial.25 

 São inúmeras as possibilidades de aplicação da inteligência artificial ao 

Direito, muitas delas ainda não descobertas. Outras tantas, porém, já podem ser 

implementadas, tais como: Processamento de Linguagem Natural, Reconhecimento 

de Padrões, Visão de Computador, Programação de Aprendizado, Robótica, entre 

outros. 

 Os referidos programas e sistemas retratam somente uma parcela mínima 

das possibilidades de interação entre a inteligência artificial e o Direito. Ante seu 

acelerado desenvolvimento e a criação frenética de novas possibilidades, sabe-se 

que suas aplicações ampliam-se largamente a cada avanço tecnológico.  

                                                             
25 S. N. Srihari; Huang, C.; Srinivasan, H. Journal of Forensic Sciences On the Discriminability of 

the Handwriting of Twins. 2008. p. 430-446.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sargur_Srihari&action=edit&redlink=1
http://www.aafs.org/journal-forensic-sciences
http://www.aafs.org/journal-forensic-sciences
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 O Direito, ciência que tem na sua mutabilidade sua própria condição de 

sobrevivência, tem que estar preparado para absorver as transformações que são 

capazes de efetivar a Justiça e acelerar seu acesso e sua prestação, sem 

obviamente relegar ou distanciar-se das garantias já conquistadas pelos cidadãos e 

em alcance mais amplo, pela humanidade. 
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2 PROCESSO JUDICIAL NO BRASIL 

 

2.1 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

 

 A delimitação do objeto de estudo se faz necessária devido à desordem 

terminológica existente no mundo jurídico acerca do gênero “processo”. O 

excesso do uso do mesmo termo, utilizado no discurso em prol da 

“modernização” da Justiça, torna indispensável que se dote o objeto estudado de 

maior precisão. 

 O termo processo judicial já é alvo de confusão entre seus dois grandes 

significados: o seu lado concreto (sua materialização nos autos processuais) e 

seu lado abstrato (como modo de proceder do Poder Judiciário no exercício da 

jurisdição). A isto atualmente se deve acrescentar as contradições dos termos 

“virtual” e “eletrônico”:  

 O presente trabalho trata do fenômeno do Processo Judicial Eletrônico. 

Sua delimitação também se faz necessária, visto que na esfera administrativa 

também se denomina “processo eletrônico” às muitas facilidades oferecidas pela 

Internet aos cidadãos. 

Seu eixo central trata do alcance e efetividade do processo judicial 

eletrônico – PJE, levando em consideração as normas processuais que objetivam 

proporcionar efetividade e celeridade à jurisdição. 

 Para esclarecer esses questionamentos, primeiramente serão analisados os 

significados admitidos no direito processual civil desta nova expressão nascida do 

mundo da informática e da Internet. Essa mudança da lógica processual ocorre 

principalmente pela interatividade, desmaterialização, instantaneidade e 

desterritorialização impulsionada pela Internet.  

 Antes de tudo, cumpre esclarecer que o processo eletrônico não é tema 

facilmente compartimentado e não se pode estuda-lo estaticamente ante seu 

dinamismo. 

 O território virtual passou a ser o ambiente de interação social mais amplo da 

modernidade, transmitindo a ideia de uma sociedade sem território e sem povo 

definido. Ultrapassando as barreiras geofísicas, as comunicações passaram a ser 

imediatas através do uso da internet. Trata-se do poder geral da internet ou ICANN 
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(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), órgão responsável por 

determinar as regras sobre a utilização da internet e pela distribuição de “Protocolos 

de Internet” (IP). 

 Esse cenário de modificações influenciou todas as esferas de interação 

humana e, consequentemente, refletiu no seu modo de resolver conflitos. No Direito, 

percebeu-se uma reforma processual na tentativa de modernizar o processo, como 

forma de disponibilizar, à sociedade, alternativas para escapar da morosidade 

processual e dos apegos dispensáveis à forma. 

 Sobre o tema, Dinamarco (2001, p. 169) adota a tese da formalização do 

processo, frisando que, apesar da norma inserida no art. 154 do CPC, nosso 

processo é extremamente formal. Porém, ao tratar da simplificação do processo, 

expõe o avanço trazido pelas reformas do Código de Processo Civil, citando 

vários dispositivos, a exemplo do art. 162, §4º, que favorecem uma prestação 

jurisdicional mais ágil e eficiente: 

 

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos. (...)  
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada ou vista obrigatória, 
independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessário. 

 

 A opinião expressada por Dinamarco é confrontada pela de Moreira 

(2007 apud ALMEIDA FILHO, p. 169), quando afirma que a técnica processual é 

indispensável: 

 

E, por maior relevância que possam assumir outros meios de solução de 
conflitos, seria perigoso apostar muito na perspectiva de um desvio de 
fluxo suficiente para aliviar de modo considerável a pressão sobre os 
congestionados canais judiciários. Somem-se a isso fatores como a 
crescente complexidade da vida econômica e social, o incremento dos 
contactos e das relações internacionais, a multiplicação de litígios com 
feição nova e desafiadora, a fazer aguda a exigência de especialização e 
de emprego de instrumentos diversos dos que nos são familiares, e ficará 
evidente que não há como fugir à necessidade de mudanças sem correr 
o risco de empurrar para níveis explosivos a crise atual, em certos 
ângulos já tão assustadora. 

 

 Na atual fase processual em que se vive, é mais seguro conciliar os 

princípios presentes em ambas as opiniões. 

 Por isso, apesar de encontrar a importância do princípio da 

instrumentalidade das formas e até mesmo da formalização do processo – já que 
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a informatização deste é uma maneira de deformá-lo – quando comparado ao 

processo físico –, concorda-se que, no tocante à informatização judicial, a técnica 

deve ser conservada. 

 O moderno direito processual que nasce sob a influência da tecnologia da 

informação é absolutamente diferente do que projetaram os processualistas do 

século passado. De maneira otimista, na visão de Lima (2007), este novo 

processo, que utiliza restritamente o papel, possui as seguintes características: 

 

(...) a) máxima publicidade; b) máxima velocidade (celeridade); c) 
máxima comodidade; d) máxima informação (democratização das 
informações jurídicas); e) diminuição do contato pessoal; f) automação 
das rotinas e decisões judiciais; g) digitalização dos autos; h) expansão 
do conceito espacial de jurisdição; i) substituição do foco decisório de 
questões processuais para técnicos de informática; j) preocupação com 
a segurança e autenticidade dos dados processuais; k) crescimento dos 
poderes processuais-cibernéticos do juiz; l) reconhecimento da validade 
das provas digitais; m) surgimento de uma nova categoria de excluídos 
processuais: os desplugados. 

 

 Por óbvio, à opinião otimista de Lima cabem muitas críticas, visto que ela 

não é capaz de responder a vários questionamentos e problemáticas encontradas 

na prática do processo judicial, porém, seu entendimento revela quão polêmica é 

a informatização do processo no Brasil. 

 É inegável que a informatização do processo causou a aceleração do 

judiciário. No entanto, em se tratando de atos processuais, suas implicações 

devem ser observadas atentamente, em virtude dos seus efeitos 

endoprocessuais, visto que têm por escopo adquirir, extinguir ou modificar 

direitos processuais. 

 De toda forma, é pacífico na doutrina o entendimento de que, no processo 

eletrônico, os atos processuais deverão respeitar os requisitos de autenticidade, 

integridade e segurança. 

 Essa preocupação reside no fato de que a atual inclinação de se aproveitar 

ao máximo os atos processuais pode se tornar perigosa em meio eletrônico.  

 Por outro lado, é fato que o processo eletrônico é mecanismo de facilitação 

do acesso à justiça e efetivação da função social do processo. 

 A informação sempre modificou a sociedade. Almeida Filho (2011, p. 51) 

descreve a evolução da informação: 
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Admitimos, porém, uma quebra de paradigma em pleno século XXI, 
apesar da ideia de uma sociedade de informação estar arraigada no 
homem desde a sua era primitiva, quando começam a se formar as 
sociedades e a necessidade de comunicação entre seus membros e de 
outros clãs e tribos. Com a invenção da prensa, por Gutemberg (século 
XV), temos uma maior propagação da informação e com a Revolução 
Francesa (século XVIII), desmoronam-se os tronos e a sociedade 
burguesa ascende ao poder, modificando as formas de pensar e agir. 
Prestigia-se a comunicação e a liberdade, com a promulgação da 
Declaração de Princípios da Revolução Francesa – inspiradora da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. [...] O grande paradigma 
que se enfrenta diante da ideia de uma nova sociedade e, 
consequentemente, reclamando do Direito novas concepções e métodos 
para a pacificação de seus conflitos, é a quebra de barreiras geográficas 
sem a necessidade da guerra. 

 

 A internet foi o elemento propulsor nesse panorama de superação das 

barreiras geográficas. Nasceu na década de 60, nos Estados Unidos da América, 

em plena Guerra Fria, idealizada para permitir o tráfego de dados e informações 

em qualquer situação e derivada de um projeto militar chamado ARPANET – 

Advanced Research Projects Agency.  

 Conforme explica Corrêa (2000, p. 7), a principal vantagem da ARPANET 

era sua capacidade de encontrar meios alternativos de transmissão, o que 

permitia a não interrupção do tráfego de informações. 

 Sandro Schelleiss (2011, p. 34) explica como funcionava o sistema: 

 

Esse método de transmissão de informações ficou conhecido como 
protocolo TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol, que 
representa atualmente o principal método de comunicação utilizado na 
internet. [...] Para a troca de informações na internet, foi desenvolvido o 
protocolo de comunicação TCP/IP. Enquanto o IP é o responsável por 
dividir uma mensagem em diversas pequenas partes e encaminhá-las ao 
computador de destino, o protocolo TCP é responsável por manipular 
quantidade grande de dados e garantir que as informações transmitidas 
entre dois computadores da rede não contenham distorções ou erros. 

 

 Este método de condução de informações, através do sistema TCP/IP, foi 

projetado para fins militares, somente depois passou a ser usado em 

universidades e centros de pesquisas para, finalmente, no início da década de 

90, ser estendido para toda a sociedade. 

 No Brasil, o Ministério das Comunicações editou, em 1995, a Portaria nº 

148/1995, que definiu internet: 

 

Nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de transmissão 
e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à 
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comunicação entre computadores, bem como os softwares e os dados 
contidos nesses computadores. 

 

A partir da década de 90, a internet passou a ser meio de comunicação 

usado em todas as áreas do conhecimento e da vida humana. Com seu advento, 

a sociedade passou a se caracterizar pela brevidade, pela urgência e pela 

superficialidade, exigindo que toda interação seja on-line, digital e instantânea. 

 A fim de acompanhar a nova dinâmica da sociedade, em 08 de dezembro 

de 2004 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 45, também chamada 

“Reforma do Judiciário”, elevando a razoável duração do processo ao rol de 

direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal). 

 No Brasil, a primeira legislação que tratou do processo eletrônico, ainda 

que de maneira muito superficial, foi a Lei n º 9.800, de 26 de maio de 1999, que 

autorizou o uso de sistema de transmissão de dados para a prática de atos 

processuais. A partir daí, as peças processuais poderiam ser apresentadas 

através de fac-símile, por exemplo. Porém, como o processo ainda era físico, 

posteriormente, o original deveria ser juntado aos autos. 

 No entanto, foi somente com a Lei n º 11.419, de 19 de dezembro de 2006 

que o processo eletrônico no Brasil se efetivou. A referida lei objetivava fazer o 

trâmite processual menos moroso e significou um desafio aos operadores do 

direito. Ela apresentou quatro inovações determinantes para a modernização do 

processo: a transmissão de documentos eletrônicos, a comunicação dos atos 

processuais, a tramitação do processo em formato integralmente digital e a 

certificação digital dos advogados. 

 Quando falamos em processo eletrônico, nunca devemos confundi-lo com 

a digitalização de documentos, pois aquele (processo eletrônico) é muito mais 

amplo que esta (digitalização). O processo eletrônico não significa a simples 

transformação do processo físico em um digital, mas implica uma nova forma de 

proceder. 

 O Supremo Tribunal Federal – STF editou a Resolução 344, de 31 de maio 

de 2007, regulamentando o processo eletrônico em seu âmbito. No mesmo 

sentido também o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Resolução 1/2009, 

e, a Justiça do Trabalho, o ato conjunto CSJT/TST 9/2008, além da Portaria CNJ 

516/2009. 
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 O processo eletrônico se tornou um fato no mundo jurídico. Por óbvio, o 

Direito não deve se manter inerte ante o desenvolvimento tecnológico, e sua 

modernização é indispensável para que se alcance segurança jurídica nas 

relações moldadas pela sociedade informatizada. Contudo, este deve observar 

todos os princípios constitucionais referentes ao processo e ao direito processual. 

 A doutrina processual civil brasileira evoluiu através de três fases distintas: 

sincretismo; autonomia e instrumentalidade. 

 No sincretismo, acreditava-se que a ação era o próprio direito subjetivo do 

lesado, ou seja, existia confusão entre os planos substancial e processual. Não 

existia autonomia da ação em relação ao direito material que se pretende tutelar 

através do exercício do direito de ação. 

 Na fase da autonomia, a relação processual se dissociou da relação de 

direito substancial, desta distinguindo-se pelos sujeitos, pressupostos e pelo 

objeto. Foi a partir desse momento que o Direito Processual Civil evoluiu como 

ramo autônomo do direito. 

 Já a instrumentalidade processual preocupa-se com os objetivos a serem 

alcançados, tomando o processo como ferramenta. Segundo Cândido Rangel 

Dinamarco (1987, p. 22-23): 

 

O processualista sensível aos grandes problemas jurídicos sociais e 
políticos do seu tempo e interessado em obter soluções adequadas sabe 
que agora os conceitos inerentes à sua ciência já chegaram a níveis mais 
do que satisfatórios e não se justifica mais a clássica postura metafísica 
consistente nas investigações conceituais destituídas de endereçamento 
teleológico 

 

 Para a instrumentalidade, o processo não é um fim em si mesmo, apenas 

repudiam-se os exageros processuais e burocráticos para que estes não impeçam a 

realização dos direitos das partes envolvidas no conflito e possa proporcionar um 

ambiente apto a preservar os valores inerentes à justiça e à paz social. 

 Numa conjuntura onde a instrumentalidade ocupa o centro das atenções, 

surge o processo virtual em decorrência da edição da Lei nº 11.419/06. 

 Desde a Emenda Constitucional 45/2004 o sistema processual brasileiro vem 

sendo essencialmente modificado. A mudança substancial consistiu na elevação da 

razoável duração do processo como direito fundamental. 
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 A intenção do poder constituinte derivado foi estabelecer uma reformulação 

principiológica e de caráter valorativo. Esse aperfeiçoamento no âmbito da 

principiologia constitucional não poderia ser ineficaz ou de aplicabilidade restrita, 

principalmente num contexto social em que as críticas ao mau funcionamento do 

Poder Judiciário apenas se acumulavam.  

 Sobre esse aspecto, Hesse (1991, p. 12) já lecionava que toda Constituição 

escrita, desde que escorada na realidade histórica, política, cultural e econômica de 

um país, com vistas a regular situações futuras de forma eficaz, mantendo-se 

passível a ulteriores alterações interpretativas, é dotada de “pretensão de eficácia”. 

 Ocorre que a supracitada “pretensão de eficácia” apenas se efetivaria caso a 

prática dos tribunais e dos submetidos à Constituição conferisse força à norma. Foi 

com esse objetivo que alguns mecanismos foram agregados à prática, como as 

súmulas vinculantes (CF, art. 103-A) e a repercussão geral (CPC, art. 543-A e 

seguintes). 

 Baseando-se na mesma intenção, quais sejam a efetividade e a celeridade 

processual, o legislador ordinário determinou o processo eletrônico como sendo um 

mecanismo capaz de acelerar o trâmite processual. 

 Acerca do direito fundamental à efetividade do processo, leciona Marinoni 

(2008, p.183) sobre a importância do direito à tempestividade e necessidade de 

“compreensão da duração do processo de acordo com o uso racional do tempo 

processual por parte do réu e do juiz.”. 

 Em sua opinião, existirá “lesão à tempestividade caso o juiz entregue a 

prestação jurisdicional em tempo injustificável diante das circunstâncias do processo 

e da estrutura do órgão jurisdicional.”. Assim, o processo eletrônico seria um 

mecanismo apto a evitar a ocorrência dessa lesão, fomentando-se a celeridade e, 

consequentemente, proporcionando um acesso à justiça mais efetivo. 

 

2.1.1 Processo e seus significados 

 

 Antes de apresentar as definições acerca do Processo, PJE, Governo 

Eletrônico e Justiça Eletrônica, é imprescindível estabelecer diferenças 

epistemológicas de conceitos até agora utilizados sem grande rigor. 

 Para este trabalho é necessário diferenciar alguns termos e interligá-los, para 
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que seja possível compreender a evolução das tecnologias da informação e seus 

efeitos na reestruturação do Processo e do Sistema Judiciário. Por outro lado, não 

existe o objetivo de detalhar procedimentos ou técnicas ou utilizar conceitos 

exclusivamente informáticos. 

 Tratando do direito processual, “processo” é o mecanismo previsto na lei 

utilizado para a composição da lide. Para as ciências humanas, em geral, a 

expressão é empregada com o sentido de relatar a evolução e mudanças de 

fenômenos políticos, sociais e econômicos. Já para a ciência da computação, um 

processo equivale a um sistema ou programa que realiza determinada função, ou 

seja, desenvolve rotinas programadas. 

 Ambas as significações devem ser distinguidas para que haja uma melhor 

percepção, no presente estudo, ainda que muitas vezes eles se misturem quando 

se tratar do processo eletrônico judicial. 

 

2.1.2 Processo e Direito 

 

 O processo, em sentido amplo26, é o mecanismo que o Estado usa para 

manter o equilíbrio social e a coexistência pacífica entre os indivíduos. 

Etimologicamente, podem-se dividir seus significados acerca da maneira de atuar 

do Estado: há o processo legislativo para a elaboração da norma jurídica; o 

processo administrativo para sua execução e o processo judicial para a 

composição da lide. 

 Para o direito processual brasileiro, após suas sucessivas reformas, 

interessa que o instrumento aplicado à função jurisdicional conte, segundo 

Bedaque, “com meios aptos a permitir que a relação processual desenvolva-se da 

maneira mais adequada possível, possibilitando que o resultado seja obtido de 

forma rápida, segura e efetiva.”27 

 É neste ponto que se questiona se o processo judicial eletrônico renova o 

instrumento estatal, ou se é mero mecanismo de facilitação e de aceleração do 

curso processual. 

                                                             
26 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 21ª Edição. São Paulo, Atlas, 2008. 

p. 557-558. 
27 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual – 2ª 

Edição. São Paulo: Malheiros, 2007. p.34. 
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2.1.3 Processo e Procedimento 

 

 A inclinação das recentes mudanças processuais na tentativa de 

estabelecer um sincretismo processual confirma que existe forte intenção do 

legislador para que a jurisdição alcance reflexos práticos na vida social. A Ciência 

Jurídica, e notadamente o Direito Processual, é mecanismo pacificador de 

conflitos que busca garantir a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do inciso LXXVIII, artigo 5º 

da Constituição Federal. 

 Nessa esteira, ainda que o processo eletrônico sustente a característica de 

método definido pela lei para a tramitação do processo, não se deve esquecer-se 

de sua capacidade modificadora com relação ao processo e com a própria 

prestação jurisdicional. Dessa forma, fundamentalmente, o processo judicial 

eletrônico não se restringe a apenas uma ferramenta informatizada, visto que 

modifica as expectativas e a relação entre as partes e a efetividade da atuação 

jurisdicional. 

 

2.1.4 Processo Judicial Eletrônico 

 

 Devido à inclusão no universo digital que atinge a sociedade e o Estado e à 

tendência sincretista do atual direito processual pátrio, é natural questionar se a 

legislação que regra o desenvolvimento do processo judicial eletrônico é capaz de 

satisfazer seus objetivos, como o respeito aos princípios garantidores do devido 

processo legal, da ampla defesa e da paridade de armas. 

 Tratando do processo judicial eletrônico e da inserção de modernas 

tecnologias no âmbito da prestação jurisdicional, é preciso avaliar a influência 

desses mecanismos na sociedade. Por isso, o processo judicial eletrônico, 

autorizado pela Lei nº 11.419/06, deve ser contextualizado de maneira sistêmica, 

observando-se todos os fatores que influenciam a prestação jurisdicional, desde a 

utilização de novas tecnologias à norma efetivamente aplicada. 

 Dessa forma, o fenômeno aqui estudado consiste naquilo que se 

conceituou como Justiça Eletrônica e trata da possibilidade de comunicação e de 

acesso aos sistemas informáticos dos tribunais através da Internet. O termo é 
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utilizado para se dar ênfase aos discursos sobre a modernização da Justiça 

através do uso da tecnologia. 

 A alteração de paradigmas provocada pelo uso das tecnologias da 

informação na prestação jurisdicional faz surgir a necessidade de concepção de 

novos indicadores de desempenho para se mensurar a efetividade do Processo 

Judicial Eletrônico, visto que os parâmetros até agora utilizados se tornam 

relativos com o desaparecimento do distanciamento físico existente entre as 

partes e o Judiciário. É preciso observar que muitas das referências constantes 

no CPC aos autos processuais, a exemplo de “abrir vista aos autos, juntar aos 

autos, desentranhar dos autos”, já não revelam com fidelidade a realização dos 

atos processuais ou a formação da relação jurídico-processual. 

 No direito comparado, o que se pode notar é que existe uma 

predominância de requisitos formais nas normas relativas ao processo eletrônico 

de diversos países objetivando a manutenção da segurança no processo. 

Levando-se em consideração a ampliação do acesso à justiça e da efetividade do 

processo, os benefícios da prestação jurisdicional por meios eletrônicos são mais 

compensatórios que os casuais contratempos oriundos das tentativas de burla, 

falsificações e invasões. 

 A efetividade do Processo Judicial Eletrônico está diretamente relacionada 

à integração e padronização de vários sistemas informáticos dentro e entre os 

tribunais. Este conflito entre a necessidade de se assegurar, às partes, 

autenticidade e validade do ato processual praticado por meios eletrônicos e a 

expectativa de facilitação e ampliação do acesso à justiça, ainda será 

aprofundado no decorrer do estudo. 

 

2.2 PROCESSO FÍSICO NO BRASIL: A EVOLUÇÃO PARA A JUSTIÇA 

ELETRÔNICA 

 

2.2.1 Celeridade e Acesso à Justiça 

 

 Apesar de teoricamente ser considerado um mecanismo eficaz para 

assegurar a celeridade da tramitação processual, o processo eletrônico sempre 

foi cercado de questionamentos que ainda persistem a respeito da viabilidade e, 
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notadamente, da segurança. O debate gira em torno da perda das informações 

judiciais e da invasão do sistema de dados por pessoas estranhas ao processo, o 

que tornaria o Poder Judiciário extremamente vulnerável. Além disso, parte 

considerável da população não tem afinidade com o computador e com a internet, 

fato que aumenta a resistência quanto ao uso da via eletrônica. 

 Por outro lado, o que tem impulsionado a aplicação do processo eletrônico é 

que, hodiernamente, as pessoas interagem e se conectam massivamente através 

do uso de computadores e da internet. Partindo disso, a informatização do 

processo tem o objetivo de banir antigas práticas que embaraçam o trâmite 

processual, a exemplo de numeração e rubrica de autos, cargas aos advogados, 

carimbos de juntadas, de certidões e de termos, atos que cultivam o acúmulo de 

papéis em torno do processo, e que pouco ou quase nada contribuem para a 

efetiva prestação jurisdicional. 

 A esses fatores agrega-se a deficiência estrutural, pois o número de 

servidores e magistrados tem-se mostrado cada dia mais insuficiente para suprir a 

demanda judicial. 

 É inegável que boa parte do tempo da tramitação dos processos é 

desperdiçado com atos cartorários, como autuações e juntadas, comunicações 

processuais, numerações e certificações, tornando a burocracia um problema 

crônico do Poder Judiciário. Dessa forma, o processo eletrônico sana todos 

esses elementos relacionados à burocracia. 

 Assim, o que essa nova proposta intenciona é uma ruptura de um padrão 

para que a transição do processo em papel para o meio digital se efetive 

completamente. 

 No entanto, a informatização do processo precisa superar os 

questionamentos acerca da sua segurança, que ainda obsta a aceitação de um 

processo judicial que tramite exclusivamente em meio eletrônico. 

 Por isso, é de extrema importância conhecer os mecanismos que estão 

aptos a garantir a segurança e a confiabilidade das informações processuais 

eletrônicas. 

 O ideário de um sistema jurídico que proporcione justiça social ampara 

muitas das modificações legislativas que objetivam uma Justiça mais acessível. 

Este movimento nasce da nova visão sobre o acesso à justiça, que busca 
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primordialmente a pacificação social e o alcance de uma justiça mais simples e 

ágil, exigindo uma análise mais abrangente do fenômeno, pois a grande 

demanda que anseia por métodos que tornem efetivos os direitos provocou uma 

nova mentalidade sobre o sistema judiciário. 

 Por essa perspectiva, existe o estímulo para múltiplas reformas: das leis 

processuais; das estruturas; das instituições; das funções atribuídas e de seus 

agentes e, também; da busca de solução de controvérsias por alternativas 

extrajudiciais.  

 Esse fenômeno teve como resposta do Poder Judiciário o desenvolvimento 

do Processo Judicial Eletrônico – PJE, pensado para proporcionar uma justiça 

mais ágil, simplificada e acessível. 

 A acessibilidade deve ser examinada cuidadosamente sob a perspectiva 

da exclusão digital. Parcela significativa da população ainda não foi alcançada 

por políticas públicas inclusivas, posto que ainda estão sem acesso à Internet e 

sem conhecimentos mínimos para utilizar um computador. Isso implica que, 

dependendo das alternativas oferecidas pelos tribunais, o sistema judiciário pode 

se transformar num mecanismo de universalização excludente. 

 Dessa forma, a exclusão digital é toda assimetria de acesso às tecnologias 

da informação, notadamente à Internet, causada por fatores econômicos, 

geográficos e culturais que expõem os menos favorecidos a uma maior 

desigualdade por estarem à margem da sociedade da informação. 

 A já mencionada Lei nº 11.419/06 não trouxe relevante contribuição no 

sentido de estreitar o distanciamento digital entre os incluídos e excluídos da 

sociedade da informação, restringindo-se, a prever, no §3º do artigo 10, que “os 

órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de 

acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para 

distribuição de peças processuais”. Entende-se que, dessa forma, a lei apenas 

prevê uma facilitação ao acesso de advogados e procuradores. Quando se trata 

de proporcionar acesso aos jurisdicionados, permanece em silêncio. Existe, 

então, um enorme vazio normativo no que se refere à inclusão digital dos 

cidadãos que demandam judicialmente. 

 Além do acesso simplificado, outra expectativa da Sociedade é a de 

celeridade processual. Estabelecida constitucionalmente, a EC nº 45/04 inseriu o 
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inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição Federal objetivando garantir a todos a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. É importante salientar que os termos “razoável duração” e 

“celeridade” carecem de objetividade. Estes conceitos ainda necessitam de 

mecanismos aptos à sua mensuração. 

 Outro agravante da morosidade é o excesso no uso da Justiça para fins 

protelatórios, tanto pela Administração Pública quanto pelos particulares. Esse 

aspecto também tem encontrado soluções paliativas nas reformas 

infraconstitucionais, a exemplo da lei que permite o cumprimento automatizado 

de decisões antecipatórias (Lei nº 11.386/06, da “penhora on-line”) e nos acordos 

de cooperação para uso dos sistemas Bacenjud para bloqueio de ativos 

financeiros e Renajud para bloqueio da transferência de veículos automotores.  

 Ainda tratando do processo judicial eletrônico, cabe destacar a expectativa 

social com relação à sustentabilidade da Justiça. Esta trata das consequências 

do processo judicial eletrônico relativas à continuidade dos aspectos econômicos, 

sociais e culturais da jurisdição: seu advento tanto pode atenuar quanto agravar 

as disparidades entre os jurisdicionados e acelerar mudanças comportamentais e 

culturais num país que continua a ampliar sua diversidade social. 

 Essas alternativas de reconfiguração da jurisdição através do processo 

judicial eletrônico devem ser frequentemente reavaliadas para que o Direito 

Processual seja capaz de ofertar meios aptos a promover a pacificação numa 

sociedade em acentuado processo de mudança de interesses e relações. 

 Não se descarta, inclusive, o bônus ambiental com a instituição do 

processo eletrônico proporcionado pela economia de matérias: desaparece a 

necessidade de papel; de tinta, de transporte e de grandes áreas destinadas a 

acomodar os autos arquivados.  

 

2.2.2 Transparência 

 

 A transparência processual almejada pela sociedade excede o princípio da 

publicidade formal, previsto no inciso LX do artigo 5º da Constituição Federal. Essa 

transparência é baseada na capacidade de averiguar os atos processuais e a 

atuação do Juiz e, desta maneira, compreender e aprender através dos argumentos 

das partes e das decisões judiciais. 
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 A transparência do processo eletrônico pode colaborar com seu escopo 

educador; ou seja, não basta apenas conhecer as decisões judiciais, agora existe o 

interesse de acompanhar e de ler a integralidade das petições, das provas 

apresentadas, das contestações e das réplicas propostas pelas próprias partes. Este 

conhecimento permite que autor e réu possam verificar os documentos juntados e 

compreender melhor o conflito, avaliando suas probabilidades de êxito e procurando 

a auto composição da lide. 

 Nesta compreensão educadora que o processo judicial eletrônico proporciona, 

é imprescindível a simplificação da linguagem, a diminuição do uso de vocabulário 

erudito, a explicação
 
dos brocardos latinos. Os atos processuais devem apresentar-

se em linguagem simples e direta para que sejam compreendidos até pelos menos 

instruídos, atendendo à pacificação social, e não servindo de mecanismo de 

distinção de classes ou de demonstração de erudição. 

 Outros anseios são a eficiência da jurisdição e a efetividade das decisões 

judiciais. Norteados pelos princípios da eficiência administrativa e da economia 

processual, os magistrados devem afastar sentenças prolixas e valorizar a coesão do 

judiciário pela aplicação da jurisprudência pacificada e sumulada pelos tribunais. 

 Segundo a Ministra Eliana Calmon,  

 

[...] os advogados, promotores e juízes também deveriam ser mais 
objetivos, expressando-se de modo mais claro e direto. A linguagem 
rebuscada contribui para a morosidade dos tribunais e, mais grave ainda, 
dificulta a compreensão das sentenças e dos acórdãos pela sociedade. 
Essa linguagem intimida o cidadão comum, afastando-o da Justiça. [...] 
Ao defender o uso de uma linguagem mais prosaica nos meios forenses, 
a nova corregedora nacional de Justiça não podia ter sido mais oportuna 
e realista, pois a fala pomposa e o “latinório” muitas vezes dificultam o 

entendimento entre os próprios magistrados28. 

 

 A segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, alcançadas 

desta maneira, colaboram com a educação dos jurisdicionados quanto às 

expectativas sobre a confirmação dos seus direitos em juízo. O PJE é um meio 

adequado à efetivação de tais princípios, já que favorece o acompanhamento do 

processo e aprimora os critérios de mensuração de sua razoável duração. 

 

 

 

                                                             
28 CALMON, Eliana. Data vênia. O Estado de São Paulo. São Paulo, 27 de setembro de 2010. 
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2.2.3 Participação das Partes 

 

A expectativa social por uma participação mais intensa na atividade estatal é 

resultado do próprio Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, em seu 

artigo 1º, já prevê como seu fundamento a cidadania e o exercício direto do poder 

popular. 

 Para selar esse objetivo de pacificação social, também as regras processuais 

devem proporcionar a participação direta das partes na solução dos conflitos, seja 

quando existe disponibilidade de direito material, seja quando o objetivo for atender 

ao seu caráter pacificador e ainda nas hipóteses que tratem do interesse público na 

proteção de direitos indisponíveis. Ao propiciar a interação das partes, o PJE alarga 

as possibilidades de conciliação e potencializa o contraditório.  

 Aspectos práticos e culturais também precisam ser levados em consideração 

para que se atinja a almejada participação das partes nos atos processuais por meios 

eletrônicos. Os aspectos práticos relacionam-se à capacidade de aplicação das 

tecnologias da informação no sistema judiciário, a exemplo da existência de 

infraestrutura disponível (computadores, softwares e acesso à Internet) aos 

jurisdicionados, que se torna fator de exclusão social e de segregação e o 

aperfeiçoamento do próprio sistema processual. 

 Outra preocupação deve ser o combate a regras hiper formalistas, pois 

poderiam desestimular e até mesmo obstar a participação dos sujeitos da relação 

processual. Não se pode olvidar que existe uma realidade social voltada àqueles 

conectados ao universo digital, que podem contar com melhores oportunidades e 

prerrogativas, e outra na qual estão inseridos os desconectados, já vitimados pela 

escassez de investimentos nos meios tradicionais de atendimento e 

relacionamento, o que chega a dificultar suas chances e qualidade de vida. 

 Os aspectos culturais relacionam-se à capacidade dos cidadãos – tanto 

dos operadores do direito quanto dos jurisdicionados –, de se amoldarem ao uso 

das tecnologias da informação e de reformularem seus paradigmas 

comportamentais e de relacionamento referentes aos processos Judiciais, com 

vistas a buscar um entendimento mais sólido e a abandonar o afastamento do 

Estado-juiz. 
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2.2.4 Fatores Sociais 

 

 Na sociedade globalizada, o conhecimento tornou-se o grande recurso em 

detrimento do capital. Diante desta realidade, o Estado constitucional deve ter, 

como preocupação fundamental, garantir a todos o direito à informação de forma 

suficiente para estimular o desenvolvimento do conhecimento. Cabe ao Direito 

Processual prever os mecanismos para que o Estado-juiz possa realizar este 

direito de acesso ao conhecimento, caracterizado por Nalini29 como o “direito aos 

direitos”, nos seguintes termos: 

 

(...) as pessoas não poderão usufruir da garantia de fazer valer seus 
direitos perante os tribunais, se não conhecem a lei nem o limite de 
seus direitos. Se a aplicação do direito é, normalmente, tarefa de 
especialistas (juristas em sentido lato), muitas vezes pela via do 
Poder Judiciário (porque a sua aplicação também é conflitual), não 
se coloca, por isso, a necessidade de um amplo ou generalizado 
interesse no conhecimento da forma (técnica) como o direito é 
aplicado. Mas já em relação ao seu conhecimento a situação é outra 
porque, aqui, o acesso ao conhecimento do direito deve ser 
generalizado, até como pressuposto da sua própria aplicação. Hoje, 
encara-se este conhecimento como um direito – o direito aos 
direitos. 

 

 A agilidade é mais uma característica marcante do mundo globalizado, no 

qual não é mais suficiente fazer o melhor, é necessário também fazer mais 

rápido. Em reduzido espaço de tempo, produtos inovadores tornam-se obsoletos. 

Aqueles que adquirem os produtos assim que são lançados ao mercado são os 

que pagam pela inovação, aplicando-se a partir daí uma curva de rendimentos 

decrescentes pela massificação do consumo. 

 Diante desse cenário, o Estado deve estar pronto para desenvolver 

estratégias capazes de ampliar o acesso à informação, a fim de potencializar o 

desenvolvimento e a aplicação dos conhecimentos. No Brasil, a formulação de 

políticas públicas em prol da interação por meios eletrônicos, notadamente a 

Internet, surgiu no ano 2000, e vem se ampliando de maneira consistente. 

Atualmente, já é entendida como um instrumento estatal a serviço dos cidadãos, 

que deve superar questões ideológicas de governo. 

                                                             
29 NALINI, José Renato. Novas perspectivas de acesso à Justiça. Revista CEJ. CJF . Brasília, 

v. 1 n. 3, set./dez. 1997. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/ 

view/114/157> Acesso em: 25 nov. 2010. 
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 Conforme exemplificam Diniz et al30, há casos de sucesso de Governo 

Eletrônico em todos os seus níveis e esferas: 

 

Apesar disso [o modelo de gestão da administração pública não 
seguir a lógica empresarial], existem muitas iniciativas de sucesso 
nos três níveis de governo e em todos os poderes da República 
Federativa [...]. 
São bem conhecidos os casos da Receita Federal, com a 
simplificação do processo de declaração de ajuste anual do IR, das 
compras governamentais pelo Pregão Eletrônico e das eleições 
gerais com o auxílio das urnas eletrônicas em nível nacional. Nos 
níveis estadual e municipal, a adoção de recursos tecnológicos e 
sistemas de informática pública vêm permitindo muitos avanços 
sociais: sistemas para o agendamento de consultas médicas em 
hospitais e postos de saúde; sistemas automatizados de matrículas 
escolares, que acabaram com as filas na porta das escolas públicas; 
lojas (praças) de atendimento integrado que, complementados pela 
entrega de serviços por meio dos portais governamentais na 
internet, dispensam a necessidade da presença física do cidadão 
nos órgãos públicos.  

 

 O que existe em comum entre os exemplos supracitados é o êxito de tais 

iniciativas. Todas essas facilidades atendem às demandas da sociedade: a 

valorização da cidadania e da dignidade, oferecendo acesso aos serviços 

públicos de forma ágil e à distância; a participação e a transparência em 

processos críticos à nação pelo exercício eficiente e transparente da democracia 

e pelo zelo do erário e do interesse público. 

 Além destes, outros efeitos resultaram do reconhecimento, por parte dos três 

poderes, da necessidade de fortalecimento da prestação jurisdicional, em 

especial de melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, 

possibilitando maior acesso e rapidez, através da informatização e de qualificação 

dos agentes e servidores do Judiciário. 

 Este fortalecimento da prestação jurisdicional foi viabilizado pela assinatura 

do “II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, 

Ágil e Efetivo”, no dia 13 de abril de 2009, pelo então presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

                                                             
30 DINIZ, Eduardo Henrique et al. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a 

partir de um modelo estruturado de análise. Revista de Administração Pública. Rio de 

Janeiro: FGV, 2009, vol.43, n.1, pp. 23-48. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n1/a03v43n1.pdf> Acesso em: 09 dez. 2010. 
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Mendes, pelo presidente do Senado, José Sarney e pelo presidente da Câmara 

dos Deputados, Michel Temer. 

 

2.3 EXPERIÊNCIAS DO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

 Nos próximos itens, apresentar-se-ão as experiências de outros países em 

sua tentativa de expansão processual eletrônica. 

 

 2.3.1 Portugal 

 

 Em se tratando de programa de informatização processual, Portugal é um 

exemplo e parâmetro a ser observado. O referido país começou o seu trabalho no 

sentido de informatizar o Judiciário pela adequada estruturação do Estado, 

reconhecendo que a eficácia do processo judicial somente é alcançada depois de 

uma preparação da máquina estatal, dando base a todo o restante do 

desenvolvimento. A evolução do seu sistema foi embasada por um diálogo entre 

os setores sociais e o judiciário, o que permitiu seu desenvolvimento de maneira 

mais eclética e eficaz. 

 Portugal alterou o procedimento dos tribunais, extinguiu trâmites 

burocráticos, concentrou a atividade dos juízes em atos decisórios e implantou 

um processo baseado na desmaterialização e no registro integral de imagem e 

voz. Com essas mudanças, conseguiu uma redução de cinquenta por cento no 

custo dos processos. 

 Priorizou-se a informatização dos serviços notarias e cartorais, ao efetivar 

o preceito da universalização do acesso gratuito aos registros públicos e permitir 

a redução dos prazos para a prática dos atos registrais, o que imprimiu maior 

celeridade ao processo. 

 Igualmente, a identificação das pessoas físicas foi simplificada: o cartão 

cidadão representou a unificação de dados antes dispersos em quatro 

documentos distintos, além de armazenar informações acerca do domicílio do 

indivíduo. 

 A informatização também atingiu significativamente os casamentos, 

divórcios e inventários. A partir de então, toda a publicidade e verificação de 
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impedimentos para o casamento ocorrem por meio do sistema, exigindo o 

comparecimento do interessado apenas a um Balcão (órgão da administração). O 

mesmo ocorre com divórcios e inventários, sendo as partilhas solucionadas de 

imediato, com a comunicação dos órgãos interessados, emissão e recolhimentos 

de tributos, ocorrendo de imediato o registro e a emissão da certidão. 

  Os juízos Cíveis e de Família estão totalmente informatizados desde 2009. 

Também foram instituídos Centros de Mediação e Arbitragem especializados, 

com o objetivo de reduzir o número de demandas que chegam ao Judiciário. 

 Os Julgados de Paz (equivalentes aos nossos Juizados Especiais) têm 

competência para dirimir demandas cujo valor não ultrapasse os cinco mil euros e 

têm custas processuais de apenas trinta e cinco euros. Lá também é obrigatória a 

tentativa inicial de conciliação, antes da sentença e a incrível duração dos 

processos é de dois a três meses. 

 Em Portugal, atualmente, existe previsão expressa no ordenamento 

processual civil para que os atos sejam praticados por meio eletrônico: 

 

Artigo 132. Tramitação eletrônica 1-A tramitação dos processos é efetuada 
eletronicamente em termos a definir por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da justiça, devendo as disposições processuais 
relativas a atos dos magistrados, das secretarias judiciais e dos agentes de 
execução ser objeto das adaptações práticas que se revelem necessárias. 
2-A tramitação eletrônica dos processos deve garantir a respetiva 
integralidade, autenticidade e inviolabilidade. 3-A regra da tramitação 
eletrônica admite as exceções estabelecidas na lei.  

 

 Além disso, tornou obrigatório o uso do sistema de assinatura eletrônica 

para envio de atos processuais por correio eletrônico, (Portaria n.º 1178-

E/2000168), estabelecendo a assinatura eletrônica, através do Decreto 

Regulamentar n.º 25/2004169 e  Decreto-Lei n.º 116-A/2006170, com a criação 

do sistema de certificação eletrônica. 

 Em 2008, iniciou-se a concepção de um sistema para processamento da 

informação judicial, o CITIUS. Contudo, o sistema não é usado para o envio de 

peças de maior importância processual, o que o tornou um sistema de tramitação 

processual parcialmente eletrônico, onde algumas peças devem ser 

apresentadas em cartório. Por isso, o sistema pode ser considerado um mero 

mecanismo de envio e não um sistema de processo eletrônico, principalmente 

pelo seu caráter facultativo de utilização.  
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2.3.2 Estados Unidos da América 

 

 Foi o primeiro país a utilizar, em larga escala, a informática na justiça civil. 

Lá, algumas Cortes Estaduais possuem sistema de peticionamento eletrônico. 

Em outros Estados, existem sistemas particulares que recebem as petições e as 

integram aos tribunais. 

 Em termos de segurança, a maioria dos sistemas adotados é insatisfatório, 

posto que o acesso ocorre somete através de login e senha, confirmando através 

de e-mail o recebimento de petições, sem a existência de certificado digital ou 

alguma forma de criptografia. Além disso, existem processos judiciais 

diferenciados para cada Estado, o que impossibilita uma unificação real dos 

procedimentos. 

 Para acessar dados sobre processos judiciais, advogados e outros 

interessados utilizam o sistema Pacer, que oferece, de forma rápida, informações 

sobre determinado processo ou processos envolvendo uma determinada pessoa. 

Ocorre que tanto as pesquisas como o envio de peças processuais são 

realizados mediante pagamento pelo usuário: cerca de US$ 0,08 (oito centavos 

de dólar americano) por página, limitado a US$ 2,40 (dois dólares americanos e 

quarenta centavos). 

 

2.3.3 Alemanha 

 

 A Alemanha foi um dos países pioneiros na informatização do Judiciário. O 

marco inicial foi o surgimento da comissão Federal para Informatização e a 

Racionalização da justiça, em 1966. 

 Apesar da existência da comissão em nível federal, os Estados são 

competentes nos limites de seus territórios, o que não prejudica a cooperação 

estatal nem mesmo em termos de recursos e de financiamentos, o que não 

ocorre no Brasil. 

 Já nas décadas de 1960 e 1970 ocorreram os primeiros projetos de 

informatização, através da realização de cadastros que objetivavam simplificar o 

trabalho burocrático. 
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 Porém, a mais importante colaboração alemã nesse aspecto foi a 

ampliação da transparência, com acesso e conhecimento pelos cidadãos dos 

serviços da Justiça, resultado das redes combinadas e da total interoperabilidade 

entre os sistemas de informação dos tribunais. 

 Também existem incentivos governamentais em termos de políticas fiscais, 

que privilegiam o uso de instrumentos informáticos. As despesas processuais 

podem ser pagas com cartão de crédito, o que torna o processo mais acessível.  

 

2.3.4 Itália 

 

 Na Itália, o movimento pela organização do Judiciário incorporou a ideia de 

que a tecnologia da informação seria, por si só, suficiente para melhorar a 

eficiência da Justiça. 

 No entanto, o que ocorreu por muito tempo foi o uso da internet apenas 

como instrumento de comunicação, sem que dela fossem extraídas outras 

potencialidades. A informatização na Itália é recente e abrange poucos tribunais, 

sendo essa limitação atribuída a cortes orçamentários. 

 O país, em 1973, começa a utilizar, de maneira experimental, um sistema 

que calculava indenizações frutos de acidentes de trânsito com base na 

legislação cível e jurisprudência.  

 Com o objetivo de automatizar os fluxos informacionais e documentais, foi 

criado o Processo Civil Telemático, que busca a formação e a comunicação de 

atos processuais por meios informáticos.  

 Em 2004, o Ministério da Justiça italiano apresenta as “Diretrizes para o 

Desenvolvimento Estratégico do Processo Civil Telemático”, elaborado pela 

Comissão de Planejamento do Projeto de Apoio à Realização do Processo Civil 

Telemático. O documento se concentrava na informatização do processo judicial 

ao buscar um sistema capaz de gerenciar as informações do processo judicial de 

forma eletrônica, conectando-as entre os sujeitos do processo, simplificando as 

atividades burocráticas, dando celeridade e transparência ao processo. 

 As adversidades enfrentadas pelo projeto envolvem a certificação digital, a 

criptografia, a proteção de dados, a gestão de documentos e a definição do 

instante temporal da prática dos atos. Embora já experimentadas as vantagens 
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do uso das tecnologias da informação, a Itália ainda tem um longo caminho a 

percorrer. 

 Os maiores desafios estão em extinguir a duplicidade de atos físicos e 

virtuais, que tramitam de maneira paralela e vencer a problemática da segurança, 

já que o país não utiliza certificação digital. 

  

2.3.5 Austrália 

 

 O escopo central do sistema elaborado pela Corte Suprema, o e-Court, é 

ser acessível aos cidadãos e barato, sendo capaz de superar a distância entre os 

centros habitados. O sistema foi pensado para ser adaptável, tanto para o usuário 

quanto em termos técnicos, permitindo que futuras alterações ocorram facilmente 

e sem grandes impactos. 

 Em relação aos demais países, a Austrália inovou ao disponibilizar um 

fórum de discussões do qual podem participar todos os usuários cadastrados. 

 Por outro lado, enfrenta problemas relacionados à segurança. O país ainda 

disponibiliza o acesso através de login e senha, sem uso da certificação digital. 

 Apesar do pleno funcionamento do sistema, é pacífica a necessidade de 

aprimoramento, notadamente acerca dos padrões de segurança adotados, do 

aumento de velocidade do acesso e de transmissão de dados e da redução de 

custos com estrutura, software e manutenção. 

 

2.4 TÉCNICA PROCESSUAL 

 

 A Justiça Eletrônica acrescenta benefícios à cidadania. O ciberespaço é 

uma alternativa de aproximação entre a Justiça e a população, através da 

disponibilização de serviços solicitados de modo direto, sem intermediação, com 

agilidade, transparência e eficiência. 

 A jurisdição praticada por meios eletrônicos proporciona, de maneira mais 

efetiva, a cooperação judicial e interjurisdicional, uma vez que o princípio da 

territorialidade é mitigado pela desterritorialização característica do ciberespaço. 

Os obstáculos físicos e operacionais são superados nos sistemas eletrônicos. 

Este é um fato que valoriza a Justiça Eletrônica: a possibilidade de colaboração 
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imediata, não somente entre suas várias especialidades e graus, mas também 

com outros órgãos jurisdicionais estrangeiros ou supranacionais. 

 Logo, a conceituação mais escorreita sobre Justiça Eletrônica é que esta 

não é somente o conjunto das funcionalidades ofertadas pelos sistemas 

informáticos dos tribunais aos advogados e às partes. Além disso, significa a 

possibilidade de efetivação da jurisdição com maior eficiência devido à integração 

dos sistemas informáticos dos tribunais. Significa também a possibilidade de 

cooperação imediata entre juízes de competências diversas e permite atribuir 

maior efetividade às decisões judiciais pela interoperabilidade com sistemas de 

outros órgãos públicos. Por fim, intensifica os efeitos da cooperação 

interjurisdicional por meio da consolidação de redes jurisdicionais que superem as 

limitações territoriais. 

 A cooperação internacional no tocante à inclusão dos meios eletrônicos na 

função jurisdicional possuía, inicialmente, características acadêmicas, mas 

adentrou nas instituições públicas, nos organismos internacionais e nas entidades 

supranacionais. Uma destas incursões deu origem às regras que informaram a 

formulação do PJE: foi a reunião, na cidade de Héredia, Costa Rica, ocorrida nos 

dias 8 e 9 julho de 2003, na qual se discutiu o tema “Sistema Judicial e Internet”.  

 Sua colaboração mais marcante foi a edição da “Carta de Herédia”, que 

trouxe as  

 

[...] recomendações aprovadas durante o seminário Internet e Sistema 
Judicial realizado na cidade de Herédia (Costa Rica), nos dias 8 e 9 de 
julho de 2003, com a participação de Poderes Judiciais, organizações da 
sociedade civil e acadêmicos da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, México, República Dominicana e 
Uruguai. 

 

 Essencialmente, restou o consenso sobre a imprescindível adequação entre 

os institutos da intimidade, da privacidade e o princípio da publicidade processual. 

 No supracitado documento, restaram consignadas recomendações acerca 

da necessidade de otimização do princípio da publicidade, objetivando sua 

concordância prática com outros princípios constitucionais. Eis a síntese das 

recomendações: 

a) A preocupação com a finalidade da difusão na Internet dos atos judiciais, 

com a publicidade do processo e com a transparência da Justiça; 
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b) A necessidade de o juiz resguardar dados pessoais e a intimidade das 

pessoas na prolação de sentenças; 

c) O direito de oposição do interessado; 

d) A adequação das tecnologias da informação e dos padrões de 

divulgação de informações; 

e) A Prevalência da privacidade das informações relativas aos incapazes, 

ao direito de família, às questões raciais, às opções políticas, religiosas, 

filosóficas e de participação sindical, e aquelas relacionadas à saúde, à 

sexualidade e ao sofrimento de assédio, abuso ou opressão, com 

supressão dos dados pessoais dos envolvidos; 

f) A Prevalência da transparência com relação aos processos envolvendo 

agentes públicos, com direito de acesso às informações públicas e aos 

nomes dos envolvidos, ressalvadas as questões que correm sob 

segredo de justiça e resguardadas as qualificações pessoais, endereços 

etc.; 

g) A busca do equilíbrio entre a publicidade processual e o direito à 

privacidade por meio de restrições às pesquisas (somente pelo número 

do processo e com resguardo dos nomes das partes e de seus dados 

pessoais); 

h) O necessário controle, pelo Poder Público, das informações penais e 

criminais; 

i) O necessário esforço dos juízes na redação de seus atos evitando 

informações inócuas, a fim de não invadir a esfera íntima das pessoas 

ou expor detalhes que prejudiquem pessoas jurídicas. 

j) A observação das regras precedentes quando da celebração de 

convênios com editoriais jurídicos. 

 As opiniões favoráveis à implantação do processo judicial eletrônico nos 

sistemas de justiça vêm se ampliando e se solidificando devido às experiências 

vivenciadas por operadores do direito em todo o mundo. Por outro lado, é preciso 

reconhecer que as estratégias para a implantação e o fortalecimento do processo 

judicial eletrônico variam de acordo com os fatores culturais e econômicos próprios 

de cada lugar e que devem ser aplicados em etapas, de modo evolutivo, a fim de 

proporcionar a assimilação das tecnologias sem sacrificar os princípios processuais, 

o respeito aos direitos fundamentais e as finalidades da jurisdição. 
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2.4.1 Histórico da Informatização da Justiça 

 

 A justiça brasileira já atravessou vários momentos relativos à implantação 

das tecnologias da informação em seu processo jurisdicional, por isso torna-se 

necessário conhecer as referidas etapas para determinar desafios atuais e 

futuros. 

 De acordo com Andrade (2008)31, a evolução dos estágios de 

informatização da justiça pode assim ser resumida: 

a) Nos anos 80, os sistemas computacionais eram suportados por imensos 

computadores que se conectavam por cabos e terminais de digitação 

com capacidades telemáticas reduzidas. Nesse contexto, a 

informatização de cada tribunal restringia-se ao controle da distribuição e 

localização dos processos, ao registro das fases processuais e ao 

cadastro das partes. Este período é o da “pré-informatização” e era 

realizada de modo descoordenado dentro do próprio tribunal, 

caracterizado por iniciativas individuais; 

b) Nos anos 90, aconteceu a informatização institucional dos tribunais, com 

a implantação de sistemas informáticos para controle do andamento e 

impulso processual e outros, de caráter administrativo; 

c) A partir de 1995, com a propagação dos microcomputadores e das redes 

locais, foram informatizadas áreas administrativas que antes realizavam 

suas operações centradas em terminais de grande porte. Ainda assim, 

cada tribunal implementava suas ações individualmente, sem 

padronização. No início dos anos 2000, houve um esforço de integração 

dos Tribunais Superiores e respectivos Tribunais Regionais no sistema 

de justiça federal. Na Justiça do Trabalho, houve a interação dos 

Tribunais Regionais. Os Tribunais de Justiça estaduais ainda se 

informatizavam autonomamente, com a ajuda das companhias estaduais 

de processamento de dados ou pela contratação de empresas 

                                                             
31 ANDRADE, André. Porque a Justiça não se comunica? Um problema de estrutura 

organizacional AR: Revista de Derecho Informático. Lima, n 121 – Agosto de 2008. 

Disponível em: < http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=10747>. Acesso em 12 maio 

2014. 
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especializadas.  

d) Após a vigência das leis nº 11.280/06 e nº 11.419/06, houve uma 

aceleração da informatização dos tribunais, mais preocupada com o uso 

dos meios eletrônicos na tramitação dos processos e na comunicação 

dos atos processuais. A Lei nº 11.419/06, ao permitir o desenvolvimento 

descentralizado dos sistemas de processamento eletrônico pelos 

tribunais (art. 8º), prorrogou a total autonomia dos tribunais no 

desenvolvimento de sistemas, o que levou a uma grande redundância de 

esforços e investimentos por uns, e da impossibilidade de realização por 

outros, tamanha a disparidade entre as estruturas dos tribunais 

estaduais e o distanciamento, no sistema de justiça federal, entre a 

jurisdição comum e as especializadas. 

 Essa conjuntura somente começou a mudar quando o Conselho Nacional 

de justiça adotou uma postura mais ativa, comprometendo-se a desenvolver e a 

implantar, nos tribunais estaduais, o sistema Projudi, a partir de 2006. Em 

continuidade, e dentro de uma visão sistêmica da Justiça, vem assumindo o 

desenvolvimento das tecnologias da informação aplicadas pelo Poder Judiciário 

com o objetivo de implantar o PJE em todos os órgãos jurisdicionais. 

 Essa expectativa de unificação dos serviços judiciários oferecidos por 

meios eletrônicos traduz, por si só, o tamanho da mudança cultural e da elevação 

da experiência de cidadania pela qual pode passar o povo brasileiro, pois 

implicará em educação e aprendizado coletivo, desde a linguagem que deverá ser 

usada para favorecer o entendimento até os serviços que podem ser requeridos, 

o que instruirá, consequentemente, sobre seus direitos. 

 

2.4.2 Evolução para o Processo Judicial Eletrônico 

 

 Para que o processo judicial eletrônico alcançasse o estágio evolutivo em 

que se encontra atualmente, foram necessárias diversas reformas e a 

implantação de várias técnicas de aceleração processual. 

 As referidas técnicas podem ser classificadas de várias formas. Benucci 

(2007)32 as divide tendo por base o seu campo de incidência: 1) 

                                                             
32BENUCCI, Renato Luís. A Tecnologia aplicada ao processo judicial. Campinas: 
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extraprocessuais, por meio de melhorias no sistema judiciário e nos recursos 

disponíveis; 2) extrajudiciais, por meios alternativos de composição da lide; 3) 

judiciais, por técnicas de auto composição em sede judicial, de simplificação do 

processo e de acesso à justiça e, também, daquelas classificadas como 

mecanismos endoprocessuais e de aceleração processual. 

 Diante desta classificação, cabe analisar se o PJE – tido como técnica de 

aceleração processual – seria eminentemente extraprocessual – devido à 

informatização do Poder Judiciário –, ou se também seria uma técnica judicial de 

aceleração processual, devido ao seu perfil de reconfiguração do sistema 

judiciário, de simplificação do processo e de otimização do acesso à justiça. 

 

2.4.3 Evolução Legislativa 

 

 Um método seguro para avaliar as etapas de admissão das tecnologias da 

informação na prática dos atos processuais é acompanhar a evolução das leis 

que permitiram o avanço do PJE até seu estágio atual. Assim, apresentar-se-á 

um histórico legislativo acerca do uso da telemática e dos meios eletrônicos para 

a prática de atos jurídicos: 

Lei nº 8.245/91: a Lei do inquilinato foi a primeira a prever o uso de meios 

telemáticos para a prática de atos processuais. Desde que autorizado em 

contrato, poder-se-ia citar, intimar ou notificar a pessoa jurídica ou a firma 

individual por telex ou fac-símile, nos termos de seu art. 58, inciso IV; 

a) Lei nº 9.800/99: a chamada “Lei do Fax”, de 26 de maio de 1999, 

permitiu às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para 

a prática de atos processuais, nos seguintes termos: 

 

Art. 1° É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de 
dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos 
processuais que dependam de petição escrita. 

 

 Aqui, cabe observar que esta lei utilizou o princípio da instrumentalidade 

das formas em favor da celeridade e efetividade processual.  

b) Lei nº 10.259/01: a Lei dos Juizados Especiais Federais – JEFs, de 12 

                                                                                                                                                                                              
Milennium Editora, 2006. p. 33-34. 
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de julho de 2001, foi uma experiência importante para o desenvolvimento 

do PJE e de uma cultura voltada à celeridade processual e ao acesso à 

justiça.  

Esta lei permitiu a organização de serviço de intimação das partes e 

recepção de petições por meios eletrônicos (art. 8º, § 2º) e o uso de meios 

eletrônicos para a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas, por 

videoconferência (art. 14, § 3º). Também determinou que o Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as Escolas de Magistratura dos 

Tribunais Regionais Federais criassem programas de informática necessários 

para subsidiar a instrução das causas submetidas aos Juizados (art. 24).  

c) Lei nº 10.358/01: esta lei alterou dispositivos do CPC e teve veto do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso no tocante ao parágrafo único 

ao artigo 154, que estabelecia o princípio da instrumentalidade das 

formas. O veto presidencial se baseou na enorme dificuldade para a 

unificação da infraestrutura necessária à garantia de autenticidade, 

integridade e validade jurídica dos documentos eletrônicos, sob o 

comando da recém criada ICP-Brasil, por meio da MP 2.200/01, nos 

seguintes termos: 

 

Razões do veto: 
A superveniente edição da Medida Provisória no 2.200, de 2001, que 
institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de 
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 
aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 
realização de transações eletrônicas seguras, que, aliás, já está em 
funcionamento, conduz à inconveniência da adoção da medida projetada, 
que deve ser tratada de forma uniforme em prol da segurança jurídica.33 

 

d) MP nº 2.200/01: a Medida Provisória nº 2.200/01 foi editada inicialmente 

em 29 de junho de 2001, vigorando por 30 dias, sendo reeditada (MP 

2.200-01) em 28 de julho de 2001. Reeditada novamente (MP 2.200-2), 

em 27 de agosto de 2001, passou a vigorar como “medida permanente” 

por força da Emenda Constitucional nº 32.  

É preciso observar, na referida EC 32, de 11 de setembro de 2001, que o 

alterado artigo 62 da Constituição Federal veda a edição de Medida Provisória 

                                                             
33 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv1446-01.htm>. 

Acesso em: 18 jun. 2014. 
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que verse sobre matéria de direito processual. Porém, esta é uma MP que regula 

assuntos processuais por via transversa e que se manteve ainda como MP 

devido ao que preceitua o artigo 2º da EC 32: instituiu uma “infraestrutura” para 

garantir validade jurídica a documentos eletrônicos174, a ser gerida por comitê 

indicado pela Presidência da República, e que consagra a “autoridade 

certificadora raiz” a um instituto vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A MP 2.200/01, que disciplinou a estrutura da ICP-Brasil, foi o primeiro ato 

regulador da certificação digital no Brasil.  

e) Lei nº 11.280/06: de 16 de fevereiro de 2006, alterou o art. 154 do CPC, 

que trata dos princípios da liberdade e da instrumentalidade das formas, 

incluindo o parágrafo único que submeteu a autonomia dos tribunais na 

disciplina das comunicações eletrônicas aos requisitos da ICP-Brasil, 

nos seguintes termos: 

 

Parágrafo único. 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.  

 

 Marcacini34 assevera que existe uma dupla inconstitucionalidade na 

inclusão deste parágrafo único no art. 154 do CPC. A primeira se refere à 

possibilidade de os tribunais estabelecerem normas processuais quando 

“disciplinarem” a prática e a comunicação dos atos processuais por meios 

eletrônicos quando, na realidade, a competência para legislar sobre lei processual 

é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal; a segunda 

seria delegar-se função legislativa a um comitê criado pelo próprio poder 

Executivo. 

 Neste momento, é importante lembrar que somente na Lei nº 11.419/06, 

nos incisos de seu art. 1º, § 2º, é que foram delimitadas as diferenças entre a 

mídia eletrônica (I – meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego 

de documentos e arquivos digitais), a telemática (II – transmissão eletrônica toda 

forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, 
                                                             
34 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Questões sobre a vigência do “parágrafo único” 

do artigo 154 do CPC. Disponível em: 
<http://augustomarcacini.cjb.net/index.php/DireitoInformatica/Artigo154CPC>. Acesso em: 20 
mai de 2014. 
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preferencialmente a rede mundial de computadores) e a assinatura eletrônica (“III 

– assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do 

signatário: [...]”). A referida lei também teve a preocupação de alterar o art. 154 do 

CPC, para diferenciá-los e permitir o uso, em processos parcialmente eletrônicos, 

de cada uma das funcionalidades: 

 
 

Art. 20. A Lei n º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 154. [...] 
Parágrafo único. (Vetado). (VETADO) 
§ 2º Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, 
transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da 
lei. 

 

 Marcacini aconselhava também que se adotasse, como princípio 

informativo do PJE, a “equivalência instrumental ao papel”, ou seja, ao se 

perseguir segurança na troca do papel pelo meio eletrônico, não se poderia 

esquecer os riscos técnicos (relacionados aos sistemas informáticos e às 

informações neles contidas), assim como os riscos jurídico-processuais (como a 

manutenção de todas as possibilidades que o papel oferece), para que o novo 

meio fosse capaz de suprir todas “as finalidades essenciais que as antigas formas 

logravam atingir”. 

f) Lei nº 11.341/06: de 7 de Agosto de 2006. Modificou o parágrafo único do 

art. 541 do CPC para permitir a citação de repositório jurisprudencial em 

mídia eletrônica, facilitando a busca de prova da divergência 

jurisprudencial através da Internet e a reprodução de julgado, com 

indicação das fontes. Nesse aspecto, atividades pioneiras, como o 

lançamento da Revista Eletrônica de Jurisprudência pelo STJ – em 2002, 

com as íntegras dos acórdãos disponíveis em seu site – forneceu maior 

credibilidade à pesquisa on-line e desobrigou comprovações excessivas.  

g) Lei nº 11.382/06: de 6 de dezembro de 2006. Modificou artigos do CPC 

que tratavam do processo de execução por título extrajudicial, retirando 

do devedor a facilidade de nomear bens à penhora, incluindo eventuais 

contas e aplicações bancárias no rol de preferências; criou a “Penhora 

On-Line” e o “Leilão On-Line” e ainda dispôs sobre a comunicação 

eletrônica entre os juízos sobre o cumprimento de precatórias 
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 Analisando os dispositivos acrescidos ao CPC pela Lei nº 11.382/06 tem-se 

que: 

 O § 2º do art. 738 simplificou a comunicação por meio eletrônico do 

cumprimento da precatória de citação do executado. O objetivo foi evitar o 

desperdício de tempo, principalmente daquele decorrido entre o cumprimento da 

precatória e sua efetiva juntada aos autos no juízo deprecante. Assim, essa 

modificação cedeu mais celeridade à execução civil. Além disso, é notável sua 

instrumentalidade, visto que não existe referência à necessidade de maiores 

controles acerca da autenticidade do ato; 

 Já o art. 689-A autorizou a operacionalização do leilão eletrônico. O 

procedimento ficou sujeito a regulamentações pelos tribunais; O art. 655-A 

introduziu, no CPC, a “Penhora On-Line”, que já havia sido prevista por convênio 

entre os tribunais e o Banco Central do Brasil – BACEN para a utilização do 

sistema Bacen Jud, com vistas a operacionalizar o bloqueio dos ativos do 

devedor.  

 O próprio Banco Central define o sistema:  

 

O Bacen Jud é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder 
Judiciário e instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão 
técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os 
magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 
bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão 

transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta.35 

 

 O sistema identifica, para o Juiz, a conta bancária para bloqueio no 

momento da expedição da ordem judicial e, se efetuada constrição excessiva, 

espera a contraordem judicial para o desbloqueio. 

 

2.4.4 Lei nº 11.419/06  

 

 As consequências práticas da Lei nº 11.419/06, não ocorreram de forma 

homogênea. A sua vigência proporcionou um avanço na implantação de 

funcionalidades do PJE pelos tribunais. No entanto, não existia a intenção de se 

alcançar uma completa informatização processual. Inicialmente, o CNJ procurou 

referenciais para um modelo eficiente a ser implantado na Justiça Estadual, visto 

                                                             
35 Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?BCJUDINTRO>. Acesso em: 12 jun. 2014. 
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que já existiam iniciativas na Justiça Federal com relativo sucesso ao passo que, 

na Justiça do Trabalho, havia um esforço coordenado entre os tribunais. 

 A mudança para o PJE foi marcada por diversos fatores de ordem política, 

além da necessidade de afirmação da autonomia dos órgãos judiciários e da 

capacidade de desenvolvimento de soluções adequadas às diversas 

características regionais. O alcance do Processo Judicial Eletrônico pode ser 

analisado sob três dimensões. 

 A primeira dimensão é a da operacionalização sistêmica pelos órgãos 

jurisdicionais, ou seja, qual é a sua penetração como meio utilizado para o 

desenvolvimento dos atos que constituem os processos judiciais. 

 A segunda dimensão trata do caminho processual. A Lei nº 11.419/06 

previu, mediante bastante prudência, a implantação “possível” do PJE, ou seja, 

autorizou sua implantação e apoiou a virtualização do processo judicial. Permitiu 

também a existência de um processo híbrido, com possibilidade da utilização das 

funcionalidades trazidas pela Lei nº 11.419/06 juntamente com outras 

características do processo físico. Além disso, previu a possibilidade de 

alternância do meio utilizado entre os graus de jurisdição. 

 Ocorre que este processo híbrido pode absorver as deficiências dos dois 

modelos e desperdiçar ainda mais tempo no iter processual. O que precisa ser 

estimulado é a convergência para o meio eletrônico, através de uma mudança de 

paradigmas baseada em critérios de legalidade mais abrangentes e profundos. 

 A última dimensão trata da aplicação do PJE para a efetivação do escopo 

jurisdicional, indo além da composição da lide e buscando a pacificação social. 

Se de um lado existe a necessidade de aceleração do processo, de outro é 

importante controlar o acesso dispensável à Justiça. 

 É preciso lembrar que o PJE não se trata de um movimento para alterar 

competências ou para desobstruir os órgãos do Judiciário. É uma questão mais 

abrangente; ou seja, se, nos momentos finais do processo há a possibilidade de 

se utilizar mecanismos que potencializem a execução das sentenças a fim de 

garantir a efetividade processual, então também é possível ampliá-los para 

alcançar seus momentos iniciais, com o objetivo de evitar a lide. Essas funções se 

complementam e devem se harmonizar.  

 Como exemplo, temos a “Política Judiciária Nacional de tratamento 
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adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”, instaurada 

através da Resolução nº 125/2010 do CNJ, que estimula a mediação e a 

conciliação em âmbito judicial. A citada resolução instituiu a política de tratamento 

adequado de conflitos, pela qual cabe, aos órgãos judiciários, tanto a “solução 

adjudicada”, através de “sentença”, quanto oferecer meios consensuais para a 

solução de controvérsias. Para garantir os resultados buscados pelo CNJ, sua 

aplicação se baseia na centralização administrativa, na adequada formação de 

mediadores e conciliadores e no acompanhamento estatístico. 

 Para observar a aproximação entre o PJE e esta inserção dos meios 

consensuais de solução de controvérsias em sede judicial, é importante analisar 

os fundamentos e formas de atuação, previstas na Resolução nº 125/2010, do 

CNJ. 

 A resolução estabelece centros de conciliação e a realização das sessões 

de conciliação ou mediação sob coordenação de um juiz (art. 8º), onde 

funcionarão três setores: de solução de conflitos em fase pré-processual, de 

solução de conflitos em fase processual e de setor de cidadania, dotados de 

infraestrutura predial, servidores treinados para atendimento, mediadores e 

conciliadores formados e remunerados e juízes para a sua coordenação. 

Também dispõe que o programa atuará em rede integrada por todo o Poder 

Judiciário e também com universidades e outras entidades, e que será criado um 

“Portal de Conciliação” para informar suas diretrizes e dar transparência. É nesse 

aspecto que o PJE pode fomentar a eficiência operacional e o acesso ao sistema 

de Justiça que justificam o estabelecimento de tal política. Para a efetivação de 

um “Portal de Conciliação”, alguns requisitos devem ser garantidos para que as 

oportunidades apresentadas pelo ciberespaço na prestação deste serviço judicial 

de tratamento de conflitos não sejam obstadas ou postergadas.  

 Acerca da mediação ou conciliação em meios eletrônicos é importante 

destacar duas considerações: primeiro, deve existir um relacionamento entre as 

partes e o mediador ou conciliador, o que a melhor técnica orienta que se faça 

pessoalmente; segundo, há cláusula de confidencialidade a ser resguardada, e a 

configuração do PJE deve prever os limites e o controle suficientes a preservá-la. 

 Quanto à primeira questão, a resolução do CNJ determina que essas 

sessões aconteçam nos centros judiciários, sob a direção de um juiz. Quanto à 
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confidencialidade, se existe acordo neste sentido, ele deve ser resguardado, 

limitando-se os registros e as funcionalidades admitidas, pois o que se busca é a 

compreensão e a concórdia. 

 De qualquer forma, a proposta é a assimilação das tecnologias da 

informação pelo Judiciário e seus usuários, por outro lado, quanto mais fácil a 

inclusão das partes nos meios consensuais, melhores serão os resultados 

alcançados. O PJE, por ser mecanismo apto a proporcionar esse relacionamento, 

pode lhe dar grande contribuição. 

 Analisando a inclusão do PJE no direito processual brasileiro, fica claro que 

seu avanço aconteceu através de três movimentos distintos, que acabaram por 

convergir. 

 O primeiro movimento é o legislativo, estimulado por provocação de grupos 

que já pensavam em alternativas para a crise da justiça através do uso de 

técnicas de aceleração processual, entre elas a informatização do processo 

judicial, proposta pela AJUFE.  

 O segundo movimento é o da experimentação empírica pelos órgãos 

judiciários. Muitos projetos de informatização já foram implementados com o 

objetivo de atender à Justiça. Desta forma de atuação, foram obtidas experiências 

e soluções interessantes para o desenvolvimento do PJE que servem para 

estimular seu refinamento tecnológico. 

 O último movimento é o de inserção do PJE no direito processual. Iniciou a 

partir de uma ação coordenada de implantação sistêmica, mas vai além, pois tem, 

como meta, a adequação total do processo à cibercultura, desde a capacidade de 

ser operacionalizado no ciberespaço, via Internet, até a conformação de novos 

meios para a solução ou resolução dos conflitos e para garantir a entrega efetiva 

dos direitos. 

 A aplicação das tecnologias da informação é influenciada atualmente por 

uma visão integrativa, com o estímulo a ações coordenadas capazes de facilitar a 

interoperabilidade dos sistemas informáticos e potencializar o PJE, a fim de 

alcançar maior coesão do Poder Judiciário e da função jurisdicional.  

 Estes são desafios que exigirão constante superação das limitações atuais 

do Poder Judiciário para atuar em rede. Uma década já se passou desde a 

proposição do anteprojeto da Lei nº 11.419/06. Atualmente, a sociedade e a 
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economia brasileira já apresentam outra configuração, e a efetivação da 

cidadania inclui agora a capacidade de o Estado promover a pacificação social 

por várias formas, entre elas, a inclusão digital.  
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3 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

 

3.1 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NO BRASIL 

 
 
 

Uma das mais importantes garantias previstas na Constituição é o acesso 

à justiça. Ela está expressa no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88 e revela o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, conhecido também por direito de ação, ou 

princípio do livre acesso ao Judiciário. Este princípio somente adquiriu status 

constitucional no ordenamento jurídico brasileiro com a constituição de 1946. 

Entretanto, a expressão agrega várias significações que ultrapassam a 

possibilidade de o indivíduo – que teve o seu direito agredido ou ameaçado – 

valer-se do Poder Judiciário. É preciso reconhecer que o acesso à Justiça não 

pode ser analisado dentro dos limites do acesso aos órgãos judiciais, visto que 

ele não se resume a possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e 

sim de viabilizar o encontro de uma ordem jurídica justa. 

O mencionado direito de ação não se confunde com o exercício do direito 

de petição (art. 5º, inciso XXXIV, da CF/88), pois este trata do direito de 

participação política, sem necessidade de demonstração de qualquer interesse 

processual ou lesão a direito particular. Segundo Nery Jr.: 

 

Enquanto o direito de ação é um direito público subjetivo, pessoal, portanto, 
salvo nos casos dos direitos difusos e coletivos, onde os titulares são 
indetermináveis e indeterminados, respectivamente, o direito de petição, por 
ser político, é impessoal, porque dirigido à autoridade para noticiar a 
existência de ilegalidade ou abuso de poder, solicitando as providências 
cabíveis (NERY JR, 1997)36. 

 

 Acertada é a colocação de Kazuo Watanabe de que não é suficiente a 

admissão formal do reclamo do particular ao poder estatal julgador, sendo 

imperioso, para a efetivação do referido direito, que seja viabilizado o acesso à 

ordem jurídica justa37. Diante disto, o que seria uma ordem jurídica justa? 

Resumidamente, seria aquela que oferece oportunidades iguais aos seus 

litigantes. De que maneira alcançar esse equilíbrio, num contexto 
                                                             
36 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 4. ed. rev. e 

aum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 92. 
37 WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, 

p.128-135. 
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socioeconômico e político de desigualdades, é que se traduz em uma tarefa 

desafiadora. 

 Sob este aspecto, o direito processual realiza um papel importante, pois 

tem a função de ritmar a prestação jurisdicional, desde o ajuizamento da ação até 

a aplicação da norma ao caso concreto. Por isso, é imprescindível que o direito 

processual seja elaborado para promover a resolução do conflito em tempo 

razoável, sem que seus próprios mecanismos – a exemplo do número excessivo 

de recursos – frustrem esta expectativa, sendo necessário, para que isto ocorra, 

o comprometimento das partes e que a litigância seja de boa-fé, na qual estejam 

afastadas medidas protelatórias. Por óbvio, o Estado desenvolve função 

inafastável para a concretização desse objetivo, uma vez que é responsável pela 

aprovação e implementação das alterações legislativas. 

 A reforma necessária para que o judiciário encontre o ideal do acesso de 

todos à justiça não diz respeito somente à sua estrutura física, mas, também, aos 

vários fatores que o compõem, tais como os seus funcionários e magistrados.  

 Para a concretização do acesso à justiça, são necessárias mudanças em 

vários aspectos: alterações estruturais (melhor aparelhamento da Defensoria 

Pública e do próprio Judiciário), legislativas (simplificação dos procedimentos de 

modo a tornar mais célere a tramitação processual) e culturais (fomento da 

composição amigável dos litígios e inibição de lides temerárias), entre outras. 

 

3.1.1 O “acesso à justiça” em Mauro Cappelletti 

 

 Acerca do tema, existe vasta literatura. Ocorre que a pesquisa mais ampla 

realizada sobre a temática remonta à década de 1970, e resultou na publicação 

de quatro volumes em seis tomos, da qual participaram especialistas das mais 

variadas áreas (sociólogos, economistas, antropólogos, politólogos e psicólogos) 

e de diversos países, tendo como editor geral, o italiano Mauro Cappelletti. Esses 

profissionais uniram-se com o objetivo de analisar o fenômeno do acesso à 

justiça nas sociedades contemporâneas. 

 A pesquisa resultou na edição de um livro, que corresponde ao Relatório 

Geral de Florença, confeccionado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, 

publicado no Brasil aos cuidados da casa editorial Sérgio Antônio Fabris, de 



67 

 

 

Porto Alegre, e traduzido pela Min. Ellen Gracie Northfleet38. 

 A atualidade do texto é sua principal característica, visto que as 

dificuldades já encontradas à época se agravaram com o passar do tempo. Ainda 

que hoje seja possível contar com uma série de instrumentos de defesa coletiva, 

para que o acesso à justiça seja pleno para as classes economicamente menos 

favorecidas e exista celeridade na prestação jurisdicional, ainda falta a efetiva 

mudança da mentalidade dos operadores do Direito, indispensáveis para que as 

reformas implementadas em nível legislativo tornem-se realidade. Mauro 

Cappelletti já advertia, em sua obra, que, sem uma mudança cultural, de nada 

adiantará a mudança legislativa. 

 Para ele, a expressão “acesso à justiça” não se resume apenas ao 

exercício do direito de ação, ao livre acesso ao Judiciário para postular uma 

tutela jurisdicional preventiva ou repressiva, pois significa também o acesso ao 

devido processo legal, entendido como aquele que assegura garantias para o 

equilíbrio processual entre as partes, a igualdade de armas e de oportunidades. 

 Mauro Cappelletti é o precursor no estudo desse tema e, por isso, faz-se 

necessário analisar os três movimentos renovatórios no processo evolutivo de 

acesso à ordem jurídica justa a que ele se refere na obra. Denominadas de “três 

grandes ondas”, essas fases são citadas por Pedro Lenza da seguinte forma: 

 

a primeira onda teve início em 1965, concentrando-se na assistência 
judiciária. A segunda referia-se às reformas tendentes a proporcionar 
representação jurídica para os interesses ―difusos‖, especialmente nas 
áreas de proteção ambiental e do consumidor. O terceiro movimento ou 
onda foi pelos autores chamado de ―enfoque de acesso à justiça‖, 
reproduzindo as experiências anteriores, mas indo além, buscando atacar 

as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.39 

 

É na terceira fase que encontramos o processo eletrônico, não como 

sinônimo de procedimento informal, mas como uma moderna perspectiva de 

processo adaptada à realidade atual, com regras próprias, ajustadas aos apelos 

de celeridade e qualidade de prestação jurisdicional, utilizando-se, para isso, dos 

mecanismos disponibilizados pela tecnologia. 

a) Primeira onda: a assistência judiciária aos pobres 

                                                             
38 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris Editor, 1988. 
39 LENZA, 2009, p. 699. 
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 A primeira fase trata do acesso à justiça pelos indivíduos que não possuem 

condições financeiras para contratar um advogado sem que tal fato possa obstar 

o seu livre ingresso no Poder Judiciário. Isso porque quanto mais desenvolvido o 

ordenamento jurídico, maior a necessidade da assistência de um advogado, para 

interpretar leis cada vez mais complexas e em constantes mudanças, bem 

conhecer os procedimentos necessários ao ingresso e à permanência em juízo. 

 Essa onda acontece em um momento histórico em que ainda são 

predominantes as concepções formalistas de processo, segundo as quais o 

acesso à justiça se efetiva pelo exercício do direito de ação ou, no mínimo, pela 

oportunidade de todos os indivíduos ingressarem no Judiciário, impulsionando o  

Estado-juiz para a solução de suas lides. 

 Nas palavras de Cappelletti: 

 

Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado é 
essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas 
e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os 
métodos para proporcionar a assistência judiciária àqueles que não podem 

custear são, por isso mesmo, vitais40. 

 
 
 Segundo o jurista, faz-se necessário, antes de tudo, assegurar o acesso à 

justiça de maneira igualitária, pois de pouco serviria desenvolver aparatos 

tecnológicos e sofisticados para o ingresso no Judiciário se os indivíduos não forem 

capazes ou não possuírem os meios necessários para tal fim. 

 Assim sendo, o primeiro impedimento a ser enfrentado é o fator econômico. 

Os indivíduos que não detêm recursos financeiros para arcar com os ônus 

processuais (custas, taxas e emolumento judiciários, bem como os honorários 

advocatícios) são incitados a renunciar à defesa de seus direitos e o fazem, por 

diversas vezes, sem conhecer as consequências que essa atitude provocará, ante a 

ausência de uma consultoria jurídica adequada. 

 Assim sendo, o espírito desta fase é assegurar a efetividade e o acesso à 

justiça através da assistência jurídica a todos, sem distinção. 

 Inicialmente, a assistência jurídica41 foi inspirada no conteúdo privatista do 

processo romano. Ela era entendida como um ato de benevolência do rico para com 

                                                             
40 CAPPELLETTI, 1988, p. 32. 
41 Para Kazuo Watanabe, a expressão assistência judiciária pode ser entendida em diversas 

acepções: ―na acepção restrita, significa assistência técnica prestada por profissional 
legalmente habilitado, que é o advogado, em juízo. Quando muito, assistência prestada na 
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o pobre. Entretanto, este auxílio não ocorria sem uma contraprestação – que se 

dava através de presentes e de agrados ao seu benfeitor. 

 As grandes reformas na assistência judiciária se iniciarame na Áustria, 

Inglaterra, Holanda, França e Alemanha Ocidental através sistema judicare. Por 

meio dele, os indivíduos de baixa renda podiam usar os serviços de advogados 

particulares, que tinham seus honorários pagos pelo Estado. O objetivo era oferecer 

a mesma qualidade de defesa técnica que teria a pessoa que podia pagar um 

advogado. Cappelletti faz uma ressalva acerca desse sistema: 

 

O judicare desfaz a barreira de custo, mas pouco faz para atacar barreiras 
causadas por outros problemas encontrados pelos pobres. Isso porque ele 
confia aos pobres a tarefa de reconhecer as causas e procurar auxílio; não 
encoraja, nem permite que o profissional individual auxilie os pobres a 
compreender seus direitos e identificar as áreas em que se podem valer de 

remédios jurídicos42. 

 
  

Os Estados Unidos utilizaram, por sua vez, o Programa de Serviços 

Jurídicos do Office of Economic Opportunity (OEO). Elaborado em 1964 pelo 

Economic Opportunity Act, este programa fazia parte das iniciativas sociais 

desenvolvidas pelo Presidente Lyndon B. Johnson conhecidas como Great 

Society e War on Poverty. Segundo Cappelletti, os serviços jurídicos eram 

prestados por advogados pagos pelo governo, que ficaram encarregados de 

patrocinar as causas dos menos favorecidos. 

Sua vantagem sobre o judicare foi o esforço para a conscientização das 

pessoas pobres sobre seus direitos. Além disso, os escritórios eram localizados nas 

próprias comunidades assistidas, facilitando o contato e atenuando as barreiras de 

classe. Por outro lado, seu grande entrave era a dependência do apoio 

governamental. 

Na legislação infraconstitucional brasileira, o assunto é abordado na Lei nº 

1.060/1950 (Assistência Judiciária Gratuita), LC nº 80/1994 (Defensoria Pública da 

                                                                                                                                                                                              
fase pré-processual, mas sempre com vistas a uma demanda e à pessoa com conflito de 
interesses determinado. Na acepção ampla, tem o sentido de assistência jurídica em juízo e 
fora dele, com ou sem conflito específico, abrangendo inclusive serviço de informação e 
orientação, e até mesmo de estudo crítico, por especialistas de várias áreas do saber 
humano, [...], buscando soluções para sua aplicação mais justa e, eventualmente, sua 
modificação e inclusive revogação. Mais adequado seria chamar-se, serviço de semelhante 
amplitude, de ‗assistência jurídica‘, ao invés de ‗assistência judiciária‘‖ (WATANABE, Kazuo 
(Org.) et al. Juizado especial de pequenas causas – Lei 7.244, de 7 de novembro de 
1984. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 161). 

42 CAPPELLETTI, 1988. Op. Cit. 
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União), alterada pela LC n. 132, de 2009, LC nº 98/1999 (organiza a Defensoria 

Pública da União e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados) e 

na Lei nº 10.371/2001 (estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados para exame de DNA em ações de investigação de 

paternidade). O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) 

também traz a temática no seu artigo quinto. 

A Constituição Federal também demonstra preocupação em resguardar o 

economicamente menos favorecido. Ao considerar o advogado como indispensável 

à administração da justiça e contemplar o princípio da isonomia, pelo qual todos são 

iguais perante a lei, o legislador atentou para a desigualdade real dos pobres, 

assegurando-lhes a assistência judiciária gratuita, desde que comprovada a 

insuficiência de recursos, de acordo com os seus artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, 

caput. 

É inegável o significado da Defensoria Pública para a efetivação do acesso à 

Justiça no Brasil. Levando-se em conta que este acesso não se resume à 

possibilidade de ajuizar, junto ao Poder Judiciário, mas inclui também o 

conhecimento dos direitos, a forma de utilizá-los e a oferta de meios alternativos de 

resolução de conflitos, percebe-se a urgência na estruturação de um órgão público 

capaz de atuar neste sentido. 

Em 03 de novembro de 2010, o governo federal, através do Ministério da 

Justiça, lançou o III Diagnóstico da Defensoria Pública43 durante o VIII Congresso 

Nacional dos Defensores Públicos, em Porto Alegre/RS. O levantamento forneceu 

um panorama do acesso à Justiça pelos mais pobres no Brasil. 

Encabeçada pela secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça, a pesquisa apresenta dados acerca da estrutura da instituição em 2008, 

fazendo comparações com os dois diagnósticos anteriores, apresentados em 2004 e 

2006. Foram coletadas informações sobre a Defensoria Pública em 25 estados, 

traçando o perfil socioeconômico dos defensores, além de informações sobre a 

estrutura, o orçamento e as atividades da Defensoria. 

A coleta de dados foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicos (INBRAPE) e coordenado pela Secretaria de Reforma 

                                                             
43 Disponível em: <http://www.anadep.org.br/wtksite/IIIdiag_DefensoriaP.pdf>. Acesso em: 17 

jul. 2014. 
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do Judiciário em parceria com o Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais 

(CONDEGE), a Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) e com a 

Associação Nacional dos Defensores Públicos da União (ANDPU).  

Segundo a pesquisa, até o mês de julho de 2009, o número de Defensores 

Públicos na ativa no país era de 4515, representando aumento de 24% no período 

entre 2005/2009 (até julho). Por outro lado, quase a metade das Defensorias 

Públicas contava com menos de 60% de preenchimento das vagas de Defensores 

Públicos. 

b) Segunda onda: 

Superado o objetivo de garantir o acesso ao Poder Judiciário, alcança-se o 

interesse coletivo. A segunda onda tem, como principal objetivo, assegurar a tutela 

dos interesses coletivos e difusos dos cidadãos, bem como os individuais 

homogêneos. Na referida fase, o indivíduo deixa de ser o centro das atenções para 

voltar-se à coletividade, que apela pela prestação jurisdicional para grupos e não 

apenas para cada pessoa individualmente. 

Por definição de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, Oliveira 

apresenta: 

 

Em realidade, constitui entendimento mais ou menos comum, entre nós, 
que ‗coletivos são os interesses comuns a uma coletividade de pessoas e 
somente a elas, quando exista um vínculo jurídico entre os componentes do 
grupo: a sociedade mercantil, o condomínio, a família, os entes 
profissionais, o sindicato dão margem a que surjam interesses comuns, 
nascidos em função da relação-base que une os membros das respectivas 
comunidades e que, por não se confundir com os interesses estritamente 
individuais de cada sujeito, permite sua identificação. 
[...] 
Por interesses propriamente difusos, entendem-se aqueles que, não se 
fundando em vínculo jurídico determinado, baseiam-se em dados de fato, 
genéricos e contingentes, acidentais e mutáveis: como habitar na mesma 
região, consumir iguais produtos, viver em determinadas circunstâncias 
socioeconômicas, submeter-se a particulares empreendimentos. [...] 
Neste caso, considera-se também a dimensão coletiva do interesse 
individual, de modo que abranja a reparação o somatório dos interesses de 
todos os indivíduos, decorrentes da mesma situação prejudicial. Todavia, 
constata-se a nota distintiva da origem comum e da divisibilidade, existindo, 
pois, a possibilidade de se imputar a reparação, em separado, a cada um 

dos integrantes do todo. (OLIVEIRA, 1992)44. 

 

 

                                                             
44 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. A ação coletiva de responsabilidade civil e seu alcance. 

In BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). Responsabilidade Civil por Dano a 

Consumidores, São Paulo: Saraiva, 1992, p. 103-105 



72 

 

 

De fato, essa onda é uma derivação da primeira, uma vez que, devido à 

maior interação e transferência de informações entre as pessoas, o que antes era 

interesse individual ou de um grupo abreviado de pessoas passou a ser de interesse 

coletivo. Por esse motivo é que foram implantadas alterações legislativas, com o 

objetivo de propiciar mecanismos aptos para a efetivação desses direitos de maneira 

coletiva. Como exemplo disto, cita-se a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), 

bem como o Código de Defesa do Consumidor. 

 

c) Terceira onda: um novo enfoque de acesso à justiça 

Ao tratar do terceiro movimento, Cappelletti leciona: 

 

[...] essa terceira onda de reforma inclui a advocacia, judicial ou 
extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai 
além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e 
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo 
prevenir disputas nas sociedades modernas. [...] Seu método não consiste 
em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em 
tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para 

melhorar o acesso45. 

 

O autor defende a realização de reformas processuais e procedimentais em 

todo o aparelho estatal em virtude da necessidade de adaptação do sistema 

processual ao tipo de litígio enfrentado pelos tribunais na modernidade. Se, nas 

fases anteriores do processo evolutivo do acesso à justiça, os impedimentos a 

serem superados eram a pobreza econômica e organizacional, nesta fase o 

obstáculo é o próprio processo. Seu entendimento se refere à utilização de meios 

alternativos para a solução dos conflitos: 

 

Não tem acesso à justiça aquele que sequer consegue fazer-se ouvir em 
juízo, como também todos os que, pelas mazelas do processo, recebem 
uma justiça tarda ou alguma injustiça de qualquer ordem. Augura-se a 
caminhada para um sistema em que se reduzam ao mínimo inevitável os 
resíduos de conflitos não jurisdicionalizáveis (a universalização da tutela 
jurisdicional) e em que o processo seja capaz de outorgar a quem tem razão 

toda tutela jurisdicional a que tem direito46. 

 
Nessa esteira é que fica clara a evolução legislativa ocorrida no Brasil com a 

                                                             
45 CAPPELLETTI, 1988, p. 67-68, passim. 
46 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo civil. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 1996, p.21. 
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criação dos Juizados Especiais e com o uso da arbitragem como forma alternativa 

de solução dos conflitos, visto que ambos são procedimentos mais simples, porém, 

não menos eficazes de composição de interesses. 

Nesse contexto, insere-se a utilização dos recursos tecnológicos na esfera 

judicial – incluída a virtualização do processo – para estimular o alargamento do 

acesso à justiça. A evolução da sociedade demonstra que é possível acreditar nos 

avanços tecnológicos que estão a nossa disposição e que, com certeza, serão 

aperfeiçoados gradualmente.  

 

3.1.2 A lentidão judiciária como entrave do acesso à justiça 

 

A lentidão para se alcançar uma decisão judicial é tema que remonta à 

época em que o Estado tomou para si esse dever, proibindo a autotutela. A 

sensação temporal proporcionada pela duração de um processo está diretamente 

ligada ao nível de segurança jurídica e paz social que as partes terão durante o seu 

curso. 

A Constituição Federal de 1988 alargou os direitos do cidadão ao mesmo 

tempo em que assegurou o seu exercício por meio dos remédios constitucionais. 

Isso implicou em um rol maior e mais complexo de direitos.  

Desta forma, a lentidão da prestação jurisdicional compromete a 

concretização do direito cuja tutela se busca, bem como o excesso de formalismo 

pode embaraçar a tramitação processual. 

O processo não é um fim em si mesmo, mas um mecanismo cuja meta é a 

entrega da prestação jurisdicional. Assim, faz-se necessário o desapego ao 

formalismo excessivo, para que a finalidade do ato praticado tenha maior 

importância do que a solenidade para a sua realização. 

A aceleração dos processos judiciais é uma das principais medidas para 

atenuar a crise pela qual passa o Judiciário brasileiro. Essa crise não é culpa 

exclusiva do legislador, mas, também, de problemas de ordem política, econômica, 

cultural e administrativa. 

José Joaquim Calmon de Passos47 assevera: 

                                                             
47 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A crise do processo de execução. O processo 

de execução – Estudos em homenagem ao Prof. Alcides de Mendonça Lima. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995, p. 190. 
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[...] como causas da crise da justiça, as seguintes: a nova feição do Estado, 
interveniente e promotor econômico e social, o que ocasionou inflação 
legislativa, perturbadora dos juristas e ensejadora de maior número dos 
conflitos jurídicos; a sociedade de massa e recrudescimento dos litígios, 
dada a ausência de organismos intermediadores institucionalizados no 
próprio grupo social e na organização judiciária; a exacerbação da 
litigiosidade em razão da crise social e econômica; a insuficiência e a 
inadequação da assistência judiciária; a deficiente formação dos 
profissionais do foro; juízes e promotores, advogados, serventuários da 
justiça, contribuindo para uma insatisfatória e retardada entrega de 
prestação jurisdicional; número insuficiente de juízes e precárias condições 
em que trabalham [...]. 

 

A lentidão na prestação jurisdicional interessa somente ao litigante de má-fé, 

ou seja, aquele não acobertado pela razão, visto que a parte economicamente mais 

forte pode esperar sem sofrer perdas significativas pela decisão durante anos. 

Nessa esteira, Marinoni adverte que: 

 

[...] não tem sentido que o Estado proíba a justiça de mão própria, mas não 
confira ao cidadão um meio adequado e tempestivo para a solução de seus 
conflitos. Se o tempo do processo, por si só, configura um prejuízo à parte 
que tem razão, é certo que o quanto mais demorado for o processo civil 
mais ele prejudicará alguns e interessará a outros. Seria ingenuidade 
inadmissível imaginar que a demora do processo não beneficia justamente 

aqueles que não têm interesse no cumprimento das normas legais48. 

 
 

Outra implicação da demora na solução do conflito é que ela tende a 

impulsionar acordos desvantajosos a uma das partes, seja porque prefere evitar o 

desgaste moral e material da duração do processo, ou, ainda, seja porque não tem 

condições financeiras para suportar o ônus da demora. Isso pode gerar, muitas 

vezes, a própria renúncia ao direito que a parte possui. Neste caso, a lide até 

alcançou um fim em prazo razoável, já que houve acordo, mas nem sempre terá 

sido feita justiça no caso concreto. Não é suficiente somente a prestação 

jurisdicional e o encerramento do processo, é necessário que ambas as partes 

possam contar com a boa-fé de seu litigante, com a rapidez do magistrado e com 

uma legislação apta a garantir o direito da parte sem prejudicar o andamento 

processual por excesso de formalismo. 

Theodoro Jr., em seu artigo “Boa-fé e Processo – Princípios éticos na 

                                                             
48 MARINONI, Luiz Guilherme. O custo e o tempo do processo civil brasileiro. Revista da 

Academia Paranaense de Letras Jurídicas, Curitiba, n.2, p.139-168, 2003, p.140. 
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repressão à litigância de má-fé – Papel do juiz”, destaca a relevância de uma 

atuação ética dos advogados na lide: 

 

Tão importante como o do juiz é, no processo ético-democrático, o papel 
dos advogados, quando defendem os interesses das partes em juízo. É 
claro que, tendo a seu cargo um múnus público, que a Constituição qualifica 
de indispensável para a administração da justiça (CRFB/88, art. 133), não 
podem se entregar ao debate processual como se tratasse de uma luta em 
que ―vale tudo‖ para conseguir a vitória de seu cliente. Numa sociedade 
organizada institucionalmente sob a inspiração dos valores morais e 
atuando como agente de um processo que deve ser justo como quer a 
garantia constitucional, os advogados somente podem defender seus 
constituintes mediante uma atuação ética condizente, portanto, com os fins 
públicos que informam sua profissão (THEODORO JR., 2009, p. 41)49. 

 
 

Um fator que contribui para a lentidão do Judiciário é o número elevado de 

demandas movidas em face do Estado. Logo, cabe à população exigir maior 

investimento por parte do Poder Público em maneiras de enfrentar a morosidade do 

Judiciário. 

Uma medida importante já foi tomada com a adoção do processo eletrônico, 

considerando que ele servirá para acelerar a prestação jurisdicional e, com isso, 

atingir o objetivo sempre presente de oportunizar um acesso mais efetivo à justiça. 

Assim, ainda é necessário o aperfeiçoamento de vários fatores que 

influenciam diretamente o trâmite processual – a exemplo da qualificação da mão de 

obra e da uniformização dos procedimentos adotados pelos Tribunais –, embora o 

processo eletrônico tenha trazido a consolidação de um anseio característico da 

sociedade da informação tecnológica. 

 

3.1.3 A virtualização do processo judicial 

 

A Lei n. 11.419/06 renovou a dinâmica processual ao incorporar um novo 

procedimento a ser observado pelo Judiciário. Essa modificação legislativa objetivou 

imprimir maior rapidez ao trâmite processual e fortalecer o acesso à justiça. 

                                                             
49 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Boa-fé e processo – Princípios éticos na repressão à 

litigância de má-fé – Papel do juiz. In: Juris Plenum, Caxias do Sul, n. 27, p. 33-48 maio/jun., 
2009. p. 41. 
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Essa lei é reflexo dos avanços tecnológicos na transmissão de informação, 

do anseio por celeridade na prestação jurisdicional e da indispensabilidade do 

princípio da eficiência.  

Para o tratamento dessa temática, é interessante diferenciar os conceitos de 

processo e procedimento. A expressão “processo” possui amparo constitucional e é 

regida pelos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, assim como pelo 

instituto do devido processo legal. Assim sendo, processo é o método, ou seja, o 

sistema de compor a lide em juízo, ao passo que procedimento é a forma material 

com que o processo se apresenta no caso concreto. 

Theodoro Jr. assim diferencia os termos: 

 

O processo, outrossim, não se submete a uma única forma. Exterioriza-se 
de várias maneiras diferentes, conforme as particularidades da pretensão 
do autor e da defesa do réu. [...] O modo próprio de desenvolver-se o 
processo, conforme as exigências de cada caso é exatamente o 

procedimento do feito, isto é, o seu rito. (THEODORO JR., 2008, p. 53)50. 

 
  

Dessa forma, a expressão “processo eletrônico” faz referência ao meio 

através do qual se efetiva a dinâmica processual, pelo uso de formas eletrônicas de 

estruturação procedimental, inclusive a comunicação, a transmissão de petições e 

atos judiciais, conforme estabelece o artigo 1º da Lei n. 11.419/06. 

Por isso, no trâmite de um procedimento que acontece pela via eletrônica, 

pode-se ou não efetivar o processo. Caso o procedimento eletrônico garanta a 

isonomia, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, os elementos 

integradores do processo foram preenchidos pela via eletrônica. Se, em qualquer 

momento, for obstado às partes o direito de participar do trâmite processual, ter-se-á 

mero procedimento, mero rito, ou seja, um procedimento eletrônico sem a garantia 

do devido processo legal. 

A expressão processo eletrônico é tecnicamente inadequada, pois, na 

verdade, o que é eletrônico é a forma do processo, ou seja, o seu procedimento. 

Entretanto, a expressão foi utilizada no Capítulo III da Lei n. 11.419/06, artigo 8º, 

parágrafo único: “Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados 

eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei”, e, no artigo 9º: “No processo 

                                                             
50 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do 

direito processual civil e processo de conhecimento. 48. ed., vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 53. 
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eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda 

Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. 

 

3.1.4 Processo Eletrônico 

  
A virtualização do sistema processual não significa burocratização 

informática. É uma mudança de perspectiva, que afeta a maneira de realizar atos 

processuais. O processo digital é mecanismo eficaz, desde que não corresponda à 

substituição do trabalho humano pelo da máquina. O computador deve ser apenas 

instrumento para a concretização da celeridade processual e não é suficiente para 

afastar a necessidade do magistrado de avaliar todos os elementos de prova e, 

utilizando sua inteligência, bom senso e conhecimentos jurídicos, declarar a 

sentença que entenda ser a mais acertada para o caso concreto.  

A informatização do processo é parte do Pacto Republicano, que 

corresponde a um grupo de reformas infraconstitucionais do processo, com o 

objetivo de imprimir celeridade na resolução das lides. Essa intenção foi 

constitucionalizada na Emenda Constitucional n. 45, que alterou o inciso LXXVIII do 

art. 5º, passando a vigorar com a seguinte redação: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse momento, o legislador expressou 

sua preocupação com a lentidão judiciária no texto constitucional e demonstrou 

interesse em combatê-la. 

A migração dos processos judiciais para a forma eletrônica é consequência 

de uma sociedade inserida na realidade virtual. A Internet tem se tornado cada vez 

mais presente, nas mais variadas atividades: lazer e diversão, negócios jurídicos 

virtuais etc. De fato, em todos os âmbitos de interação humana, observa-se uma 

ampliação das relações jurídicas, pois muito do que só podia ser feito no mundo real 

agora pode ser realizado no mundo virtual. 

Ocorre que, assim como a Internet traz consigo muitas facilidades, também 

proporciona um meio ágil para a prática de crimes, como é o caso da pirataria ou da 

pedofilia, visto que contribui para o anonimato das ações nela praticadas e por ser 

acessível de qualquer lugar e por qualquer pessoa, independentemente de 

identificação. 
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Em termos de criminalidade, a Internet propiciou, até mesmo 
anonimamente, uma ampliação dos debates racistas, de sites com 
conteúdos pedófilos, dentre tantos outros tipos penais. As questões 
envolvendo violação de direitos de autor se tornaram prática comum na 
Internet, que vão desde a cópia de trechos de obras à integralidade das 
mesmas. O mesmo ocorre com as músicas em formato MP3, inexistindo 
qualquer controle sobre a infinidade de músicas que circulam pela Internet 

diariamente. (ALMEIDA FILHO, p. 2010)51. 

 
 

O processo eletrônico levanta ainda outro questionamento: Existiria a 

necessidade de um poder jurisdicional especializado para tratar das demandas 

nascidas dessa sociedade da informação? Acreditamos que não. Como já vem 

ocorrendo, o Poder Judiciário vem absorvendo suas demandas utilizando os 

princípios já consagrados de competência, agregando apenas novos temas sob sua 

responsabilidade. 

A primeira alteração legislativa que marcou a virtualização do processo 

ocorreu em 1991, com a Lei n. 8.245 – Lei de Locações. No seu art. 58, inciso IV, 

prescreveu a hipótese de citação, intimação ou notificação mediante telex ou fac-

símile, desde que autorizado no contrato de locação. 

Em 1994, com a Reforma do Código de Processo Civil, o art. 170 sofreu 

alterações para de viabilizar o uso da taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo 

nos atos dos serventuários da Justiça, permitindo alguma modernização dos 

procedimentos judiciais, compatível à época. 

Em 1999, a Lei n. 9.800 autorizou a utilização de sistema de transmissão de 

dados (fac-símile e similares) para a prática de atos processuais. Dessa forma, as 

petições poderiam ser encaminhadas via fax, devendo os originais ser protocolados 

no máximo em cinco dias. Esse procedimento não interferia nos prazos processuais 

e cabia ao usuário do sistema a responsabilidade pela qualidade e fidelidade dos 

documentos transmitidos. 

Em 2001, a Lei n. 10.259, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal, viabilizou a organização de serviço de 

intimação das partes e petições por meio eletrônico (art. 8º, § 2º), o que determinou 

o ingresso dos processos virtuais nos Juizados Federais. 

Apesar de todos os avanços mencionados, a Lei de Informatização do 

                                                             
51 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do 

processo eletrônico: a informatização judicial no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 

p. 16. 
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Processo Judicial – Lei n. 11.419/06 – é a responsável por demarcar oficial e 

definitivamente a inserção do Poder Judiciário na era digital. 

Feitas essas considerações, passa-se a analisar a legislação que regra o 

processo eletrônico. 

  

3.1.5 Lei de informatização do processo judicial 

 

O reconhecimento da validade legal do uso dos meios eletrônicos na 

tramitação, na comunicação de atos e na transmissão de peças processuais 

atenuou os principais impedimentos que existiam à modernização dos meios de 

trabalho à disposição dos operadores do Direito. 

A Lei n. 11.419/06 dispõe sobre a informatização do processo judicial e 

promove alterações no Código de Processo Civil. O seu artigo 1º, § 1º, estabelece 

que: “Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e 

trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição”. Da 

leitura desse dispositivo fica claro que a Lei pretende regular não só o processo civil, 

como também o penal e o trabalhista. 

Estruturalmente, seus 22 artigos são organizados em quatro capítulos. O 

primeiro trata da informatização do processo judicial propriamente dita, 

determinando regras básicas para a criação de um sistema eletrônico. O segundo 

aborda a comunicação eletrônica dos atos processuais. O terceiro regula o processo 

eletrônico em si e finalmente o quarto, que trata da informatização do processo 

judicial, mas é nessa parte que se encontram as alterações do Código de Processo 

Civil. 

I – Artigos 8º a 13, da Lei n. 11.419/2006 

 

Art. 8° - Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas 
eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou 
parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 
computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 
Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão 
assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

 

Nesse artigo, o legislador conferiu aos órgãos do Poder Judiciário a 

faculdade de implantar sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, 

deixando expressa sua preferência pelo uso da rede mundial de computadores para 
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o acesso. Tal recomendação chega a ser óbvia já que, do ponto de vista 

operacional, é aconselhável que se opte pelo meio de comunicação mais utilizado 

atualmente – a Internet. 

A característica facultativa da norma se coaduna com o artigo 99, caput, da 

Constituição Federal, que confere autonomia administrativa para os órgão do Poder 

Judiciário, relacionados no seu artigo 92, in verbis: 

 
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. 
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 
financeira. […] 

 

Nessa esteira, Pedro Lenza apresenta o significado de garantia de 

autonomia orgânico-administrativa: 

 
 

[...] manifesta-se na estruturação e funcionamento dos órgãos, na medida 
em que se atribui aos tribunais a competência para: a) eleger seus órgãos 
diretivos, sem qualquer participação dos outros Poderes; b) elaborar regime 
interno; c) organizar a estrutura administrativa interna de modo geral, como 
a concessão de férias, licença, dentre outras atribuições. 

  
Com relação à elaboração do regimento interno, existe permissivo 

constitucional no artigo 96, inciso I, alínea a: 

 
Art. 96. Compete privativamente: I – aos tribunais: a) eleger seus órgãos 
diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos; [...]. 

 

Entretanto, se se unirem essas duas possibilidades – autonomia 

administrativa dos órgãos do Poder Judiciário e faculdade conferida pela Lei de 

informatização do processo judicial para os Tribunais implementarem sistemas 

eletrônicos de processamento de ações judiciais –, ter-se-á um impasse, qual seja, a 

diversidade de sistemas que cada tribunal poderá estabelecer. Esse é o maior 

obstáculo ao desenvolvimento do processo eletrônico de maneira igualitária. 

Tendo em vista que a LIP não determina de maneira clara e uniforme a 

questão, dando espaço para os Tribunais determinarem seus próprios sistemas 

processuais eletrônicos, fez-se necessária uma padronização básica das regras que 
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tratariam do processo eletrônico, a fim de imprimir coesão e permitir a 

intercomunicação entre os sistemas. 

Por essa razão, o Conselho Nacional de Justiça – órgão responsável por 

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

Magistratura – por poder expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências, conforme dispõe o artigo 103-B, § 4º, 

inciso I, da Constituição Federal, instituiu o Comitê Gestor Nacional do CNJ, através 

da Portaria nº. 211, de 25 de fevereiro de 2008, com o objetivo de desenvolver a 

política institucional de informática e modernização. A seguir, o teor do artigo 3º, da 

Portaria nº. 211: 

 

Art. 3º. O comitê terá as seguintes atribuições: 
I – criar normas e definir políticas para orientar a aquisição e fornecimento 
de hardware e software, destinados à interligação de órgãos da Justiça, 
tráfego de dados e comunicação de atos processuais, entre outros; 
II – planejar a capacitação e treinamento de colaboradores, servidores e 
magistrados na área de tecnologia da informação; 
III – identificar tecnologias de interesse do Poder Judiciário e buscar 
parcerias com órgãos e entes públicos e privados; 
IV – planejar e coordenar a integração eletrônica dos diversos órgãos do 
Poder Judiciário; 
V – coordenar o desenvolvimento do Processo Eletrônico Nacional, 
agregando funcionalidades, orientando e criando políticas de uso, 
segurança e interoperabilidade de sistemas. 

 

É clara a preocupação do CNJ com a homogeneidade que deve ser atribuída 

ao processo eletrônico com o objetivo de atingir sua finalidade principal: acelerar o 

trâmite processual. 

Ainda analisando o artigo 8º da Lei n. 11.419, é relevante observar que, ao 

admitir autos parcialmente digitais, o legislador garante a transição do modelo 

tradicional de processo em papel para a realidade do processo digital.  

O parágrafo único desse dispositivo reforça o entendimento do inciso III do § 

2° do artigo 1°: 

Art. 1° O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, 
comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido 
nos termos desta Lei. [...] 
§ 2° Para o disposto nesta Lei, considera-se: [...] 
III – assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca 
do signatário: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei específica; 
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado 
pelos órgãos respectivos. 
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Existem, portanto, duas formas de assinatura eletrônica: a digital – fornecida 

pelo ICP-Brasil – e o cadastramento realizado pelos tribunais, segundo a forma que 

cada um determina. 

Assinatura é a marca aposta no documento que serve para lhe atribuir 

validade, ao certificar o fato de que subscritor tem conhecimento do seu conteúdo e 

que com ele concorda, ou para identificar a sua autoria. 

A assinatura eletrônica possui idêntica função, porém está ligada a um 

documento eletrônico transmitido por igual meio. Para conceituá-la é necessário 

conhecer o que é criptografia. Patenteada por três Professores do Instituto de 

Tecnologia de Massachussetts (MIT), Estados Unidos, em 1983, é uma ferramenta 

de codificação utilizada para a transmissão de mensagens seguras em rede 

eletrônica. 

Na Internet seu funcionamento acontece através de formato assimétrico. Isso 

quer dizer que ela codifica as informações através do uso de dois códigos, 

chamados de chaves, sendo uma privada e outra pública. Ambas as chaves, juntas, 

correspondem à assinatura eletrônica do documento. 

O procedimento de verificação da autenticidade é relativamente simples de 

entender. Ele é realizado por uma entidade certificadora que determina um sistema 

de confirmação tecnicamente seguro, garantindo que a informação foi realmente 

emitida por quem diz tê-la produzido. Dessa forma, para cada nova assinatura cria-

se um novo par de chaves. A chave privada é codificada e posteriormente instalada 

no computador, onde permanece guardada e deve ser utilizada somente pelo seu 

proprietário, através de uma senha. Assim sendo, o emissor assina com a chave 

privada, ao passo que o receptor confere a autenticidade com a chave pública do 

emissor. 

A expressão assinatura eletrônica deve ser compreendida, de forma ampla, 

como sendo o gênero de todo método de identificação confiável usado na 

transmissão de dados eletrônicos. O próprio texto legal afirma serem tipos de 

assinatura eletrônica, a digital e aquela feita através de cadastro juntos aos órgãos 

do Poder Judiciário. 

A assinatura digital não se confunde com a eletrônica sem certificação digital 

e nem com a assinatura digitalizada. Estas não possuem validade para a realização 
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de atos processuais. Na eletrônica sem certificação digital a identificação ocorre 

através de identificação pessoal (login) e senha. Por este recurso, os dados são 

transmitidos na rede sem criptografia e, por isso, podem ser interceptados e 

adulterados. Já a assinatura digitalizada é somente um arquivo de imagem, gerado a 

partir da digitalização de uma imagem contendo a assinatura grafotécnica, aposta 

primeiramente em papel, ao contrário das assinaturas com ou sem certificado digital, 

que são produzidas originariamente no meio eletrônico. 

A Lei que determina que a assinatura digital tem que ser emitida por 

autoridade certificadora é a Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 

que instaurou a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. No seu 

artigo primeiro: 

 

[...] fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de 
documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 
aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 
realização de transações eletrônicas seguras. 

 

A ICP-Brasil constitui um grupo de regras, baseadas em padrões públicos 

internacionais, determinadas por um comitê gestor formado por representantes do 

governo e da sociedade civil. Sua estrutura hierárquica é composta por um grupo de 

Autoridades Certificadoras (AC), que estão submetidas às diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê Gestor. No topo da pirâmide está a Autoridade Certificadora-Raiz (AC-

Raiz). Seu órgão executor é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 

autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, cabendo-lhe 

executar as políticas de certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas 

pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Ao ITI cabe a responsabilidade de credenciar 

empresas, tornando-as aptas a fornecer certificados padrão ICP-Brasil. 

Pelo procedimento descrito, o modelo de certificação digital fornece bastante 

segurança a seus usuários, sendo, dentre as opções existentes até o atual estágio 

de desenvolvimento tecnológico, a melhor a ser utilizada pelo processo eletrônico. 

Ocorre que a Lei possibilita, ainda, a assinatura eletrônica através de 

cadastramento junto aos órgãos do Poder Judiciário. 

Esta foi uma alternativa tolerante utilizada pelo legislador para amparar o 

período de transição que o novo sistema exige até a conclusão da implantação do 

processo judicial eletrônico na totalidade do território brasileiro.  
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Efetuado o cadastro, basta ao usuário digitar o login e a senha para acessar 

o sistema.  

Art. 9° No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, 
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma 
desta Lei. 
§ 1° As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o 
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista 
pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 
§ 2°

 
Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a 

realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais 
poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o 
documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. 

 

Inicialmente, é preciso analisar o supra transcrito artigo em conjunto com o 

artigo 6º da mesma Lei: Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as 

citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais 

Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra 

dos autos seja acessível ao citando. 

Sobre o tema,  Calmon (2008): 

 

O art. 6º estabelece expressamente uma exceção. O art. 9º não. A exceção 
do art. 6º deve ser vista restritivamente, aplicável somente ao que ele 
estabelece. Então, não se pode proceder à citação por meio eletrônico no 
processo penal e infracional onde são utilizados os autos normais, de papel. 
Mas a citação pode ser efetivada por meio eletrônico nesses tipos de 
processo quando se tratar de autos digitais. (CALMON, 2008, p.) 

 

Essa diferenciação é extremamente importante na prática judiciária. Para o 

direito processual, a citação é um ato essencial, visto que, caso inexistente, não há a 

formação da relação jurídico-processual. Citação é o ato pelo qual o juiz chama a 

juízo o réu, a fim de que ele possa se defender. O art. 219, do Código de Processo 

Civil assim dispõe: “A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz 

litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora 

o devedor e interrompe a prescrição”. A citação relaciona-se com a ampla defesa e 

com o contraditório, pois, se a parte não tiver ciência de que está sendo demandada 

em juízo, toda a sua defesa restará embaraçada. 

O artigo 9º da Lei n. 11.419 abarca toda a forma de comunicação efetivada 

ao longo do processo, desde as citações até as intimações, notificações ou qualquer 

outra forma de comunicação prevista em outros textos legais. 

Seu parágrafo primeiro expressa uma das grandes vantagens que o 

processo eletrônico veio agregar ao processo: disponibilidade 24h do dia. As partes 
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têm a possibilidade de acompanhar o processamento de sua demanda a qualquer 

momento e em qualquer lugar em que haja conexão à internet. Essa é uma grande 

conquista ao acesso à justiça, pois é quase nulo o risco de perda de processo nas 

mãos dos advogados, ante a desnecessidade da retirada dos autos em carga, 

bastando acessá-los virtualmente. 

Entretanto, qualquer método inevitavelmente apresentará alguma falha. Em 

se tratando de autos em papel, estes exigem uma série de cautelas na sua 

conservação, pois estão sujeitos ao desaparecimento, à não-devolução, ao furto, às 

pragas, sem contar acidentes de outras ordens como incêndios, inundações ou 

outras catástrofes climáticas. É infelizmente comum, em muitas varas judiciárias, no 

Brasil, o escrivão informar que o processo não foi encontrado, momento em que é 

necessário à parte/patrono enfrentar a frustração de, após anos de embate judicial, 

receber a notícia de que todo o seu trabalho foi perdido, procedendo-se então à 

reconstituição dos autos. 

Nesse novel formato de processo, não existe mais a necessidade de vista 

pessoal e qualquer parte interessada pode acessar as informações no processo 

eletrônico. 

A visualização eletrônica reduziu o tempo em que o processo permanecia à 

disposição das partes, pois esse formato proporciona o acesso simultâneo aos 

autos, suprimindo o tempo que antes era perdido em virtude da disponibilização 

primeiro a uma parte e, depois, a outra. Dessa forma, o processo não permanece 

inacessível para providências administrativas por tanto tempo e mesmo que exista 

protelação por uma das partes, será mais fácil identificar o causador da demora. 

O artigo 9º da Lei n. 11.419, em seu parágrafo 2º, oferece uma alternativa 

para a eventualidade de, por motivo técnico, tornar-se inviável o uso do meio 

eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação. O dispositivo é 

sensível à prática, visto que de nada adiantaria implantar o sistema eletrônico se as 

suas possíveis falhas técnicas inviabilizassem todo o procedimento. O artigo, dessa 

forma, apresenta um meio de contornar o problema. 

Deve-se compreender o termo motivo técnico como a falha, defeito ou 

limitação tecnológica pelos quais o sistema passa, como também qualquer 

circunstância que obste a utilização do meio eletrônico. 

Almeida Filho (2008) leciona sobre a omissão da Lei n. 11.419/06 quanto à 
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possibilidade ou não de intervenção de terceiros no processo eletrônico. Segundo o 

autor, o terceiro interessado apenas poderia ser admitido no feito se adotasse uma 

assinatura digital nos moldes acima já comentados. Contudo, se o processo 

eletrônico é um novo formato processual, cuja finalidade é migrar o formato dos 

autos de papel para uma apresentação em meio eletrônico e através disso propiciar 

maior celeridade ao trâmite judicial, ele deverá agregar todos os institutos 

processuais existentes na legislação brasileira, adaptando-os a essa possibilidade. 

Por isso, desde que cumpridos os requisitos do processo eletrônico para o ingresso 

do terceiro interessado, não existe qualquer obstáculo ao normal andamento do 

feito. 

 

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos 
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de 
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos 
e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria 
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, 
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. 
§ 1° Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, 
por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os 
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 
§ 2° No caso do § 1°

 
deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se 

tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente 
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 
§ 3° Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de 
digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos 
interessados para distribuição de peças processuais. 

 

O Código de Processo Civil, em seu art. 166, determina os atos que devem 

ser realizados pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria quando do recebimento da 

petição inicial:  

 

Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará, 
mencionando o juízo, a natureza do feito, o número de seu registro, os 
nomes das partes e a data do seu início; e procederá do mesmo modo 
quanto aos volumes que se forem formando. 

 

O art. 10 da Lei n. 11.419 determina que os atos, anteriormente praticados 

pelo escrivão, passam a ser realizados pelo computador.  

Notadamente, esse artigo imprime maior celeridade ao processo, uma vez 

que, no lugar de deslocar-se até o cartório para entregar sua petição, enfrentando, 

muitas vezes, fila e demora no atendimento, o advogado pode protocolar no seu 

próprio escritório. Lembrando que os atos processuais poderão ser realizados 



87 

 

 

durante as 24h do dia, inclusive em sábados, domingos ou feriados, conforme o 

artigo 3º da LIP: 

 

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

 
 

Esse sistema de protocolo eletrônico para a transmissão de dados, a prática 

de atos processuais e a inclusão de peças no processo exige uma estrutura capaz 

de analisar a validade das assinaturas digitais. Além disso, é preciso verificar o 

recolhimento das custas, a distribuição e o registro dos feitos, observadas as regras 

de competência, distribuição por dependência, prevenção, conexão e continência. 

A regra inserida no parágrafo único do artigo 14 trata especificamente do 

assunto: Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de 

prevenção, litispendência e coisa julgada. 

No parágrafo segundo do dispositivo supracitado, fica clara a preocupação 

do legislador com a possível ocorrência de falha técnica no sistema, fato que é 

comum atualmente, sobretudo quando existe sobrecarga de dados transmitidos 

simultaneamente através internet. 

Por isso, assim como no § 5° do art. 5º e no § 2° do art. 9º, o art. 10 da Lei 

prevê normas preventivas contra falhas no sistema. 

Levando-se em conta que o principal instrumento de trabalho do processo 

eletrônico é o computador, pareceria incompletude do ordenamento não prever que 

tal aparelho fosse colocado à disposição da população e dos advogados que 

precisarem utilizá-lo. Com essa intenção é o que ficou estabelecido no parágrafo 

terceiro do artigo ora analisado, a obrigação por parte dos órgãos do Poder 

Judiciário de manter equipamentos de digitalização e de acesso à internet à 

disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. A medida 

estimula o acesso à justiça, sobretudo em relação às pessoas que não dispõem de 

recursos financeiros suficientes para adquirir um computador. 

Afirma Petrônio Calmon: 
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[...] de fato, não se pode cogitar de transformação tão profunda sem que 
sejam previstas regras de transição, sem que se possa atender a quem não 
está familiarizado com as máquinas eletrônicas, as quais deveriam ser 
modernas também na facilidade de manuseio e na linguagem utilizada pelos 

técnicos e não somente na velocidade.52 

 

  
 Na transição para o processo digital, deve ser possibilitado, à parte, que 

apresente as suas petições em papel ao Poder Judiciário, que providenciará a 

digitalização do documento, bem como que utilize os computadores postos à sua 

disposição. 

 

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos 
processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma 
estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos 
legais. 
§ 1°Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 
pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus 
auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas 
repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a 
mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 
fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 
§ 2° A argüição de falsidade do documento original será processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 
§ 3°

 
Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2°

 

deste 
artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado 
da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de 
ação rescisória. 
§ 4° (VETADO) 
§ 5° Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao 
grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao 
cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de 
petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte 
após o trânsito em julgado. 
§ 6° Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente 
estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas 
respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o 
disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

 
  
 A Lei apresenta a ferramenta da arguição de falsidade do documento 

eletrônico, igualando a técnica consagrada para documentos físicos. Objetivando 

assegurar a originalidade do documento eletrônico, a norma também exige a 

garantia da origem e de seu emissor. Apenas nesta hipótese o arquivo eletrônico 

estará apadrinhado pelo art. 11 da LIP. Por este raciocínio, fica claro que a 

impressão de um documento eletrônico não passa de mera cópia. 

 O referido artigo remete ao previsto no art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-

                                                             
52 CALMON, Comentários..., 2008, p. 105. 
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2, mecanismo responsável por estabelecer a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil. O dispositivo assevera que são considerados documentos 

públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos 

produzidos na forma que dispõe; e que as declarações constantes dos documentos 

em meio eletrônico, produzidos com a utilização do processo de certificação 

disponibilizado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras. 

 Dessa forma, é possível realizar a digitalização no processo eletrônico de 

documento em papel ou extrato digital, que sejam válidos como meio de prova, 

mesmo que não tenham sido autenticados por terceiro. Nesse sentido, a LIP, em 

seu art. 20, acrescenta os seguintes dispositivos ao art. 365 do CPC: 

 

Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais: [...] 
V – os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que 
atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações 
conferem com o que consta na origem; 
VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou 
particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus 
auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, 
pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou 
durante o processo de digitalização. 
§ 1° Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI 
do caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final 
do prazo para interposição de ação rescisória. 
§ 2° Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro 
documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o 
seu depósito em cartório ou secretaria. 

 
 
 De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11 da LIP, esses documentos 

são dotados de força probatória exatamente como se fossem originais. É imperioso 

salientar, contudo, que eles podem ter sua validade e originalidade questionada 

independentemente do meio ser físico ou eletrônico. Nesse entendimento, Edilberto 

Clementino: 

 

Os documentos relativos aos atos processuais, produzidos mediante a 
utilização de assinatura digital, são efetivamente dignos de fé. Entretanto, 
os documentos relativos às provas do direito em discussão, pelo fato de se 
tratarem de documentos no sentido tradicional do termo (lavrados em 
papel), a sua digitalização está sujeita a todas as mazelas de que sofre 
esse meio probatório. Nesse sentido, a assinatura eletrônica apenas 
garante que após a digitalização não houve qualquer alteração documental, 
mas não garante que tal não tenha ocorrido em momento anterior. 
Somente com a expedição ou autenticação eletrônica de tais documentos 
por cartórios que adotem a tecnologia da assinatura digital, esses 
documentos terão as mesmas garantias [...] referente aos documentos 
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eletronicamente produzidos. Se assim não for, não passam de cópias sem 
garantia de autenticidade. 
Dessa forma, há dois caminhos a seguir: ou se aceita tão-somente os 
documentos eletronicamente produzidos como prova no bojo do processo 
eletrônico, ou se transfere a responsabilidade por eventual falsificação 
digitalizada àquele que a apresentou em Juízo. A segunda hipótese foi 

contemplada na Lei 11.419, de 19.12.2006, art. 11, § 1º.53 

 

 Por outro lado, o parágrafo segundo do artigo 11 estabelece que: a arguição 

de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei 

processual em vigor. 

 A referência feita à lei processual diz respeito aos artigos 390 a 395 do CPC, 

que doutrinam a arguição de falsidade, abaixo transcritos: 

 

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de 
jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, 
suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
intimação da sua juntada aos autos. 
Art. 391. Quando o documento for oferecido antes de encerrada a instrução, 
a parte o argüirá de falso, em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os 
motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o 
alegado. 
Art. 392. Intimada a parte, que produziu o documento, a responder no prazo 
de 10 (dez) dias, o juiz ordenará o exame pericial. Parágrafo único. Não se 
procederá ao exame pericial, se a parte, que produziu o documento, 
concordar em retirá-lo e a parte contrária não se opuser ao 
desentranhamento. 
Art. 393. Depois de encerrada a instrução, o incidente de falsidade correrá 
em apenso aos autos principais; no tribunal processar-se-á perante o 
relator, observando-se o disposto no artigo antecedente. 
Art. 394. Logo que for suscitado o incidente de falsidade, o juiz suspenderá 
o processo principal. 
Art. 395. A sentença, que resolver o incidente, declarará a falsidade ou 
autenticidade do documento. 

 

 Contudo, nos parece óbvia a afirmação de que o incidente de falsidade 

tramitará na forma digital, levando-se em consideração que, se os próprios autos 

principais correm no meio virtual, não existe razão para um tratamento diverso ser 

despendido ao eventual incidente. 

 Em se tratando do parágrafo terceiro do artigo 11 – os originais dos 

documentos digitalizados, mencionados no § 2° deste artigo, deverão ser 

preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando 

admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória‖ -, este deixa claro 

que, se os documentos digitalizados podem eventualmente ser objeto de arguição 

                                                             
53 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo judicial eletrônico. Curitiba: Juruá, 2007.p.171. 
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de falsidade, faz necessária sua conservação. Resguardando essa situação, o 

legislador exigiu do seu possuidor que os guarde até a irreversibilidade do 

provimento jurisdicional. Outro motivo que alimenta essa disposição é a dificuldade 

de aferir-se a originalidade dos documentos digitalizados. 

 Por mais que pareça contraditória a conservação física de documentos 

totalmente eletrônicos, não há razão para sua não conservação como medida 

preventiva contra eventual pane no sistema ou até uma alegação de falsidade. Isso, 

naturalmente, porque o documento já se encontra materializado na forma digital, 

sem provocar desperdício de papel. Além disso, por ser do seu interesse a 

comprovação do direito é que a parte deve conservar tudo aquilo que sirva de prova 

judicial. 

O § 4° foi vetado pelo Presidente da República. Sua redação original era a 

seguinte: “O disposto no § 3° deste artigo não se aplica aos processos criminais e 

infracionais”. As razões do veto foram estas: 

 

Houve equívoco na redação do dispositivo, pois não parece razoável que 
documentos extraídos de processos penais possam ser destruídos tão logo 
digitalizados. O correto seria, muito pelo contrário, estabelecer que 
documentos de processos penais sejam preservados por prazo 
indeterminado. 

 

 Ficou clara a intenção do legislador de garantir que os documentos derivados 

de processos penais não deveriam ser destruídos, mesmo decorrido o prazo do 

parágrafo terceiro. Entretanto, seria mais simples ter expressamente estabelecido 

que esses deveriam ser conservados indefinidamente, enquanto suas próprias 

características físicas permitissem. 

 O artigo 11, § 5°, da LIP, abarca também a possibilidade de ser tecnicamente 

inviável a digitalização de documento, por apresentar grande volume ou por tornar-

se ilegível, tanto pela má conservação do original (em papel) quanto pela má 

qualidade de sua digitalização. A Lei dispõe que nessas situações eles deverão ser 

apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 

do envio da petição eletrônica comunicando o fato, e que, após o trânsito em 

julgado, serão devolvidos à parte.  

 Os sistemas de peticionamento eletrônico devem agregar esta possibilidade, 

autorizando que os procuradores informem, no momento da remessa da petição 

eletrônica, a posterior juntada de documento em papel, para que o cartório possa 
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controlar o prazo e preparar-se para o seu recebimento e guarda. 

 O parágrafo sexto do artigo 11 assim estabelece:  

 

[...] os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente 
estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas 
respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o 
disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça.  

 

 Nesse momento, é importante reconhecer que espécie de documento o 

legislador quis acobertar, visto que os autos podem conter documentos de tipos 

diversos, a exemplo das petições, daqueles juntados pelas partes, os atos do juiz ou 

do escrivão, as atas de audiências, os termos dos depoimentos, os mandados, as 

certidões e os laudos periciais dentre outros. 

 Em vários momentos, o ordenamento pátrio trata da publicidade dos atos 

judiciais, como, por exemplo, o art. 5º, incisos X, XII e LX, e 93, incisos IX e X, da 

CRFB/88, e o art. 155, parágrafo único, do CPC. 

 Contudo, discorre-se, aqui, de uma Lei que disciplina o processamento 

eletrônico dos autos judiciais, logo, longe de pretender modificar todo o Direito 

processual, ela procura adaptar-se às normas previamente existentes sobre o 

processo em papel e a essa nova realidade virtual. Segundo Calmon: “o processo é 

o mesmo e a relação entre as partes também; as prerrogativas dos advogados não 

foram alteradas; e, o que é fundamental, as garantias constitucionais não foram 

alteradas”. 

 Além disso, os sistemas de informática que os Tribunais utilizam são capazes 

de identificar o usuário, proporcionando, para cada tipo, um nível diferente de 

acesso às informações processuais. 

 Contudo, não existe direito ao anonimato. Para utilizar a prerrogativa de 

acesso aos autos, o indivíduo deve identificar-se para que seja possível determinar 

se terá direito ao acesso que pretende e, caso tenha esse direito, qual o limite de 

seu uso. Além disso, a identificação determina o destinatário da responsabilidade 

pelos atos praticados no processo e a derivada do próprio conhecimento do 

conteúdo. 

 Por isso, é um equívoco afirmar que o objetivo da norma é limitar o direito à 

publicidade. O que a norma pretende, é regular a publicidade ao sistema implantado, 

visando ao melhor e mais ágil acesso às informações privadas que se encontram no 
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processo, conciliado com a preservação da intimidade das partes envolvidas no 

litígio. 

 
Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou 
parcialmente por meio eletrônico. 
§ 1°Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de 
sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a 
preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de 
autos suplementares. 
§ 2° Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a 
outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível 
deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, ainda 
que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 
§ 3° No caso do § 2° deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria 
certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, 
acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma 
pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade 
das peças e das respectivas assinaturas digitais. 
§ 4° Feita a autuação na forma estabelecida no § 2° deste artigo, o 
processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos 
físicos. 
§ 5° A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já 
arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da 
intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo 
preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem 
pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. 

 
 
 O supra transcrito artigo regula a preservação do processo eletrônico, 

estabelecendo que o trâmite processual deve acontecer total ou parcialmente no 

formato digital. Por estar localizada no capítulo III da Lei n. 11.419/06, a 

determinação atinge também os autos que não são completamente digitais, 

conforme autoriza o art. 8º, da LIP. 

 A preservação dos autos em mídia digital possui inúmeros benefícios. Por 

exemplo, um processo exteriorizado em papel tradicionalmente é arquivado em 

depósitos, sujeitando-se a pragas e aos fatores climáticos: umidade, excesso de luz 

e ao desgaste natural do material: amarelamento das folhas, clareamento da tinta e 

etc. 

 Quanto ao meio digital, as chances de as situações supra narradas ocorrerem 

são menores, por permitir a melhor preservação do seu conteúdo. Por óbvio, alguns 

cuidados são necessários. Contudo, com o avanço da tecnologia e da capacidade 

de armazenamento das mídias digitais, tais como DVD’s e discos rígidos (hard 

drives – HD’s) externos, tende a aumentar. 

 Quanto aos autos parcialmente digitais, a regra se mantém: devem ser 
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preservados. 

 Temática relevante para a informática é a preservação da memória dos 

computadores, sendo objeto de estudos para seu constante aperfeiçoamento. 

Segundo a lição de Calmon: “a substituição de meios (dos tradicionais para os 

eletrônicos) promove uma natural substituição de problemas, inclusive os que se 

relacionam com a segurança”. 

 Entre todas as medidas preventivas de conservação de arquivos digitais, a 

mais utilizada é o chamado backup. Consiste na cópia de dados de um dispositivo 

para outro, possibilitando uma futura recuperação, como se fosse uma segunda via 

do arquivo. 

 Na esfera da ICP-Brasil, existe regulamentação específica das medidas de 

segurança que devem ser adotadas por todas as entidades participantes do sistema, 

prevista na Resolução n. 39, de 18 de abril de 2006: 

 

a) Definir o escopo da segurança das entidades; 
b) Orientar, por meio de suas diretrizes, todas as ações de segurança das 
entidades, para reduzir riscos e garantir a integridade, sigilo e 
disponibilidade das informações dos sistemas de informação e recursos; 
c) Permitir a adoção de soluções de segurança integradas; 
d) Servir de referência para auditoria, apuração e avaliação de 
responsabilidades. 

 

 A referida Resolução prevê quatro requisitos de segurança: a) segurança 

humana; b) física; c) lógica; e d) segurança dos recursos criptográficos. Calmon 

assim resume o seu conteúdo: 

 

[...] O capítulo 7, sobre os requisitos da segurança humana, estabelece 
desde o processo de admissão dos empregados das entidades até os 
deveres e a responsabilidade de cada função, passando por detalhes como 
os do processo de admissão, incluindo a entrevista. O capítulo 8 [...] trata do 
local das instalações e do acesso físico das pessoas autorizadas. O local 
deverá estar longe de fontes potentes de magnetismo ou interferência de 
rádio-frequência. As chaves criptográficas sob custódia do responsável 
deverão ser fisicamente protegidas de acesso não autorizado, uso e 
duplicação. Recursos e instalações críticas ou sensíveis devem ser 
mantidos em áreas seguras, protegidas por barreiras de segurança e 
controle de acesso, fisicamente protegidas de acesso não autorizado, dano 
ou interferência. A entrada e saída nestas áreas ou partes dedicadas 
deverão ser automaticamente registradas com data e hora definidas e serão 
revisadas diariamente pelo responsável pela gerência de segurança de 
informação. O capítulo 9 trata dos requisitos de segurança de segurança do 
ambiente lógico, tratando dos sistemas, das máquinas servidoras, das 
redes, do controle de acesso lógico (senhas) e da computação pessoal. 
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 Na eventual remessa do processo eletrônico a outro juízo que não possua um 

sistema informatizado compatível, o parágrafo segundo estabelece que o feito 

deverá ser impresso, estendendo esse mecanismo ao processo criminal, trabalhista 

e aos que tramitam nos Juizados Especiais. 

 Entretanto, o § 3º traz um requisito a ser cumprido pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, que merece maiores esclarecimentos. Ele assim dispõe: No caso do § 2º 

deste artigo, o escrivão ou o chefe de secretaria “certificará os autores ou a origem 

dos documentos produzidos nos autos [...]”. Questiona-se o que o legislador quis 

dizer quando utilizou a expressão autores. 

 Assim sendo, faz-se necessário assegurar a possibilidade de verificação da 

originalidade e de todas as provas documentais ali juntadas. Esse atestado pode ser 

obtido junto ao site da instituição certificadora, através da chave de autenticação 

atribuída a cada documento. 

 

Art. 13. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio 
eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à 
instrução do processo. 
§ 1° Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre 
outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por 
concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que 
contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. 
§ 2° O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio 
tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua 
eficiência. 
§ 3° (VETADO) 

 

 O intuito desse dispositivo é demonstrar que os poderes instrutórios do 

magistrado não são modificados pelo processo eletrônico. O que ocorre é somente 

sua regulação através de uma permissão – a requisição de dados e documentos 

pelo meio digital. Com isso, percebe-se que houve uma ampliação na faculdade 

atribuída ao juiz de solicitar informações que julgar necessárias e úteis à solução do 

litígio e não uma restrição. 

 Nessa esteira, a alteração promovida pelo artigo 20, da LIP, na redação do 

artigo 399, do Código de Processo Civil, in verbis: 

 

Art. 399. O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou 
grau de jurisdição: [...] 
§ 1º Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e 
improrrogável de 30 (trinta) dias, certidões ou reproduções fotográficas das 
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peças indicadas pelas partes ou de ofício; findo o prazo, devolverá os autos 
à repartição de origem. 
§ 2º As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em 
meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, 
que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do 
documento digitalizado. 

 

 A possibilidade de requisição de dados através do meio eletrônico, inclusive 

por terceiros que não compõem a lide (Fazendas Públicas, Secretaria da Receita 

Federal, serviços de proteção ao crédito, instituições financeiras, cartórios de 

registros e notariais, Departamento de Trânsito, juntas comerciais, entre outros), tem 

o poder de acelerar a prestação jurisdicional, por encurtar os trâmites burocráticos, 

sem prejuízo às garantias dos artigos 5º, inciso XII, e 93, inciso IX, da CF/88. 

 O próprio art. 7º da LIP assevera que as comunicações oficiais entre os 

órgãos do Poder Judiciário deverão ser realizadas, preferencialmente, de modo 

informatizado. 

 Quando a Lei faz referência a cadastro público, ela trata das instituições 

públicas e privadas que repetidamente são chamadas a fornecer informações ou 

exibir documentos ao Poder Judiciário.  

 Já o acesso a que se refere o parágrafo segundo, trata da possibilidade de o 

próprio magistrado ter a liberdade de acessar o sistema de determinado órgão e 

obter a informação buscada. Esse tipo de acesso existe através da celebração de 

convênios entre o Poder Judiciário e os órgãos públicos, concessionárias de serviço 

público ou empresas privadas. 

 O parágrafo terceiro que restou vetado possuía a seguinte redação: 
 

§ 3° Os entes e órgãos que mantêm os registros de que trata 
este artigo, no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir do 
recebimento da solicitação, disponibilizarão os meios 
necessários para o cumprimento desta disposição. 

 
 

 Sua intenção era forçar os órgãos a fornecer as informações requisitadas 

pelos Magistrados e adaptarem-se às novas regras, implicando na modificação de 

toda sua estrutura num reduzido lapso de noventa dias. O Presidente da República 

considerou, ao vetar tal dispositivo, que a organização administrativa dos entes da 

Federação não podia ser alterada por lei federal, sendo isso de sua competência 

mediante a edição de decreto. A fonte da justificativa reside no art. 84, inciso VI, 

alínea ―a‖, da CF/88. 
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 Eis a íntegra das razões do veto: 

 

Menciona-se o prazo de noventa dias, contado a partir do recebimento da 
solicitação, para que os órgãos disponibilizem os meios necessários para o 
cumprimento da disposição. No entanto, os órgãos que mantêm os dados 
em questão poderão não dispor de estrutura suficiente para se adequarem 
à regra estabelecida, o que esvaziaria a aplicabilidade da norma, ao tempo 
em que poderá lançá-los na ilegalidade, embora o Projeto não preveja 
nenhuma sanção efetiva nesse caso. 
Ademais, não cabe a projeto de lei federal de iniciativa parlamentar 
pretender estabelecer regras de organização da administração pública 
federal, ou, muito menos, pretender organizar a administração de outros 
entes da federação, sob pena de violação dos arts. 18 e 84, VI, ‗a‘, da 
Constituição. 
 

 
Após a resumida abordagem do capítulo terceiro da LIP, descorrer-se-á, 

agora, sobre as contribuições do processo eletrônico para o efetivo acesso à justiça. 

Levando-se em consideração a sua natureza eletrônica, suas contribuições 

avançarão diretamente ligadas ao desenvolvimento da Internet, tanto em seu 

aspecto tecnológico quanto em sua real expansão, favorecendo a inclusão digital. 

 

3.2 EFETIVIDADE 

 

3.2.1 A Internet: promotora do acesso à Justiça 

 

A Internet é uma realidade recente. Cerca de trinta anos atrás, ela não 

passava de um projeto. O termo globalização e a transmissão de dados por fibra 

óptica ainda não existia. Seu advento revolucionou o estilo de vida das pessoas, 

seus costumes e a maneira de se relacionarem. 

Consequentemente, também a esfera jurídica se adequou à novidade, 

movida pela necessidade de harmonizar-se com as mudanças sociais, a fim de 

melhor servi-la.  

Toda transformação desse porte, capaz de influenciar as diversas esferas de 

interação humana, traz consigo também algum ônus. Para os que podem 

acompanhá-la, a mudança apresenta sua melhor faceta, mas é ruim para aqueles 

que diante dela permanecem estagnados, seja por causa de uma educação 

deficiente ou por razões econômicas, não sendo raro ambos os fatores serem 

determinantes. 

Dois eventos jurídicos possibilitaram a inserção do Brasil na esteira das 



98 

 

 

transformações tecnológicas ocorridas nos países mais desenvolvidos: o Código de 

Defesa do Consumidor, de 1990, e a edição da Norma 004, do Ministério das 

Comunicações, em 1995, que regulou o uso de meios de rede pública de 

telecomunicações para o provimento e a utilização de serviços de conexão à 

Internet, estabelecendo o nascimento comercial do sistema. Ambos estimularam o 

desenvolvimento de uma nova mentalidade na sociedade, inserindo uma nova 

esfera de direitos e permitindo o maior acesso e valorização da informação. 

Muitas características dessa tecnologia são relevantes no âmbito jurídico: ser 

uma rede aberta, com possibilidade de acesso por qualquer indivíduo; interativa, 

com alta capacidade produtiva; internacional, capaz de transcender os limites 

nacionais; possibilitar múltiplos operadores simultâneos, entre outras. 

Derivado dessa conjuntura, obtém-se um novo espaço: o cibernético, sem 

território geográfico definido.  

Entre essas características, a do anonimato muitas vezes estimula os 

indivíduos a agir de forma inabitual, diante da liberdade concedida por esse meio de 

comunicação. Do simples uso de codinomes até a prática de crimes, todos os seus 

usuários desfrutam da sensação de poder escapar da própria identidade, pois se 

sentem mais livres e com menor chance de serem alcançados. 

Por um lado, se o anonimato é capaz de preservar a identidade dos 

indivíduos, por outro eles estão cada vez mais expostos. Os sites de 

relacionamentos ou redes sociais são os maiores responsáveis pela exposição dos 

usuários, que alimentam sua página personalizada com dados pessoais, fotos suas 

e de seus familiares e amigos, bem como compartilham fatos de suas vidas.  

Esse fenômeno começou em 1969 sob a forma de uma rede que objetivada 

interligar laboratórios de pesquisa na Universidade da Califórnia (UCLA), Los 

Angeles, nos Estados Unidos, chamada de Advanced Research Projects Agency Net 

– ARPANET, pertencente ao Departamento de Defesa Norte-Americano. Nesse 

momento histórico, acontecia o auge da Guerra Fria e os cientistas procuravam criar 

um mecanismo que possibilitasse a continuidade das comunicações e troca de 

dados – mesmo diante da ocorrência de bombardeios. 

Basearam sua ideia no funcionamento do cérebro: cada uma de suas partes 

deveria funcionar independentemente, sem que estivesse ligada a um centro de 

armazenamento e processamento de dados. Sendo assim, a única maneira de 
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interromper o sistema seria destruindo cada um dos computadores que a 

integrassem, o que os cientistas consideravam praticamente impossível. 

A denominação Internet veio posteriormente, quando as universidades e 

laboratórios dos Estados Unidos implementaram o sistema. Embora a rede tenha 

sido idealizada para fins militares, seu avanço aconteceu motivado pelo interesse 

em conservar e disseminar o conhecimento científico. Por isso, ocorreu sua divisão 

em dois subsistemas: um para fins exclusivamente militares (Milnet – Rede Militar) e 

outro para fins civis/científicos (ARPANET – de tamanho reduzido em relação à 

original). 

A comunicação estabelecida entre os computadores acontece por meio de 

um Protocolo comum, o Transfer Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP. 

 O acesso é possibilitado pelos provedores, conhecidos como Internet 

Service Provider – ISP, que são empresas prestadoras desse tipo de serviço. Para o 

seu correto funcionamento, precisavam de investimento em equipamentos de 

informática (hardwares) e programas de computadores (softwares), como no-breaks, 

roteadores, hubs, moduladores/ demoduladores (MODEMs), sistemas operacionais 

de rede, softwares de segurança (Firewall) e linhas telefônicas específicas para a 

transferência de dados (LP”s).  

A Internet se disseminou aceleradamente e adentrou os lares de milhões de 

pessoas ao redor do mundo. Isso gerou a exclusão de parcelas economicamente 

mais frágeis da sociedade, que se viram impossibilitadas de sustentar os custos 

necessários para o uso dessa nova tecnologia. 

  

3.2.2 Inclusão Digital 

 

Tornou-se consensual que é inevitável a necessidade de se estimular a 

inclusão digital das classes sociais que ficaram à margem do avanço tecnológico 

ocorrido com o surgimento da Internet. 

A inclusão digital e o combate à exclusão social e econômica estão 

diretamente ligados, em uma sociedade em que cada vez mais o conhecimento é 

considerado riqueza e poder. 

Segundo o professor Castells (2003), da Universidade da Califórnia, 

Berkeley, em seu livro “A Galáxia da Internet”: 
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Desenvolvimento sem a Internet seria o equivalente a industrialização sem 
eletricidade na era industrial. É por isso, que a declaração frequentemente 
ouvida sobre a necessidade de se começar com ―os problemas reais do 
Terceiro Mundo‖ — designando com isso: saúde, educação, água, 
eletricidade e assim por diante — antes de chegar a Internet, revela uma 
profunda incompreensão das questões atuais relativas ao desenvolvimento. 
Porque, sem uma economia e um sistema de administração baseados na 
Internet, qualquer país tem pouca chance de gerar os recursos necessários 
para cobrir suas necessidades de desenvolvimento, num terreno 
sustentável – sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais. 
Castells (2003, p. ) 

 

A inclusão digital deve proporcionar o uso da tecnologia de forma 

consciente, capacitando o indivíduo para decidir quando, como e para que utilizá-

la. Sob uma perspectiva comunitária, a inclusão digital significa utilizar as 

tecnologias em processos que provoquem o fortalecimento de suas atividades 

econômicas, de sua capacidade organizacional, do nível educacional e da 

autoestima de seus integrantes, de sua interação com outros grupos e de sua 

qualidade de vida. 

Ocorre que, atualmente, o acesso às tecnologias da informação está 

relacionado aos direitos básicos à informação e à liberdade de opinião e de 

expressão. Infelizmente, a exclusão digital é uma das diversas formas de 

manifestação da exclusão social. Não se trata de um fenômeno isolado que 

possa ser analisado separadamente, visto que se trata de uma consequência das 

disparidades previamente existentes na distribuição de poder e de renda. A partir 

do momento em que empresas e governos transferem informações e serviços 

para os meios eletrônicos, o excluído digital passa a conviver com a dificuldade 

de conhecer e de exercer seus direitos. 

Esse fato obstaculiza o escopo principal do processo eletrônico judicial, 

que é alcançar o maior número de pessoas, além de estabelecer um meio mais 

célere de tramitação processual. Por esse motivo é que o sucesso no movimento 

de inclusão digital está intimamente relacionado ao desempenho na efetivação 

do acesso à justiça. 

A referida inclusão não se satisfaz com a simples disponibilidade de 

computadores e de redes telefônicas, mas refere-se à capacitação dos indivíduos 

para o uso efetivo dos recursos. Para ser incluído digitalmente, não é suficiente 

ter acesso a computadores conectados à Internet. Também é preciso estar apto 
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a usar essas ferramentas, não somente com capacitação em informática, mas 

com um preparo educacional que possibilite desfrutar de seus recursos 

plenamente. 

As tecnologias da informação e da comunicação precisam se ferramentas 

que proporcionem o desenvolvimento social, intelectual, econômico e político do 

cidadão. Somente assim, com a adoção das medidas acima mencionadas, 

aliadas à nova sistemática processual apresentada neste trabalho, que se poderá 

caminhar para o efetivo acesso à justiça. 

No entanto, matéria publicada na Revista Info Exame54, da Editora Abril, 

chamou atenção para a situação vivida pelos brasileiros com relação à inclusão 

digital, apresentando o quanto o Brasil está atrasado nesse aspecto. 

De acordo com a reportagem, 65% dos brasileiros não tinham acesso à 

Internet, segundo dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2008 (PNAD), do IBGE. Isso representa 104,7 milhões de pessoas 

acima de 10 anos de idade, que em sua maioria estão nas regiões Norte e 

Nordeste, são analfabetas ou estudaram apenas até a conclusão do ensino 

fundamental e pertencem a famílias que percebem renda mensal de até três 

salários mínimos. Tais dados escancaram a realidade da exclusão social 

brasileira. 

Outra pesquisa sobre o tema, realizada pelo Cetic.br, órgão do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), encontrou os seguintes motivos para a 

insuficiência no acesso à rede de computadores: 

 

[...] preço elevado, a falta de interesse ou necessidade — um reflexo da 
baixa escolaridade — e a pouca habilidade com o computador. Nas áreas 
rurais, onde estão cerca de 15% da população e a exclusão digital chega a 
82%, 27% das pessoas estão desconectadas porque simplesmente não 
existe internet. Levar a banda larga às regiões remotas é caro e o interesse 
é reduzido, o que afasta as operadoras de telefonia. Apesar de ainda estar 
longe do ideal, o número de incluídos digitais aumentou 75,3% entre 2005 e 
2008, segundo a PNAD. As estatísticas mostram que Amazonas, Maranhão 
e Roraima cresceram mais de 150%. Boa parte desse acesso vem das LAN 
houses. (LEAL, 2010, p. ) 

 
  

A Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID) estima 

                                                             
54 LEAL, Renata. Cadê a Internet? Revista Info Exame, São Paulo: Editora Abril, p. 68-73, 

março, 2010. 



102 

 

 

que há 108.000 LAN houses (LH) no país55. Além de acessar a web, as pessoas 

usam os espaços como centros de convivência.  

A reportagem apresenta, ainda, outras formas de acessar a Internet, que não 

através das LAN houses56: 

 

Para quem não pode pagar pelo uso, há outras possibilidades. Uma delas é 
a do modelo adotado no projeto Acessa SP, do governo paulista. Por ele, 
são construídos telecentros, principalmente em locais de grande 
movimento, como no metrô, com acesso gratuito. No estado de São Paulo 
há 553 postos em 488 cidades, e a meta para este ano é chegar a 601 
unidades em 533 municípios. O projeto tem 1,2 milhão de cadastrados e 
permite o uso por 30 minutos. [...] Dois terços dos usuários têm renda 
familiar inferior a dois salários mínimos e 64% não têm computador em 
casa. Outro programa, o Acessa Escola, levou 25.000 PCs a 1.400 escolas 
e pretende chegar a 3.500 até o final do ano. 

 

 Ainda que os dados sobre a inclusão digital não sejam consoladores, não 

se pode fazer, dessa nova tecnologia, a responsável pelas misérias sofridas pela 

nossa sociedade desde longo tempo. A Internet apenas expôs mais 

concretamente as disparidades sociais existentes na população brasileira. O 

momento agora é de investir nessa área, para que um maior número de pessoas 

possa ter acesso de qualidade e adentrar de maneira definitiva na perspectiva do 

mundo globalizado. O futuro, sem dúvidas, é o da tecnologia e da modernização 

dos antigos sistemas, e na esfera processual, o caminho é o mesmo. 

 

3.3.3 Vantagens do Processo Eletrônico para a efetivação do acesso à 

Justiça 

 

 Apesar das diversas críticas enfrentadas pela Lei n. 11.419/06, são 

inegáveis os benefícios trazidos por ela, tanto na esfera processual quanto na 

econômica e ambiental. 

 Entre as inúmeras vantagens da automação processual, destacam-se: a 

                                                             
55 Disponível em: <http://www.abcid.org.br/>. Acesso em: 14 jul. 2014. 
56 LAN é a abreviação de Local Area Network. Ela é, portanto, uma rede local o que significa que 

ela proporciona a cobertura de alguns quilômetros. ―Elas permitem a comunicação e 
intercâmbio de informações entre usuários, agilizando as funções normais de escritório 
(correio eletrônico), apresentam flexibilidade de expansão física e lógica e são uma opção 
econômica para usuários de sistemas de processamento de dados em relação aos 
mainframes [é uma classificação dos computadores com base na aplicação principal e 
processador. Este seria um de grande porte, estando à frente dos computadores pessoais 
e das estações de trabalho] (LIVI; SILVEIRA, Introdução..., 2006, p. 43 e 55). 
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redução da impressão e circulação de documentos físicos; a substituição de 

rotinas cartorárias por sistemas capazes de, automaticamente, impulsionar o 

processo, certificar decurso de prazos entre outras tarefas; a otimização do uso 

dos recursos materiais e humanos, com a redução de custos e a alocação de 

pessoal para outras funções; a racionalização de procedimentos e a aposição de 

assinatura eletrônica em blocos de processos, movimentando-os 

simultaneamente; a concentração de atos processuais; o alargamento do contato 

do juiz com a produção de provas; a redução de tempo na realização de 

atividades burocráticas e na tramitação do processo; a ampliação e facilitação do 

acesso à informação; a adoção de registro fonográfico ou em vídeo de audiências 

e sessões de julgamento por período indeterminado; melhor aproveitamento do 

espaço físico; participação direta das partes e/ou procuradores na movimentação 

processual, sem a necessidade da presença física no foro; a transmissão 

imediata de mensagens para pessoas geograficamente distantes; a eliminação 

do risco de perda ou destruição de documentos e mais facilidade na elaboração e 

na reprodução de conteúdos. 

 A superação da necessidade de deslocamento até o foro para a 

visualização de autos, aliada ao avanço no campo da informática e eletrônica, 

que adaptou teclados e monitores para a sua utilização por pessoas portadoras 

de deficiências físicas, facilitou e estimulou o acesso à justiça por um grupo social 

que antes enfrentava dificuldades. Com isso, não se quer dizer que sem a 

implantação do processo eletrônico esses indivíduos não ingressariam no Poder 

Judiciário, mas que tais inovações tornaram mais fácil essa tarefa.  

 A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada 

pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, dispõe no seu art. 9º:  

 

2. Os Estados Partes deverão também tomar medidas apropriadas para: 
[...] f. Promover outras formas apropriadas de atendimento e apoio a 
pessoas com deficiência, a fim de assegurar-lhes seu acesso a 
informações; g. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos 
sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive à 
internet; e h. Promover o desenho, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação 
em fase inicial, a fim de que estes sistemas e tecnologias se tornem 

acessíveis a um custo mínimo.57  
 

                                                             
57 Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/99423>. Acesso em: 15 nov. 2010. 
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 A informação é o maior bem oferecido pela Web. Uma pessoa melhor 

informada tem maior capacidade de defender seus interesses e buscar seus 

direitos.  

 Não existe dúvida de que o processo eletrônico proporcionará, à sociedade 

brasileira, um alargamento do acesso à justiça, tendo em vista que sua 

tramitação ocorre através do meio de comunicação mais utilizado atualmente: a 

Internet. Embora este fato leve a crer que ocorrerá uma elitização do acesso ao 

Judiciário – pois apenas aqueles que possuem computador e conexão à rede 

mundial de computadores serão alcançados –, essa ideia não deve perdurar, 

tendo em vista que o Estado é  responsável por promover políticas públicas de 

inclusão social e de combate à miséria, devendo fornecer o suporte necessário 

aos serviços de forma a garantir a assistência jurídica à população. 

 Assim sendo, verifica-se que o processo eletrônico é um avanço para o 

nosso sistema judiciário em harmonia com a nova realidade e com o anseio cada 

vez maior de assegurar o acesso de todos, indistintamente, à justiça. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de todo o exposto, fica claro que o Direito, ciência como é, 

encontra-se em permanente renovação a fim de adaptar-se às novas realidades.  

 O meio eletrônico é apto para a tramitação processual. Através da 

infraestrutura de Chaves Públicas e Privadas conferiu-se confiabilidade aos 

documentos eletrônicos, garantindo sua autenticidade e integridade. Essa 

infraestrutura não se trata apenas de uma tecnologia, mas refere-se 

principalmente a um novo conceito de proteção ao trânsito de documentos na 

rede mundial, o que implica o uso de uma tecnologia flexível e mutável. 

 É óbvio que se considera a via eletrônica meio adequado para a tramitação 

processual, desde que sejam preservados os Princípios Processuais. 

 A exemplo do Princípio da Igualdade, que só se efetivará no Processo 

Eletrônico caso sejam oferecidas as condições necessárias para que os que não 

disponham de acesso aos recursos eletrônicos possam utilizá-lo, sem maiores 

dificuldades. 

 Com relação ao Princípio do Devido Processo Legal, a adoção do 

Processo Eletrônico somente confere nova perspectiva ao Processo Judicial, pois 

este deverá sujeitar-se às mesmas formalidades essenciais que o processo 

tradicional, numa sucessão concatenada de atos processuais. 

 Também o Princípio da Publicidade é respeitado quando o Processo 

Eletrônico garante e amplia o conhecimento pelas partes de todas as suas 

manifestações. 

 O princípio do Acesso à Justiça é a garantia de facilitação no encontro da 

prestação jurisdicional, sem que, para isso, sejam criados obstáculos 

desnecessários. No Processo Judicial Eletrônico, esse princípio se exterioriza 

com a ampliação das facilidades do acesso ao Judiciário e com a diminuição dos 

custos do processo. 

 Quanto à celeridade, o Processo eletrônico abrevia o tempo de tramitação 

do Processo, restituindo mais rapidamente a paz social através da solução dos 

litígios. 

 O Princípio da Instrumentalidade também é atendido pelo Processo 

Eletrônico quando são descartadas formalidades arcaicas e obsoletas 
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priorizando-se a efetividade processual e considerando o processo um meio e 

não um fim em si mesmo. 

 Outro princípio que, de plano, é satisfeito pelo Processo Judicial Eletrônico 

é o da Economicidade, através da redução de custos. 

 Estes são apenas exemplos pontuais entre os princípios que são atendidos 

pelo novo modelo. Trata-se ainda de temática nova e que, por estar ligada a uma 

área em frenética evolução – a informática – requer constante aprofundamento 

das investigações científicas e uma permanente reavaliação de conceitos. 

 Sobre o aspecto do acesso à Justiça, uma compreensão integral do 

fenômeno torna imprescindível a análise e a definição dos objetivos da sociedade 

atual e das expectativas dos seus destinatários. Por isso, estimula-se uma 

conscientização dos membros do judiciário, para que se adaptem às novas 

exigências sociais e às suas também novas funções sócio-políticas. 

 Nesse plano, o acesso à Justiça é reafirmado como acesso à ordem 

jurídica justa, sendo esta o valor fundamental do próprio Direito. Assim, o acesso 

à Justiça se apresenta como direito e como garantia dos direitos fundamentais do 

homem. 

 Dessa forma, a temática do acesso à justiça enfrenta obstáculos de duas 

espécies: exoprocessuais, referentes a fatores sociais, políticos e econômicos; e 

endoprocessuais, que consistem em limitações decorrentes da instauração e 

desenvolvimento da própria relação processual. 

 Por fim, objetivou-se, por meio do presente trabalho, analisar as profundas 

mudanças na prestação jurisdicional impulsionadas pelo advento da informática e 

das tecnologias da informação. O que inequivocamente se constatou foi que o 

processo eletrônico, apesar de significar imensa evolução, ainda precisa superar 

os vícios do processo tradicional, notadamente acerca do seu custo, do seu 

acesso e do seu tempo de duração. 

 A lentidão na tramitação processual prejudica o funcionamento do judiciário 

e a sua credibilidade perante seus usuários, que já o reconhecem como meio 

para solucionar suas lides e têm, em sua busca, a expectativa de ágil prestação 

jurisdicional. 

 A própria Lei 11.419/06 peca por omissões. Questões aparentemente 

simples, como o recolhimento de custas processuais através da internet, ainda 
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suscitam questionamentos exclusivamente formais, ante a falta de regulação 

expressa e a jurisprudência vacilante. Se os pagamentos realizados por meio da 

internet são aceitos e válidos nas mais variadas atividades cotidianas, não existe 

razão para que o Judiciário adote tratamento diverso. 

 O Processo Judicial Eletrônico, sistema informatizado de tramitação 

processual elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de 

unificar todos os tribunais, renova o ânimo de finalmente se encontrar 

interoperabilidade entre os órgãos do Judiciário. Na sua concepção, também 

pretendeu integrar outros cadastros, como o da Receita Federal e o da ordem 

dos advogados do Brasil. 

 O uso do certificado digital, nos parâmetros do ICP-Brasil, deve ser 

obrigatório e revestir-se de uma forma única para validar documentos no 

processo eletrônico. Login e senha de usuário devem servir somente como meio 

autorizador de acesso, mas não devem estar aptos a garantir originalidade e 

integridade de documento. 

 Quanto ao Poder Público, este deve ser incentivador de meios alternativos 

e satisfatórios de solução de conflitos, para que a recorrência ao Judiciário seja 

cada vez menor. 

 A nova sistemática processual deve promover o máximo atendimento e 

desenvolvimento dos princípios que nasceram sob a ótica do processo eletrônico, 

como é o caso dos princípios da imaterialidade, instantaneidade e 

desterritorialização. 

 A adesão de sistema unificado por todos os tribunais, como vem 

pretendendo o Conselho Nacional de Justiça através do PJe, significa enorme 

avanço na medida em que será possível, por exemplo, obter certidões de feitos 

processados perante qualquer comarca do país. Também a declinação de 

competência ocorrerá de maneira mais ágil e natural assim como serão geradas 

estatísticas mais seguras para basear novas estratégias para a melhoria da 

prestação jurisdicional. 

 Apesar de todos os obstáculos, o processo eletrônico é realidade no país e 

sua utilização vem trazendo bons resultados com relação à redução do tempo 

improdutivo do processo, aquele anteriormente utilizado para fazer carga, por 

exemplo. 
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 Mesmo sendo temática ampla, distante de ser esgotada e extremamente 

fértil de discussões e questionamentos, ao fim restou claro que o principal 

obstáculo é ainda de cunho social. 

 A insuficiência de investimentos, a discrepância de realidades encontradas 

não só entre os tribunais, mas entre as regiões do país e a pouca educação 

informacional dos seus usuários ainda significam os maiores entravem para a 

expansão total e solidificação definitiva do processo eletrônico no Brasil. 

 São fatores que caminham juntos e limitados resultados podem alcançar se 

implementados isoladamente. De nada adianta um excelente aparelhamento ante 

a total falta de preparo dos usuários para a sua utilização. Pouco se consegue 

também com usuários habilitados e aptos, mas uma máquina deficiente, que não 

é capaz de basilar o novo sistema. 

 Por essa razão, o caminho a ser percorrido pelo processo judicial 

eletrônico ainda é longo quando se imagina que seu objetivo final seja o pleno 

acesso à Justiça. 
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