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Apresentação
A presente publicação, formando o vigésimo quarto volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo
Eletrônico, organizada pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região,
realizada na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 3 a 5 de julho de
2013, onde foram proferidas palestras pelo juiz federal da Seção Judiciária
do Rio Grande do Sul Sérgio Tejada Garcia – “História do processo eletrônico no Brasil”; pelo advogado Fernando Neto Botelho – “A Lei 11.419, de
2006, e suas inflexões sobre o processo civil e o processo penal”; pelo professor e advogado Wesley Roberto de Paula – “Publicidade e intimidade no
processo eletrônico”; pelo advogado Alexandre Atheniense – “Governança
no processo eletrônico”; pelo juiz do trabalho aposentado Sebastião Tavares Pereira – “O processo eletrônico da perspectiva do juiz: automação, extraoperabilidade, imaginalização mínima, apoio à decisão e Norma”; pelo
juiz federal da Seção Judiciária do Paraná Paulo Cristóvão de Araújo Silva
Filho – “Do documento eletrônico e da certificação digital”; e pelo desembargador do Trabalho do TRT/MG José Eduardo de Resende Chaves Junior
– “Elementos de uma teoria geral do processo eletrônico”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador Federal José Amilcar Machado
Diretor da Esmaf

Os números primos e a proporcionalidade
no processo eletrônico
Adrian Soares Amorim de Freitas1

Com o desenvolvimento do processo eletrônico, concebido para permitir maior celeridade na resposta aos anseios dos jurisdicionados, criou-se a necessidade de se estabelecerem mecanismos para garantir, no plano
virtual, a veracidade das informações ali registradas.
Nos processos físicos, essa certeza decorre do contato físico dos envolvidos com o papel, produzindo-se a certeza da existência e a segurança
das informações, geralmente, neste último caso, em função da assinatura,
de próprio punho, do correspondente subscritor.
No campo virtual, por outro lado, há desmaterialização do papel e
a segurança derivada dos sentidos vincula-se agora à confiança depositada
no sistema de gerenciamento dos processos eletrônicos.
Em um ambiente dentro do qual especialistas (hackers) possuem
conhecimentos avançados de tecnologia e computação capazes de propiciar
a invasão das redes de computadores do Senado dos Estados Unidos2, do
Banco Central americano3 e da Receita Federal do Brasil4, é preciso, de fato,
produzir instrumentos aptos a gerar a garantia de que, por exemplo, um
pedido de desistência em um processo eletrônico foi, de fato, emitido pelo
verdadeiro interessado, e não incluído, indevidamente, pela parte adversa.
Dentro desse cenário, a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 20065, que
estabeleceu a informatização do processo judicial, previu a assinatura “base1

Juiz federal substituto.

3

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/hackers-invadem-site-do-bc-americano. Acesso em: 28 nov. 2013.

2

4
5

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/rede-de-computadores-do-senado-dos-eua-e-invadida-por-hackers. Acesso em: 28 nov. 2013.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/hackers-tentam-invadir-site-da-receita-pela-segunda-vez. Acesso em: 28 nov. 2013.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm.
Acesso em: 28 nov. 2013.
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ada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada”
(art. 1º, § 2º, III, a) como medida voltada para esse fim.

A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 20016, por sua vez, já
tinha criado, alguns anos antes, a Infraestrutura de Chaves Públicas no Brasil
(ICP-Brasil), objetivando assegurar a autenticidade e validade de documentos produzidos na forma eletrônica, permitindo sua extensão aos processos
eletrônicos, pois se trata de aplicações que se utilizam da certificação digital.
Buscou-se, em verdade, a utilização da técnica da criptografia (do
grego κρυπτός — escondido — e γραϕία — escrita) (SMITH, 1955, p. 16)
no processo eletrônico, ou seja, a possibilidade de modificar o teor do texto
original e permitir sua recuperação mediante mecanismos matemáticos específicos, de modo a garantir a autenticidade da informação e a confirmação
da identidade do remetente.
Esse processo de criptografia representa ferramenta que é utilizada
há milhares de anos, a fim de preservar a originalidade de um texto, objetivando evitar que informações vitais caíssem em mãos erradas.

Inicialmente, na Grécia antiga, utilizava-se simples substituição de
letras por outras ou mesmo por números (SMITH, 1955, p. 17) ou por símbolos. A técnica, atualmente de reduzida dificuldade, serviu, contudo, a esse
propósito por muitos anos, tendo-se desenvolvido com maior praticidade
no campo militar.
O imperador romano Júlio César também se utilizava, frequentemente, da codificação de mensagens por meio de substituição de letras, inclusive
alterando as letras romanas com base no alfabeto grego (SINGH, 2008, p. 8),
dificultando, ainda mais, o processo de decodificação por terceiros.

Modernamente, a noção de chave pública indicada na referida medida
provisória conduz à conclusão de que o sistema brasileiro adotou a criptografia por chaves assimétricas, dentro do qual cada operador possui uma
chave privada, que, combinada com a chave pública (de conhecimento mais
amplo), permite esconder, ou melhor, embaralhar a mensagem, a fim de não
apenas guardar sigilo sobre a informação, mas, principalmente, de garantir
a autenticidade do documento com a certeza da identidade do remetente.
6

Disponível em: http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=233404&tipoDo
cumento=MPV&tipoTexto=PUB. Acesso em: 28 nov. 2013.

10

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

Atualmente, existem diversos algoritmos matemáticos dedicados a
construir o processo de criptografia, destacando-se, entre esses, o RSA, inventado em 1977, cuja sigla remete aos sobrenomes de seus criadores, Ronald
Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, e que tem como base a manipulação
de números primos, largamente utilizado comercialmente.
O Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas, de outra margem, adotou esse algoritmo RSA para a criação de chaves públicas, conforme
a Resolução 65, de 9 de junho de 2009.
Como se sabe da matemática básica, um número pode ser considerado
primo se ele for inteiro, maior do que 1 (um) e somente for divisível por ele
próprio e por 1 (um), possuindo, portanto, apenas dois divisores. Por definição, o algarismo 0 (zero) e o 1 (um) não são considerados números primos.
A aplicação dos números primos aos algoritmos de cifração de textos
decorre de uma peculiar propriedade desses números: eles são imprevisíveis. Enquanto os números pares e ímpares seguem uma lógica facilmente
perceptível, aqueles não seguem uma sequência linear ou pré-definida.
Assim sendo, para se saber se um número é primo ou não, seria necessário, adotando-se a mais simples das técnicas, fatorá-lo, a fim de se identificarem seus divisores7. Caso houvesse mais de dois divisores, o número
não seria primo. Avançados estudos foram conduzidos em direção distinta,
a fim de se identificarem fórmulas para se descobrirem números primos
sem a necessidade de utilização da fatoração, cujo custo computacional é
elevado (GOODRICH, 2013, p. 430).
Nesse contexto, destacam-se os estudos do monge Marin Mersenne
(1644 apud FIGUEIREDO, 2006, p. 17), que examinou a aproximação entre
os números perfeitos e os números primos, afastando-se a necessidade da
fatoração dos números investigados e proporcionando-se a diminuição do
tempo de computação correspondente.
Todavia, para números primos de dimensões elevadas, qualquer técnica mostra-se insuficiente, mesmo se considerando a evolução dos compu7

Durante o ano de 2007, a RSA Laboratories chegou a propor prêmio em dinheiro para quem conseguisse fatorar números grandes. A última informação disponível seria a de que o maior número
fatorado alcançaria 768 dígitos e consumiu 3 (três) anos de cálculos computacionais, conforme
informação disponível em http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=3723 (acesso em: 09 jul.
2013). A teoria dos números indica, por outro lado, que somente seria necessária a fatoração até a
raiz quadrada do número investigado.
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tadores atuais disponibilizados para a população em geral. Apenas para se
vislumbrar a dificuldade inerente a esses cálculos, notícia divulgada pela
Universidade do Tennessee indica que o maior número primo recentemente
descoberto possui mais de dezessete milhões de dígitos8.
Diante da imprevisibilidade que caracteriza o número primo, os métodos matemáticos voltados para a sua identificação e, consequentemente,
para a descoberta das chaves privadas, baseiam-se em iterações, o que sugere
o gasto efetivo de tempo de computação para que se esgotem as possibilidades de decifração.
Assim, quanto maior o número primo adotado para a criação das
chaves, maior será a segurança correspondente. Daí por que o ICP-Brasil
determinou a utilização de chaves de 4.096 bits em substituição àquelas de
2.048 bits anteriormente utilizadas, dificultando ainda mais a possibilidade
de sua quebra por terceiros estranhos à comunicação.
Poder-se-ia argumentar que o sistema de senhas adotado como alternativa às chaves privadas substitui, suficientemente, a necessidade de
assinatura por meio de certificado digital, cercado de maior tecnologia e
de maior custo. Todavia, não se pode esquecer que um dos pilares básicos
do ordenamento jurídico se direciona ao princípio da legalidade ou, mais
adequadamente, da juridicidade (BARROSO, 2009, p. 375)9, razão pela qual a
não observância do texto legal implicaria, em primeira análise, em nulidade
do ato processual eletrônico.
Não se pode ignorar, contudo, que nem todas as comarcas, seções
e subseções judiciárias são aparelhadas com a estrutura de acesso digital
realmente digna de utilização eficiente, dificultando a adoção de certificados digitais, notadamente por exigirem maior tempo de processamento
do equipamento, havendo espaço suficiente para a adoção do princípio da
proporcionalidade10.
8
9

Disponível em: http://primes.utm.edu/largest.html.  Acesso em: 28 nov. 2013.

“O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio da constitucionalidade ou, talvez
mais propriamente, em princípio da juridicidade, compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, nessa ordem.”

10

Não se desconhece a divergência doutrinária em caracterizar a proporcionalidade como regra
(SILVA, 2002, p. 24) ou mesmo como postulado (ÁVILA, 2005, p. 112), porém aqui se utiliza a proporcionalidade como princípio, devido à aceitação na praxe forense.
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Com efeito, não se verifica proporcional que se exija a confiabilidade
do sistema eletrônico sem que a estrutura tecnológica esteja à altura do
tempo de transmissão necessário à validação das assinaturas digitais.
Até que a criptografia quântica tenha efetiva aplicação operacional,
na qual o simples ato de investigar provoca perturbação no estado original
do sistema (NUSSENZVEIG, 2001, p. 101)11, conforme dispõe o teorema de
Schrödinger, a criptografia estará sempre cercada da dúvida acerca de sua
plena eficácia.
Assim, ainda que haja discussão sobre a real necessidade da utilização da assinatura eletrônica12 em relação ao uso de validação por meio
de simples senha de acesso, a cautela recomenda a adoção daquela técnica
onde for possível, por possuir, ao menos por enquanto, maior garantia de
confiabilidade das informações, pilar essencial do processo eletrônico.
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O processo eletrônico e a diversidade de sistemas.
Sistema único e mudança legislativa
Alaor Piacini1

O denominado processo eletrônico, regulado pela Lei 11.419, de 19
de dezembro de 2006, tem gerado muitas críticas ao longo desses quase
sete anos de gestação.
Observa-se que a primeira dificuldade advém do disposto no art. 8º
da lei em referência2, pois prevê que os órgãos do Poder Judiciário poderão
desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por
meio de autos total ou parcialmente digitais. A partir desse dispositivo, os
tribunais foram desenvolvendo sistemas eletrônicos diferentes para varas
com competência em determinadas matérias.
Veja-se o caso do Tribunal Regional Federal de 1ª Região, do qual
faço parte, que desenvolveu um sistema eletrônico para os Juizados Especiais Federais, o chamado processo virtual, outro sistema para as varas de
execução fiscal, denominado Processo Judicial Digital – PJD, e, por fim, um
sistema eletrônico para as varas cíveis, o e-Jur. Esses diferentes sistemas
criam muitas dificuldades para as partes, advogados e nós, juízes. Lembro
que, quando substituía em Brasília, às vezes, num mesmo dia, trabalhava
com os três sistemas, que apresentam configurações diferentes, o que cria
imensas dificuldades para quem não lida diariamente com eles.
Creio que, em se tratando de sistemas eletrônicos de processamento
de ações (processo eletrônico), é preciso desenvolver sistema único para
o Poder Judiciário, cessando a multiplicidade de sistemas que está sendo
desenvolvida.
O professor e advogado Sérgio Niemeyer (2013) retrata sua preocupação com a evolução atual do processo eletrônico. Veja-se:
1
2

Juiz federal.

Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento
de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente,
a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.
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O processo eletrônico, nos moldes em que está sendo implementado,
definitivamente representa grande perda de grau de liberdade para os
que dele participam, principalmente para a sociedade e para aqueles
que soem representar os indivíduos, os advogados, os quais participam
do processo. Logo, o argumento de que o processo eletrônico representa um bem, um avanço, é absolutamente falso.
[...]
A uniformização dos procedimentos quanto ao processo eletrônico
constitui, portanto, um passo importante e, diria mesmo, essencial.
Mas até que venha a lume uma tecnologia capaz de garantir que o processo eletrônico não substitua o processo convencional em papel com
sacrifício dos graus de liberdade de qualquer dos seus participantes, é
preciso ter consciência de que a forma híbrida deve ser aceita, de modo
que a parte possa escolher o modo como peticionar, e a digitalização
das peças apresentadas em papel seja responsabilidade do tribunal.
Do contrário, haverá encarecimento dos serviços advocatícios, com
notáveis reflexos para o amplo acesso à Justiça.

A questão da uniformização de um sistema eletrônico parece ser uma
questão fundamental, pois, conforme relatado alhures, o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região possui três sistemas diferentes, o que cria grandes
dificuldades para os usuários.
A primeira providência me parece deva ser de cunho legislativo,
alterando-se o caput do art. 8º da Lei 11.419, de 2006, substituindo-se a
expressão “os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas
eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou
parcialmente digitais” por “o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá
sistema eletrônico de processamento de ações judiciais por meio de autos
total ou parcialmente digitais para o Poder Judiciário [...]”. Isso porquanto o
Conselho Nacional de Justiça, como órgão central, poderá criar um sistema
eletrônico uniforme para todo o Poder Judiciário, facilitando a vida de todos
os usuários.
Assim, com base na premissa anterior, deve ser alterada, igualmente,
a redação do art. 183 da Lei 11.419, de 2006, substituindo-se a atual redação
pela seguinte: “O Conselho Nacional de Justiça regulamentará esta lei, no que
couber, no âmbito de sua respectiva competência”.
3

Art. 18.  Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas
respectivas competências.

16

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

Aliás, o CNJ vem desenvolvendo o sistema denominado Processo
Judicial Eletrônico – PJe, a ser implantado no âmbito do Poder Judiciário,
razão pela qual a alteração legislativa se mostra plausível e coerente com a
situação fática.
O professor José Carlos de Araújo Almeida Filho (2013) retrata sua
preocupação com a evolução atual do processo eletrônico, bem como defende a necessidade de alteração legislativa do art. 18 da Lei 11.419, de 2006.
Veja-se:
Seria, também, premente tratar da questão relativa ao art. 18 da Lei
11.419. Impedir a regulamentação por órgãos do Poder Judiciário. O
CPC pode — e entendo que deva — regulamentar a informatização, a
fim de impedir, dentre outros problemas, o que resolveu se denominar
Torre de Babel informatizada. Cada Tribunal regulamentando a prática
do ato processual, chegando ao extremo de, por exemplo, modificar
procedimentos e prazos.

Entendo que razão lhe assiste, pois a criação de vários sistemas eletrônicos de processamento de ações, como no exemplo já citado do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, com três sistemas eletrônicos diferentes para
o mesmo tribunal e cada tribunal desenvolvendo o seu sistema, só aumenta
a Torre de Babel existente.
Trago à tona, ainda, no rumo do que até aqui foi dito, as colocações
de Flávio Spegiorin Ramos (2013), in verbis:

Dentre diversos exemplos dos problemas enfrentados pela classe jurídica, e longe de os exaurirmos, destacamos: a falta de uniformização
dos sistemas adotados pelos tribunais, já que, hoje, existem mais de 45
espécies disponíveis; os requisitos de softwares de compatibilização
com os múltiplos sistemas; a limitação de formato (PDF) e tamanho
(bytes) dos arquivos para o peticionamento eletrônico; a dificuldade
no cadastro de advogados e a limitação do número de profissionais
cadastrados para atuação no processo; a indisponibilidade técnica dos
sistemas; a falta de publicidade dos padrões de segurança adotados;
enfim, o rol de dificuldades é imenso.
A solução rápida e eficaz dessas questões é essencial para a garantia
da segurança jurídica, seja no acesso à justiça, seja na atuação das
partes no processo eletrônico. Não deve haver espaço para riscos no
cumprimento de prazos e na prática dos atos processuais. A dúvida
e a incerteza não podem se tornar a regra, especialmente quando há
perigo de se invalidar a própria prestação jurisdicional.
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Por todas essas adversidades, a adaptação ao novo sistema por parte
dos advogados de todo o país é algo difícil. É ilógico aceitar que um
sistema vanguardista, implantado para trazer progresso, possa suscitar
constantes desconfianças e dúvida na garantia da Justiça. O encantamento não pode se sobrepor à razão.
A unificação dos sistemas e a padronização das normas e procedimentos seriam, talvez, medidas essenciais para o alcance dos objetivos
pretendidos com o processo eletrônico. Os problemas tornar-se-iam
únicos, de norte a sul de nosso país, e únicas e abrangentes seriam
suas soluções.

Dito isso, conclui-se que o processo eletrônico requer alteração na lei
de regência para que o Conselho Nacional assuma o papel de órgão central
e desenvolva sistema eletrônico de processamento de ações judiciais a ser
utilizado pelo Poder Judiciário de forma uniforme em todo o país, facilitando
o acesso à Justiça, bem como a vida de seus usuários principais, quais sejam,
advogados e juízes.
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Celeridade e processo: a Justiça que queremos e a
informatização do processo judicial
Ana Carolina Campos Aguiar1

Introdução
O que queremos da Justiça? Hodiernamente todos clamam por celeridade, modernidade, desburocratização. Todos clamam por uma Justiça
efetiva e que seja capaz de dar respostas rápidas aos problemas que lhes
são apresentados.
O processo físico, entretanto, não atende mais a este anseio. O tempo
perdido no caminhar dos autos entre os atores processuais colabora para
uma Justiça menos eficaz e mais morosa.
Meios estão sendo adotados para garantir celeridade através de programas que permitem visualização e movimentação do processo, envio de
petições e notificações.

1 O problema posto: o devido processo legal e a modernidade

Ao longo da história, o processo foi desenvolvido como uma garantia
do indivíduo, um direito fundamental, a fim de se assegurar a defesa ampla
e o conhecimento dos autos para o contraditório.
Nas palavras de Miguel Reale (2006, p. 345-346):

Pelo Direito Processual o Estado também presta um serviço, porquanto
dirime as questões que surgem entre os indivíduos e os grupos, e estes
e as diversas áreas do governo. O Juiz, no ato de prolatar uma sentença,
sempre o faz em nome do Estado. (...) O Direito Processual objetiva,
pois, o sistema de princípios e regras, mediante os quais se obtém e
se realiza a prestação jurisdicional do Estado necessária à solução dos
conflitos de interesses surgidos entre particulares, ou entre estes e o
próprio Estado.

1

Juíza federal substituta.
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O devido processo legal, ou due process of law (expressão de origem
inglesa que remonta à Magna Carta de João Sem Terra, de 1215), trata de
postulado fundamental do processo, sem o qual não se pode auferir a segurança dos indivíduos frente ao Estado e frente aos demais indivíduos.  Como
explica Didier Junior (2009, p. 29), “aplica-se o princípio genericamente a
tudo que disser respeito à vida, ao patrimônio e à liberdade”.
Em sentido formal, tem como destinatário o juiz como representante do Estado, o Estado personificado, competindo-lhe a atenção aos ritos
processuais, regularidade formal em todo procedimento e observância à
garantia das partes de manifestação, defesa e contraditório.
Em sentido substantivo ou material, como ensina Canotilho (2000, p.
482), está ligado à ideia “de um processo legal justo e adequado, materialmente informado pelos princípios da justiça, com base nos quais os juízes
podem e devem analisar os requisitos intrínsecos” à lei. Do devido processo
legal substantivo decorrem princípios como o da proporcionalidade e das
garantias, como o acesso à Justiça, a ampla defesa, o contraditório e a imparcialidade do magistrado.
A Constituição Brasileira de 1988 dispõe, no art. 5º, LIV e LV, respectivamente, acerca do devido processo legal:
Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal, e, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O processo, como garantia de contraditório e com a finalidade de reprimir abusos do Estado, precisa modernizar-se, como o mundo moderniza-se, uma vez que já não atende ao anseio dos que o buscam e tornou-se lento
demais para a velocidade das relações modernas.
Assim, uma prestação jurisdicional lenta não atende ao postulado
do devido processo legal substantivo. Não se quer, hoje, apenas a garantia
de um processo idôneo e justo, mas de um processo célere e que resolva os
problemas modernos, que exigem pronta solução, com eficiência.
Se é certo que o processo necessita de tempo para possibilitar, inclusive, uma ampla defesa, por outro lado, não pode se estender a ponto de
eternizar a demanda.
É claro que muitos outros fatores interferem na celeridade do caminhar processual, como a quantidade de recursos possíveis, o volume de
20
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autos atribuídos a cada juiz, juntamente com a burocracia envolvida em seu
caminhar, mas o processo eletrônico tem potencial para ajudar consideravelmente na diminuição do tempo de tramitação.
O processo mecânico envolve passos, como a redação da petição,
distribuição, autuação, conclusão, despacho, cumprimento, transporte dos
autos, carga, devolução, juntada, numeração e inúmeras outras intervenções. Um percurso da mesa do juiz para o gabinete, para a secretaria, para o
advogado e para a intimação pessoal do MP, da DP e a remessa para a AGU.
O avanço da tecnologia está permitindo o desenvolvimento de meios
para a transição do processo físico para o eletrônico. Plataformas e sistemas
já estão em uso, algumas ainda se utilizando da digitalização, outras, mais
avançadas, no sentido da virtualização. Mas é evidente o avanço da ideia de
se eliminar o processo físico como forma de se acelerarem os trâmites e remessas e, finalmente, de se alcançar uma prestação jurisdicional mais célere.
Certamente que o número exacerbado de processos a cargo dos juízes
e a quantidade de recursos existentes são grandes responsáveis pela lentidão,
mas a informatização será capaz de eliminar o tempo de trânsito do processo
físico, uma vez que não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo,
ao contrário do processo eletrônico, que é acessível em qualquer parte do
mundo, simultaneamente.

2 Celeridade e informatização do processo

A Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o inciso LXXVIII no art.
5º da CF88: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de
sua tramitação”.
A inserção de tal inciso no capítulo da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias fundamentais demonstra, com muita nitidez, o
quanto a sociedade brasileira anseia por uma prestação jurisdicional mais
célere, associando o aspecto “justiça” ao aspecto da duração do processo. O
texto foi preciso em apontar que serão assegurados os meios que garantem
a celeridade de sua tramitação.
A Constituição dispôs, assim, acerca do direito e da garantia no inciso LXXVIII do art. 5º, autorizando que meios possibilitem a celeridade
de tramitação dos processos judiciais e administrativos. Na lição de Lenza
(2009, p. 671):
21

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional,
enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente), ou prontamente
os repara, caso violados.

A modernidade nos conduz ao mundo virtual, eletrônico, e é por este
caminho que os meios que irão garantir a celeridade trilharão.
O “Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano”, assinado em 2004 pelos presidentes da República, do Supremo
Tribunal Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, quase simultaneamente à promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, explicita esta
preocupação no âmbito dos três poderes. Seguem trechos que demonstram
que a informatização foi pauta neste pacto.
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Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos
diagnósticos quanto à questão judiciária. A morosidade dos processos
judiciais e a baixa eficácia de suas decisões retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência,
geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático. (...) O Poder Legislativo não tem se eximido da tarefa de
contribuir para um Judiciário melhor, como demonstram a recém-promulgada reforma constitucional (EC n. 45/2004) e várias modificações
nas leis processuais. (...) Uma vez mais a Justiça Eleitoral pôde realizar eleições seguras e rápidas, em decorrência da exitosa experiência
das urnas eletrônicas. Trata-se de projeto que só foi adiante por força
da ação articulada dos Três Poderes do Estado. Este bem-sucedido
modelo deve ser estendido para que outras experiências — como os
processos eletrônicos (“virtuais”) na Justiça Federal — sejam aprofundadas. Serão apresentadas, pelo Judiciário, metas de expansão de
tais iniciativas, para que as fontes de financiamento sejam viabilizadas
pelos três Poderes. Serão incentivados os convênios de cooperação,
para que informações entre órgãos públicos sejam repassadas por
meios eletrônicos, a exemplo do que já acontece entre o Judiciário e
o Banco Central do Brasil. As ações nessa direção se desenvolverão
prioritariamente no campo da segurança pública e da Justiça criminal. Finalmente, será examinada a possibilidade de os terminais de
auto-atendimento dos bancos públicos prestarem alguns serviços de
interesse do Judiciário, mormente informações aos cidadãos. No plano
legislativo, serão incluídos na agenda parlamentar os projetos de lei
que visam regular e incentivar os procedimentos eletrônicos no âmbito
judicial, a exemplo do PLC nº 71/2002 (com os aperfeiçoamentos que
se fizerem necessários).

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

Em 2006, promulgou-se a Lei 11.4192, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, alterando artigos do CPC. O texto possui apenas
22 artigos, trazendo no primeiro algo que inicia as mudanças na forma do
processo. Reza o art. 1º que “o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais
será admitido, nos termos desta Lei”. O seu § 1º esclarece que o disposto na
lei aplica-se, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem
como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
Esta lei dispõe sobre figuras como o peticionamento eletrônico, mediante uso de assinatura eletrônica (art. 2º); a realização de ato no momento
do envio (art. 3º); Diário da Justiça eletrônico (art. 4º); a intimação por meio
eletrônico (art. 5º); as cartas precatória, rogatória e de ordem e todas as
comunicações oficiais que transitem em órgãos do Poder Judiciário e entre
este e os demais poderes, feitas, preferencialmente, por meio eletrônico;
as citações, notificações, inclusive da Fazenda Pública, por meio eletrônico
(art. 7º).
Observa-se que, nestes dispositivos, o intuito é evitar que atos que
possam ser transmitidos virtualmente viagem fisicamente, em um mundo
em que não se enviam mais cartas, mas sim e-mails e até outros sistemas
mais rápidos de comunicação.
O art. 8º reza que:
[...] 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.

Neste caso, a experiência demonstra que melhor que digitalizar as
peças é já recebê-las em formato virtual. A transformação por funcionários
da Justiça de um processo físico em processo digital é perda de tempo e
energia, o que justamente se quer evitar.
O art. 11, § 5º, traz um interessante aspecto diante do dilema da digitalização de volumes de documentos: o fato de o sistema não suportar tais
arquivos, e mesmo demorar a processá-los, e, ainda, documentos ilegíveis.
Nesse caso, esta norma determina que:
2

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.html.   
Acesso em: 25 out. 2013.
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[...] 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 dias contados do envio
de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos
à parte após o trânsito em julgado.

Não obstante, o ideal é que todos os documentos estejam no processo eletrônico. É certo que volumes e volumes de notas fiscais ou folhas de
pagamento, por exemplo, podem ser armazenados em cartório e que a parte
contrária, se desejar, pode fazer a digitalização para análise.
Como se vê, são muitas as adaptações que os operadores do direito
enfrentarão. É uma nova realidade, que deve ser implantada paulatinamente
e com muita clareza, para que o instrumento de Justiça não se torne instrumento de desconhecimento e injustiças.
Uma situação que pode ser observada nesta introdução ao processo
eletrônico é que a Lei 11.419/2006 remete muitas vezes à digitalização,
embora a virtualização seja um caminho mais eficiente. Na virtualização,
o processo nasce e se desenvolve por meio dos programas de computação,
enquanto, na digitalização, as peças processuais são transportadas do meio
físico para o meio eletrônico, quando se perde energia, trabalho e tempo.
É fato que a virtualização é o meio mais eficiente, todavia esta mudança de paradigma é muito complexa, envolvendo programas de computação
(software) e normas regulamentares, para que os operadores do direito
tenham exata orientação de como agir, e tudo isto leva tempo.
O desenvolvimento de softwares que nem sempre atendem às necessidades do processo, das partes, dos juízes, do armazenamento de informações
e, mais que isto, dos enfrentamentos com a própria teoria do processo, toda
voltada para o meio físico, é uma realidade, e a adequação é um processo,
com o perdão do trocadilho, do qual todos os operadores do direito devem
fazer parte, para orientar os programadores, que não são juristas, e para
que os ajustes necessários sejam feitos até que a virtualização possa ser
totalmente aplicada.
Há de se ter em mente que a tecnologia deve ser utilizada para melhorar o processo, e não para desvirtuá-lo, de forma que deve se adequar
aos princípios e à garantia de todos os atores processuais, e não estes a ela.
Ou seja, deve ser levado em consideração, na construção de softwares, não
somente o aspecto eletrônico, de informática, mas a própria configuração
24
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do sistema processual, com as garantias que deve preservar, para que, na
busca do devido processo legal, agora eletrônico, não caiamos na armadilha
de nos tornar escravos do “sistema”.

Conclusão

A Justiça que queremos é aquela célere e eficiente. Desta feita, o devido processo legal, hoje, mais que respeito às formalidades e às garantias dos
jurisdicionados, atenção aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade,
envolve duração razoável do processo e celeridade no seu caminhar.
Não obstante existam outros fatores que ocasionem morosidade na
prestação jurisdicional, o processo físico, com a necessidade de seu trânsito
dentro e fora das instalações da Justiça, deixa de ser o meio mais eficaz.  A
informatização do mundo mostra que este é o melhor caminho também
para o processo.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 passou a prever, a partir de
2004, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Em 2006, a Lei 11.419,
que dispõe sobre a informatização do processo judicial, foi promulgada.
Desde então, programas são criados para implementar o processo
eletrônico, mas um longo caminho ainda está pela frente.
Importante é que a transformação do processo físico em processo
eletrônico não desvirtue o devido processo legal em seu aspecto formal e
material e que os programas sejam adequados para servir aos atores processuais e estes àqueles.

Referências

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4.
ed. Coimbra: Almedina, 2000.
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 11. ed. Salvador:
Jus Podivm, 2009.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo:  Saraiva, 2009.

25

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva,
2006.

Referências consultadas

BRASIL. Ministério da Justiça. Pacto de Estado em favor de um Judiciário
mais rápido e republicano. Disponível em: < http://www.portal.mj.gov.br>
Acesso em: 25 out. 2013.

PEREIRA, Sebastião Tavares. O processo eletrônico e o princípio da dupla
instrumentalidade. Jus Navigandi, Teresina, a. 13. n. 1937, 20 out. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11824>. Acesso em: 25 out. 2013.

______. Processo eletrônico no novo CPC: é preciso virtualizar o virtual. Elementos para uma teoria geral do processo eletrônico. Jus Navigandi, Teresina, a. 17, n. 3172, 08 mar. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/21242>. Acesso em: 25 out. 2013

REIS, Novély Vilanova da Silva. A informatização do processo judicial. Disponível em: <www.jfdf.jus.br/juizadosespeciaisfederais/artigos/Informatização_do%20processo_Novely.pdf>. Acesso em: 25 out. 2013.

26

O princípio do acesso à Justiça e o processo eletrônico
Ana Carolina Dias Lima Fernandes1

O princípio do “acesso à justiça”, ou da inafastabilidade da jurisdição, tem sua matriz no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal de 1988, que
dispõe que “A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”. A moderna doutrina constitucional, a partir dos estudos
de Mauro Cappelletti, analisa o “acesso à justiça” em três momentos ou em
três grandes “ondas”, como conceitua Pedro Lenza, a saber:

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
(LENZA, 2009, p. 699).

Esse novo enfoque dado ao princípio do acesso à Justiça propõe a utilização de vias alternativas para a solução dos litígios através da simplificação
dos procedimentos (tais como nos juizados especiais), por meio do incentivo
à autocomposição (através da conciliação e da mediação) ou mediante a utilização de recursos tecnológicos para ampliação do acesso à Justiça. Assim, a
utilização do processo eletrônico configura-se uma verdadeira manifestação
do mais moderno tratamento dado ao princípio do acesso à Justiça.
A Lei 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial
e disciplina o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. O processo eletrônico
se desenvolve mediante a utilização de softwares, que executam atividades
anteriormente cometidas ao homem, de forma automática.
O processo eletrônico traduz inegável benefício à organização dos
serviços judiciários e à celeridade processual e é uma tendência inexorável.
Seja através da adoção de um software livre, seja pela adoção de um software
1
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proprietário, a cada dia, mais vêm os tribunais virtualizando seus feitos e
ingressando na era digital. Digno de nota é o constante fomento do Conselho
Nacional de Justiça à sua adoção, inclusive com a edição da Meta 10, já tendo
sido implantada a virtualização em 43,33% das unidades jurisdicionais, de
acordo com o Relatório Final das Metas de Nivelamento do Poder Judiciário
Nacional em 2009 (confira-se em  www.cnj.jus.br).

A par da simples economia de espaço físico e de papel, a automação
do processo viabiliza, a partir de uma única ou de poucas intervenções humanas, a reprodução em série do mesmo ato em vários processos e a prática
de atos complexos (confecção de mandados, certidões, despachos, decisões
e até mesmo sentenças) eletronicamente e em poucos segundos.
É inegável que a utilização de meios eletrônicos para a prática de
atos processuais auxilia na concretização fática do princípio constitucional
do acesso à Justiça, na medida em que dispensa a presença física dos procuradores e viabiliza a prática de atos processuais a distância. O processo
pode ser consultado de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento,
bastando para isso que se tenha acesso à internet. O peticionamento também
deixa de exigir a presença física de partes e procuradores nas dependências
dos fóruns. Considerando-se a dimensão continental da 1ª Região, exemplificativamente, a prática de atos por meio eletrônico revolucionou o acesso
à segunda instância, anteriormente limitado por questões eminentemente
geográficas.

Por outro lado, a segurança na coleta da prova torna a jurisdição
mais segura e eficiente. A utilização de sofisticados sistemas de gravação de
audiências permite que a reprodução, a qualquer tempo, da prova produzida
nos autos se dê de forma absolutamente fidedigna, preservando-se tanto o
som quanto as imagens captados.

Embora ainda se façam críticas à utilização do processo eletrônico, assentadas no risco de uma elitização do acesso ao Judiciário, já que há
necessidade de acesso a computadores e conexão à internet, é obrigação
do Poder Público promover políticas de inclusão social, garantindo os serviços necessários de assistência jurídica à população. Atentando à questão
da inclusão digital, o § 3° do art. 10 da Lei 11.419/2006 também prevê a
obrigatoriedade de disponibilização de equipamentos de digitalização e de
acesso à internet aos interessados, para distribuição de peças processuais.  
Trata-se de medida de efetivação prática do acesso à Justiça, já que nem
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todos que litigam possuem à sua disposição computadores ou provedores
de acesso à internet.  

Problemas relacionados ao processo eletrônico certamente existem,
e uma das questões mais sensíveis aos juízes são os chamados “limites do
sistema”. Quantas vezes, no labor ordinário, ao se tentar implementar alguma
atividade, deparamo-nos com a assertiva de que “o sistema não permite” tal
conduta? E isso ocorre, sobretudo, porque o software ou o “programa” passa
a mediar a atuação do homem, e as regras do software são previamente definidas pelos técnicos, quando de sua elaboração. Por isso se faz necessário,
no processo de construção dos programas, que se ouça a comunidade diretamente afetada pelo advento do processo eletrônico: magistrados, servidores
e procuradores.

Outras questões se apresentam como limitações inerentes ao processo eletrônico, tais como a existência de limite máximo ao tamanho das
peças digitais, necessidade de utilização de mecanismos de autenticação de
assinaturas e de acesso aos programas, entre outros. Tais circunstâncias
eventualmente podem limitar o acesso ao processo e a possibilidade da prática de atos processuais, configurando restrições ao pleno acesso à Justiça.  
A segurança do sistema torna-se, também, evidentemente, um dos maiores
desafios do processo eletrônico, havendo que se renovarem, diuturnamente,
os mecanismos de proteção quanto às fraudes tendentes à modificação ou
mesmo supressão das informações eletrônicas.  Contudo, não há avanço sem
dificuldades, que devem ser enfrentadas, aprimorando-se, cada vez mais,
esse novo modelo de atuação do Poder Judiciário.
A real efetividade do processo eletrônico passa, ainda, pela constante
necessidade de capacitação dos usuários do sistema (magistrados, procuradores e servidores), dada a necessidade de assimilação do procedimento e
de pleno domínio das funcionalidades que os programas apresentam para
a otimização do seu uso.
Tecidas essas breves considerações, há de se assinalar, contudo, que,
não obstante as imensas vantagens que traz consigo o processo eletrônico,
impossível se dar a total automação do processo, ainda que num futuro distante. As ferramentas tecnológicas hão de estar sempre a serviço do homem
como instrumentos para a efetiva pacificação social, mediante o exercício
da equidade, atributo exclusivo da natureza humana.
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Bloqueio on-line de numerário via Bacenjud no processo
de execução fiscal — reflexões a respeito da efetividade da
prestação jurisdicional
André Prado de Vasconcelos1

1 Introdução
A atual crise de legitimidade pela qual passa o Poder Judiciário advém,
em muito, do anseio da sociedade brasileira de que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais célere e com maior efetividade. Nesse contexto,
a revolução que o advento da internet propiciou, com fenômenos como o
processamento eletrônico de feitos, pode ser uma poderosa ferramenta utilizada pelos operadores do direito na busca da respeitabilidade perdida.
Mas, como todo fenômeno novo, o processo eletrônico demandará
modificação no comportamento dos operadores do direito e, mais do que
isso, na maneira de pensar a relação entre os sujeitos processuais. É dizer,
o processo eletrônico demanda uma atuação acorde com essa nova metodologia de prestar jurisdição.
Por consequência, essas novas tecnologias significarão ou terão de
significar um posicionamento diferente dos operadores do direito, entre eles
o juiz, na forma de cuidar do processo.
Partindo, pois, dessa nova realidade, o presente estudo tem por fim
apontar, num primeiro momento, alguns princípios que nortearão a atividade do juiz no processo eletrônico em geral, até para que se tenha noção
da dimensão de interatividade necessária entre as partes e o mundo virtual,
de forma a operacionalizar um processo que atenda às necessidades de um
público usuário cada vez mais conectado e exigente.
Em seguida, aprofundando e, ao mesmo tempo, afunilando o objeto
da pesquisa in casu, partir-se-á para o exame do bloqueio eletrônico de valores via Bacenjud, sua realidade atual, o exame da jurisprudência quanto à
oportunidade de sua utilização no processo, as especificidades da execução
1
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fiscal, para, ao fim, examinar-se a necessidade de prévia comunicação do
agente para o seu deferimento on-line.

2 Sobre os princípios que regem a atuação dos sujeitos
processuais no processo eletrônico

Por ser uma realidade nova, o processo eletrônico apresenta-se como
um fenômeno regido por novos princípios, que sujeitam as partes a novos
contextos. É dizer, para atuar em processo eletrônico, os sujeitos processuais
terão de partir de marcos teóricos novos, que se diferenciam em muito dos
atuais parâmetros.
Diversos são os princípios existentes que informam o processo eletrônico, mas, até por força da necessidade de delimitação do objeto de estudo,
passar-se-á a considerar apenas os princípios da conexão e da interação.
O princípio da conexão permite ao operador do direito trabalhar
não mais com a realidade tal como posta nos autos, mas, sobretudo, com a
realidade existente na rede. Em outras palavras, o sujeito processual, e, mais
especificamente, o juiz, não só poderá, mas também deverá buscar, quando
da prestação jurisdicional, todos os elementos restantes da internet além
daqueles propostos pelas partes.
Partindo, pois, do conceito de fato público e notório, como exceção ao
brocardo de que “o que não está nos autos não está no mundo”, o julgador, no
processo eletrônico, terá de se haver com uma gama nova e imensa de informações que, necessariamente, não estarão nos autos, mas em localidades outras
da rede. Como consequência, ter-se-á uma postura mais inquisitiva do julgador.
Pelo princípio da interação, por sua vez, fica evidente que os operadores do direito terão de fazer algo a mais que apenas “participar” do processo.
Haverão de participar de algo que lhes é próprio ou, em última instância, que
ajudarão a construir. Em outras palavras, enquanto a participação pressupõe a existência de algo “alheio”, na interação, o processo será algo próprio,
construído conjuntamente por todos os sujeitos processuais.
Demais disso, esse processo terá de se relacionar com o usuário e
dele auferir informações, para, num segundo momento, seguir sua marcha,
apresentando soluções específicas, até ali inexistentes, e adequadas à solução
do problema singular que o processo traduz.
É, pois, muito mais que a mera digitalização hoje observada no meio
jurídico. É virtualizar de fato, tal como ocorre hoje em dia, de forma insipien32
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te, por exemplo, com o formulário para a declaração de imposto de renda.
A respeito do tema, traz-se a lição do professor Sebastião Tavares Pereira
(2012), senão veja-se:

Parece fato inquestionável, hoje, que a mera digitalização das peças
e demais elementos dos autos processuais — como tem ocorrido no
Brasil — não é condição suficiente para se alcançar um processo eletrônico com as características necessárias para colocar a tecnologia
de forma otimizada a serviço de uma melhor prestação jurisdicional,
qualitativa e quantitativamente falando. É condição necessária, mas
não suficiente. Muita esperança tem sido posta no processo eletrônico marcado apenas pela digitalização. Entretanto, tais expectativas
somente serão atendidas pelo próximo processo, o processo virtual.

Como se pode ver, o processo eletrônico implicará nova postura,
sobretudo do magistrado, enquanto indutor do processo de interação, para
solução da controvérsia deduzida em juízo.

3 Do Bacenjud: como é e como deveria ser

Estreitando um pouco mais o objeto de análise e passando ao tema a
ser efetivamente discutido no presente estudo, tratar-se-á então do bloqueio
on-line feito através do sistema Bacenjud, uma metodologia revolucionária
de pesquisa e excussão de pecúnia.
Na metodologia hoje proposta, o bloqueio de ativos financeiros via
Bacenjud pressupõe a existência das seguintes condições antecedentes para
sua efetivação: a) convênio entre a corte onde corre o processo e o Banco
Central do Brasil, para nomeação de um “master”, que figurará como responsável pela distribuição de senhas e logins aos juízes usuários, de forma
a possibilitar a requisição direta, via sistema, de informações/bloqueio de
valores em dinheiro depositados em conta-corrente das partes no feito; b)
prolação de decisão em processo judicial regular, determinando o bloqueio
de valores como medida antecedente de posterior requisição eletrônica e c)
protocolo, com senha, de minuta previamente preparada no sistema Bacenjud, no qual, em razão do formulário constante da página, são preenchidas
todas as informações a respeito do processo em que a ordem foi expedida,
do valor a bloquear e da unidade jurisdicional emissora da ordem.
Tal como ocorre hoje, a requisição de informações/bloqueio de numerário via Bacenjud substitui apenas e tão somente a expedição de ofício
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ou qualquer outra forma de comunicação oficial entre o Poder Judiciário e o
Sistema Financeiro Nacional. O avanço, em termos de agilidade e segurança
da informação e até mesmo de efetividade, é extraordinário, mas mantém,
em si, de forma integral, a lógica do processo físico ou de papel.
Em outras palavras, um programa com potencialidades imensas deixa de ser utilizado de forma mais racional. Isto se dá, por óbvio, por duas
razões: a profunda desconfiança ao se atribuir poder ao juiz e a manutenção
de uma lógica formal (ou analógica) incabível no ambiente virtual. Em outras
palavras, e relembrando as lições do professor Sebastião Tavares Pereira, é
a prevalência da digitalização sobre a real e esperada virtualização.
E se pode afirmar que há um temor em se outorgar ao juiz poder real
sobre os dados existentes no sistema financeiro, porque todo aquele que
é usuário do Bacenjud tem condições de afiançar que não há por parte do
magistrado real acesso às contas/movimentações financeiras. Isso, aliás, já
foi até objeto de afirmação pela jurisprudência, senão veja-se:
Ementa
TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO À
PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO: RECUSA FUNDADA
(INSUFICIÊNCIA) – BLOQUEIO, VIA BACENJUD, DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DO DÉBITO: POSSIBILIDADE (LEI N. 11.382, DE
06/12/2006) – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 – A observância da ordem de penhora ou arresto de bens deve harmonizar-se com o princípio do “meio menos gravoso ao devedor”,
bem como adequar-se à realidade fática de cada hipótese; entretanto,
fundada a recusa de bem oferecido à penhora quando o valor deste é
insuficiente para a garantia do juízo.
2 – O STJ (REsp n. 1.074.228/MG): em interpretação sistemática do art.
184-A do CTN com o art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e arts. 655 e 655-A
do CPC assentou que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira independe do esgotamento de diligências para encontrar
bens penhoráveis.
3 – O bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD não se
exaure em si mesmo: é apenas o veículo conducente à “penhora” ou
“arresto”, representando a concreção do princípio de que a execução
se realiza no interesse do credor, e não afasta sua eventual substituição
por outros bens nomeados pelo executado em face de peculiaridades ou dificuldades que cada caso possa revelar, para que atendido
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o contra-ponto de que a execução se faça da maneira menos gravosa
ao devedor.
4 – Não há na espécie nenhuma quebra do “sigilo bancário”, senão que
apenas bloqueio da quantia em espécie suficiente, no máximo, e se o
caso, à garantia da instância executiva.
5 – Agravo interno não provido.
6 – Peças liberadas pelo Relator, em 08/06/2009, para publicação do
acórdão (AGTAG  2009010001026442, relator desembargador federal
Luciano Tolentino Amaral, 7ª Turma do e. T.R.F. da 1ª Região, e-DJF1
de 19.06.09, p. 261 – grifei).

Por outro lado, para demonstrar a prevalência da lógica formal sobre
a lógica virtual, basta citar o exemplo de múltiplos bloqueios que ocorrem
em virtude de uma mesma ordem judicial.
Isso porque, quando a requisição eletrônica é enviada ao Banco Central,
tal instituição a repassa a todo o sistema, sem nenhum tratamento da informação. Em virtude de tal fato, não é incomum a ocorrência de bloqueios múltiplos
de um mesmo valor sobre várias contas das partes, além de bloqueios sobre
valores considerados impenhoráveis por lei, como poupança, salários etc.
Esses equívocos, além de gerar desconforto às partes, representam real
afronta ao seu direito de propriedade, também protegido constitucionalmente.
Talvez no futuro possamos trabalhar num sistema em que o magistrado possa lançar mão de seu poder não apenas nos autos, mas no próprio
sistema, evitando as dualidades e equívocos mencionados antes mesmo da
ocorrência do bloqueio e, portanto, sem gerar nenhuma constrição indevida
ao patrimônio das partes.

4 Da execução fiscal e da necessidade de citação do executado
para realização do bloqueio via Bacenjud

Seguindo em nosso exame a respeito da necessidade de avaliar uma
modificação de postura por parte do Poder Judiciário quanto à lógica do processo eletrônico, chega-se, pois, à execução fiscal, procedimento criado para
recebimento pela Fazenda Pública dos créditos tributários não adimplidos
ordinariamente pelos contribuintes.
2

Disponível em: http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=92914420094010000. Acesso em: 29
nov. 2013.
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Primeiramente, há que se destacar que o crédito tributário, por sua
própria natureza, traz ínsita a ideia de interação contribuinte/Fazenda Pública como ato antecedente ao aperfeiçoamento do título extrajudicial.
Qualquer que seja a modalidade de lançamento apresentada, a existência do crédito tributário pressupõe a participação anterior do contribuinte, quer na apuração do valor devido (lançamento por homologação), quer
na via de notificação para aperfeiçoamento do lançamento.
É dizer, o lançamento, em qualquer de suas modalidades, é indicador
da ciência prévia, por parte do contribuinte, do valor devido e da origem do
crédito tributário. Mesmo quando do redirecionamento da execução contra
corresponsáveis, há exigência jurisprudencial de sua efetiva participação na
administração da pessoa jurídica por cujos débitos tributários respondem
de maneira subsidiária, evidenciando, pois, ciência por parte daqueles do
procedimento de formação da obrigação que se quer ver cumprida via Poder
Judiciário.
Nesse contexto, a exigência de prévia citação do devedor para autorizar o bloqueio de ativos on-line haveria de sofrer mitigações até pela metodologia de formação do crédito tributário. Em outras palavras, a exigência
de prévia ciência para observância do comando constitucional de obediência
ao devido processo legal não poderia ser encarada como princípio absoluto, sob pena de impedir a efetividade da medida como meio coercitivo de
solvência das obrigações.
Não se olvida que o texto do art. 185-A do Código Tributário Nacional
reza que,
[...] na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar
nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de
seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por
meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis
e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de
capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a
ordem judicial. (Grifei.)

Não obstante o texto legal ser claro quanto à necessidade de citação,
há que se observar que tal exigência diz respeito à indisponibilidade da integralidade dos bens e direitos do devedor, medida muito mais abrangente
que o bloqueio eventual de valores para adimplemento do crédito tributário.
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O entendimento no sentido de harmonizar a necessidade de ciência
pelo devedor da distribuição da execução com o princípio da efetividade,
contudo, ainda não é o majoritário na jurisprudência, senão veja-se:

Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACEN JUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
I. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente somente
é cabível quando reste cabalmente comprovado que a pessoa contra
quem pretende seja redirecionada a execução fiscal, exercia, ao tempo
da constituição do crédito tributário, o cargo de gerência ou de administrador da pessoa jurídica, e que o mesmo agiu com excesso de
poderes, infração à lei ou contra o estatuto ou na hipótese de dissolução
irregular da empresa, de acordo com o art. 135, III, do CTN.
II. Nos termos do art. 185-A, do CTN, somente o devedor, devidamente
citado, que não pagar e nem nomear bens à penhora é que poderá ter
seus ativos financeiros indisponibilizados, pelo sistema BACEN JUD.
III. Agravo de instrumento não provido (AG Nº 2007010001984683,
relator juiz federal Osmane Antônio dos Santos, Oitava Turma do e. TRF
da 1ª Região, e-DJF1 de 06.02.2009, p. 359.).

Como se pode notar, a interpretação majoritária ainda é no sentido de
que a prévia citação seja requisito essencial e indispensável ao deferimento de
medidas tendentes a tornar mais efetiva a execução. Contudo, há que se perquirir
se, realmente, a prévia citação pessoal há de ser feita no processo eletrônico.
O texto da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, esclarece que a comunicação dos atos processuais deve
ocorrer na rede, senão veja-se:

Art. 8o Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas
eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total
ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial
de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.
Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico
serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei.

3

Disponível em: http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=200348420074010000. Acesso em: 29
nov. 2013.
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Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista
pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico
para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.

Ora, se todas as intimações “serão feitas por meio eletrônico” e se o
bloqueio nada mais é que uma intervenção pontual no patrimônio do devedor, para assegurar o adimplemento de um crédito, não configurando
a penhora finalizada nem disparando a fluência do prazo para defesa via
interposição de embargos, não há por que não pensar no próprio ato de
constrição como meio de cientificação do devedor da existência do débito e
do ajuizamento de sua cobrança.
Aliás, se a ordem do dia é a adaptação da prática jurídica à realidade
do mundo virtual e se a ciência por parte do devedor advém da necessidade
de respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, há que se indagar qual
o motivo de não poder o próprio bloqueio servir também como meio de
intimação da parte a respeito da cobrança do débito no caso específico das
execuções fiscais em que o procedimento de formação do título extrajudicial
pressupõe a interação entre contribuinte e Fazenda Pública em fase anterior
à distribuição do feito.
Ainda nessa linha, por que não pensar na possibilidade de utilização
dos meios disponíveis na internet, interagindo-se com eles, como forma de
agilizar os trâmites e dar ciência às partes a respeito do processo?
Examinando a possibilidade de produção de provas, a jurisprudência
da Justiça do Trabalho já demonstra a viabilidade da utilização da rede mundial de computadores como forma de instrução do feito sem a necessidade
de obediência estrita ao princípio da iniciativa das partes, senão veja-se:
Ementa
PRINCÍPIO DA CONEXÃO – OS AUTOS ESTÃO NO MUNDO VIRTUAL.
Na atual era da informação em rede, na qual o “poder dos fluxos (da
rede) é mais importante que os fluxos do poder” (CASTELLS), já não
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pode mais vigorar o princípio da escritura, que separa os autos do mundo. A Internet funda uma nova principiologia processual, regida pelo
novo princípio da conexão. O chamado princípio da escritura — quod
non est in actis non est in mundo — encerrou no Código Canônico a fase
da oralidade em voga desde o processo romano e até no processo germânico medieval. Com advento das novas tecnologias de comunicação
e informação e as possibilidades ampliadas e conectividade por elas
proporcionadas, rompe-se, finalmente, com a separação rígida entre o
mundo do processo e o das relações sociais, porquanto o link permite a
aproximação entre os autos e a verdade (real e virtual) contida na rede.
O princípio da conexão torna naturalmente, por outro lado, o processo
mais inquisitivo. A virtualidade da conexão altera profundamente os
limites da busca da prova. As denominadas TICS passam, portanto,
a ter profunda inflexão sobre a principiologia da ciência processual
e redesenham a teoria geral tradicional do processo, a partir desse
novo primado da conexão (in, AT 01653-2011-014-03-00-34, relator
desembargador federal do trabalho, José Eduardo de Resende Chaves
Júnior, Primeira Turma do e. TRT da 3ª Região, DJ de 27/07/12).

Importante destacar que a fundamentação do voto condutor do aresto
evidencia a necessidade de se romper com a lógica formal do processo escrito, para acolher a nova realidade de conexão traduzida pela universalização
da interação que o advento da internet trouxe, senão veja-se:

4

O princípio da conexão torna naturalmente, por outro lado, o processo
mais inquisitivo. Em sede da prova, o princípio clássico da escritura
— quod non est in actis non est in mundo — sempre foi decisivo. Essa
separação entre o que está nos autos e o que está no mundo é também
um mecanismo de racionalização e organização da produção das provas. No processo de papel, esse princípio é inclusive intuitivo, já que
não há como se exigir que o julgador conheça algo fora da realidade
materializada e estabilizada nos autos. No processo virtual essa separação é literalmente desmaterializada. As fronteiras entre os autos e o
mundo já não são tão claras, pois ambos pertencem ao mundo virtual.
A virtualidade da conexão — o hipertexto — altera profundamente os
limites da busca da prova, pois, como se sabe, os links permitem uma
navegação indefinida pelo mundo virtual das informações, um link
sempre conduz a outro e assim por diante... A chamada Web semântica
vai inclusive levar essa irradiação da informação a níveis inimagináveis.

Disponível em: http://as1.trt3.jus.br/consulta/redireciona.htm?pIdAcordao=927126&acesso=3d
4d49a502f98961873994bdb920f40f. Acesso em: 29 nov. 2013.
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O que se tem de ter em mente, contudo, é que essa possibilidade de conexão abre perspectivas interessantes quanto à busca da tão almejada
verdade real — rectius: verdade virtual — e, além disso, transforma
enormemente o jogo do cálculo processual dos litigantes quanto ao
ônus da prova. Essa possibilidade vai, inclusive, confluir no sentido
de tornar o processo um instrumento mais ético, pois o aumento da
possibilidade de busca da verdade real-virtual será proporcional à
redução da alegação e negação de fatos virtualmente verificáveis.

Como se pode ver, o processo eletrônico traz aos operadores do direito a necessidade de confrontarem-se com uma nova realidade, em que o
conhecimento dos fatos, é dizer, em que a dinâmica da relação processual
dar-se-á de maneira totalmente diversa. Por exemplo, por que não aceitar a
citação através das redes sociais? Não serve o instituto da citação/intimação
para dar ciência à parte daquilo que ocorre no feito? Por que não aceitar seja
essa comunicação processual demonstrada pela certificação de que a parte
visualizou a notícia em sua conta do Facebook?
Felizmente, a jurisprudência vem-se adequando à nova realidade.
Muito recentemente, o e. Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade
do arresto on-line de valores via Bacenjud, senão veja-se:
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Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO NA
HIPÓTESE DE NÃO LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO.
É possível a realização de arresto on-line na hipótese em que o executado não tenha sido encontrado pelo oficial de justiça para a citação. O
arresto executivo de que trata o art. 653 do CPC consubstancia a constrição de bens em nome do executado quando este não for encontrado
para a citação. Trata-se de medida que objetiva assegurar a efetivação
de futura penhora na execução em curso e independe da prévia citação do devedor. Com efeito, se houver citação, não haverá o arresto,
realizando-se desde logo a penhora. Portanto, o arresto executivo visa
a evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o
andamento regular da execução, sendo a citação condição apenas para
sua conversão em penhora, e não para a constrição. Em relação à efetivação do arresto on-line, a Lei 11.382/2006 possibilitou a realização
da penhora on-line, consistente na localização e apreensão, por meio
eletrônico, de valores, pertencentes ao executado, depositados ou aplicados em instituições bancárias. O STJ entendeu ser possível o arresto
prévio por meio do sistema Bacen Jud no âmbito de execução fiscal. A
aplicação desse entendimento às execuções de títulos extrajudiciais
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reguladas pelo CPC é inevitável, tendo em vista os ideais de celeridade
e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, por analogia, é
possível aplicar ao arresto executivo o art. 655-A do CPC, que permite
a penhora on-line (REspG Nº 1.370.687-MG5, relator ministro Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma do e. S.T.J., Julgado em 04/04/13).

Como visto, a nova realidade trazida pela revolução da internet já se
faz sentir na prática do direito e na aceitação de novas metodologias para
esse mundo que se nos apresenta, e mais, que é um fenômeno que veio para
ficar. É, pois, perene, realidade nova, mudança irreversível nos padrões de
comportamento da sociedade e, por consequência, na maneira de operar o
direito para dar conformidade a essa nova realidade.

5 Conclusões

Partindo, pois, dos princípios da conexão e da interação, que informam, informarão ou deveriam informar a prática do direito na era virtual,
tem-se que a postura das partes haverá de ser diferente quanto ao que é
posto no ambiente virtual da internet.
Por outro lado, a interação no ambiente virtual certamente trará
consigo a evolução de um processo eletrônico, em que a conexão permitirá
a eliminação ou, pelo menos, significará uma diminuição importante dos
procedimentos formais ligados à ideia/metodologia do processo físico.
Nesse contexto, e já observando o extraordinário ganho em velocidade com a digitalização das requisições de informação/bloqueio de valores
via Bacenjud, hão de ser desenvolvidos meios para ampliar a possibilidade
de atuação do magistrado, de forma a não só tornar mais efetiva a excussão
de bens, mas também impedir a atual ocorrência de equívocos, tais como
o bloqueio de valores em duplicidade quando o executado possui mais de
uma conta bancária ou mesmo de valores impenhoráveis nos termos da lei.
Esse avanço no manejo das informações, partindo-se da atual digitalização de feitos para uma verdadeira virtualização, com todos os benefícios
que o termo comporta, implicará, pois, a transformação do desenvolvimento
do processo.
5

Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1221625&s
Reg=201300077534&sData=20130815&formato=PDF. Acesso em: 29 nov. 2013.
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No contexto particular da execução fiscal, e atentando para o fato de
que a formação do título executivo extrajudicial in casu pressupõe a interação
prévia entre Fazenda Pública e contribuinte, a necessidade de citação do executado se apresenta como um entrave à efetividade das medidas de constrição.
Por outro lado, a jurisprudência tem admitido, através da analogia,
a possibilidade de arresto via Bacenjud. Num ambiente, pois, de interação,
onde há que se privilegiar o uso de dados da internet, quanto aos quais
disposições legais já determinam que “todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico”, não
há razão para não considerar a própria ordem de bloqueio método eficiente
de comunicação à parte da existência da ação judicial.
Sem dúvida que, em se pensando na nova realidade do processo virtual, num mundo onde tudo se organiza levando em conta a existência da
rede (vejam-se, como exemplos claros, os recentes protestos da sociedade
civil, organizados de forma nacional pelas redes sociais), não há motivo para
não tomar o próprio bloqueio de valores via Bacenjud como forma de comunicação ao executado, ainda mais quando não representa ele a penhora
totalmente aperfeiçoada e nem implica o início do transcurso do prazo para
defesa através dos embargos à execução fiscal. Pensar diferente é tornar o
processo eletrônico um instituto anacrônico apenas pelo temor de dar-se poder ao juiz para resolução efetiva e rápida das questões deduzidas em juízo.
O tempo e a evolução irreversível do mundo virtual nos demonstrarão
quais serão os novos limites impostos pelos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal nesse universo interativo. Tomara que seja em favor de
um processo mais efetivo e rápido, até para que a prestação jurisdicional consiga acompanhar a velocidade da vida nessa nova era, mas isso só o tempo dirá.
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Breve história do processo eletrônico no Brasil
Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

É recente a história do processo eletrônico no Brasil. Seu marco inicial
se deu com a Lei 9.800/1999, que permite a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais. Na prática, permitia a
utilização do fac-símile para a transmissão dos dados, com posterior entrega
dos originais. Confiram-se os seguintes artigos:
Art. 1o 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.
Art. 2º A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não
prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.
Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão
ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção
do material.

Contudo, o divisor de águas, no processo eletrônico brasileiro, foi a
Lei 10.259/2001, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais no
âmbito da Justiça Federal.
Com efeito, o processo eletrônico, como conhecemos hoje, se iniciou
nos juizados federais e depois começou a ser expandido para a Justiça do
Trabalho.
Posteriormente foi editada a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial. A legislação citada é aplicável aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer
grau de jurisdição. Apesar de não mencionar a Justiça Eleitoral, é de bom
alvitre aplicar tal legislação a esse ramo do Poder Judiciário, uma vez que
não existe razão para negar sua aplicação ao ramo mencionado, em virtude
de lapso do legislador.
1

Juiz federal substituto.
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A lei citada no parágrafo antecedente traz enormes avanços no que
tange ao disciplinamento do processo eletrônico.
A adoção do processo eletrônico representa inúmeras vantagens.
Vale dizer que o tempo do processo é distribuído da seguinte forma: 70% é
pura burocracia e apenas 30% é o tempo de atuação no processo propriamente dito.
Assim os efeitos da informatização são inúmeros, tais como:
a) combate à morosidade, uma vez que a distribuição e processamento dos atos são realizados com maior rapidez, o que reflete no tempo
de duração do processo;
b) acesso à Justiça em qualquer lugar, desde que haja internet, evitando-se assim que as partes se dirijam ao fórum, perdendo seu tempo e
tomando o tempo dos servidores, que ficam liberados para atuar diretamente
no processo;
c) transparência (publicidade);
d) informações em tempo real, haja vista que a juntada de qualquer
ato processual se dá de forma quase automática;
e) economia, considerando que o processo eletrônico é mais barato
do que o processo físico, inclusive para os advogados, que têm um custo
mínimo, bem como acesso aos autos em qualquer tempo e lugar;
f) faz bem ao meio ambiente, pois basta verificar a enorme economia
de papel que isso representa.
Atualmente o CNJ está desenvolvendo um processo eletrônico único,
que, em breve, deve ser adotado por todos os ramos do Poder Judiciário.
Basta ver as resoluções 121/2010 e 143/2011.
É de se ressaltar ainda que o processo eletrônico não é imune de
críticas. A mais contundente é de que não é seguro. Como todo meio de comunicação eletrônico, claro que o processo eletrônico não é 100% seguro.
Contudo suas vantagens superam em muito as desvantagens, de modo que
sua utilização é imprescindível para se dar celeridade ao processo.
Portanto, penso que o processo eletrônico é um futuro que já está
sendo implantado em todo o Brasil, sendo um caminho sem volta.
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Processo virtual: a tecnologia a serviço do direito
Cristiano Miranda de Santana1

1 Recapitulando alguns avanços tecnológicos
Não faz muito tempo que convivíamos com o processo integralmente
físico, com os volumes costurados e superpostos. O registro da distribuição
era feito em livro escrito à pena e os atos cartorários eram manuscritos.
Apenas com a vigência do Código de Processo Penal2, em 1942, é que
se previu a utilização da máquina de datilografia3, instrumento tecnologicamente avançado para a época.
Ter um curso de datilografia era um diferencial e pré-requisito, nos
anos 70 e 80, para se obter um bom emprego. Por sinal, para ser um auxiliar
judiciário não se dispensava a prova de datilografia. Mas de prática a máquina
de escrever não tinha nada. Além do peso, só permitia uma folha por vez e
não era compassível com erros — se fosse algum documento importante,
tinha-se que recomeçar desde o início.
Com o tempo, foram aperfeiçoadas em modelos elétricos, porém hoje
não passam de peças de museus para marcar o cenário de outrora.
Quando só se podia contar com os correios para enviar qualquer
correspondência e era necessário esperar dias e até semanas para receber
1
2
3

Juiz federal.

Art. 9º, parágrafo único, do art. 179 e 388 do CPP.

A invenção de um primitivo dispositivo de escrever mecanicamente é atribuída a Henri Mill,
em 1714. O italiano Pellegrino Turri introduziu, em 1808, o sistema de teclado. Posteriormente,
o mecânico norte americano Carlos Thuber criou um modelo aperfeiçoado, com maior rapidez de
escrita (1843). Outros nomes, como o norte-americano Burth, o inglês Jenkins e o francês Pogrin,
colaboraram para o aperfeiçoamento da máquina. As primeiras máquinas imprimiam apenas em
caracteres maiúsculos. Foi Brooks quem conseguiu a impressão dos caracteres maiúsculos e minúsculos. A última fábrica que produzia máquinas de escrever não elétricas, a Godrej and Boyce,
em Bombaim, Índia, encerrou-se em 2011, depois de ter vendido menos de 1.000 exemplares no ano
anterior. Definitivamente se tornou numa peça de museu.1 Disponível em: < http://pt.wikipedia.
org/wiki/M%C3%A1quina_de_escrever>. Acesso em: 05 out. 2013. Não localizei esta nota no endereço indicado – recado da bibliotecária.
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um retorno, surge uma grande inovação tecnológica: o fax4. Afinal, bastava
fazer uma ligação normal para que a pessoa do outro lado da linha recebesse
uma cópia do documento em poucos instantes.
A sua utilização no processo foi permitida através da Lei 9.800, de
27 de maio de 1999. Entretanto, com a chegada da internet, o aparelho só
vem perdendo espaço, já que ligar, pedir o sinal e inserir folha por folha da
mensagem que se deseja passar chega a ser uma eternidade se comparado
à velocidade — e à segurança — proporcionada pelos e-mails, que podem
ser encaminhados com documentos anexos. Agora a mensagem chega em
segundos e não há necessidade de se fotocopiar a correspondência, em razão
do esmaecimento que o tempo provoca nos textos encaminhados pelo fax.
Antes de se pensar na internet na forma em que hoje é conhecida,
outro equipamento veio à luz para mudar o mundo. Em 1936, através das
mãos do engenheiro alemão Konrad Zuze5, surge o embrião do atual computador, equipamento indispensável na vida moderna, capaz de variados tipos
de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Um
computador pode prover-se de inúmeros atributos, entre eles, processamento e armazenamento de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial,
tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento, cultura
e, por que não dizer, instrumento relevante para a mudança do modelo de
procedimentos judiciais neste país e no mundo.
É com o uso desta máquina que desperta o fascínio nos dias atuais
que o processo virtual começa a se desenvolver no Brasil.
4
5

Em 1947, Gabriel Casotti, especialista em telegrafia sem fio, produziu o primeiro aparelho de fax
com a ajuda da agência de notícias Associated Newspapers. Disponível em: <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Fax>. Acesso em: 05 out. 2013.

O primeiro computador eletromecânico foi construído por Konrad Zuse (1910-1995). Em 1936,
esse engenheiro alemão construiu, a partir de relês que executavam os cálculos e dados lidos em
fitas perfuradas, o Z1. Zuse tentou vender o computador ao governo alemão, que desprezou a oferta, já que não poderia auxiliar no esforço de guerra. Os projetos de Zuse ficariam parados durante a
guerra, dando a chance aos americanos de desenvolver seus computadores. Foi na Segunda Guerra
Mundial que realmente nasceram os computadores atuais. A Marinha dos Estados Unidos, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, projetado pelo
professor Howard Aiken, com base no calculador analítico de Babbage. O Mark I ocupava 120m³.
Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador#As_primeiras_m.C3.A1quinas_de_
computar>. Acesso em: 05 out. 2013.
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2 Vantagens do processo virtual
O processo virtual, também chamado de eletrônico ou digital, ainda
é uma realidade incipiente no Brasil, pois há várias unidades jurisdicionais
que convivem com a sistemática do século passado, através do encadeamento
de atos em folhas de papel.
A heterogeneidade econômico-sócio-cultural, as dificuldades de
transmissão de dados em alguns rincões do extenso território brasileiro e a
variedade de softwares adotados pelos noventa e um tribunais do nosso país6
são alguns dos empecilhos que precisam ser transpostos para a utilização
de um modelo único, que sirva de link entre todas as instâncias judiciais.
O Conselho Nacional de Justiça lançou, em 2011, o processo judicial eletrônico – PJe. O objetivo principal buscado pelo referido Conselho é
elaborar e manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais
participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o
acompanhamento desse processo judicial, independentemente de o processo tramitar na Justiça Federal, na Justiça dos estados, na Justiça Militar, na
Justiça Eleitoral ou na Justiça do Trabalho7.
Além desse grande objetivo, o Conselho Nacional de Justiça pretende
fazer convergir os esforços dos tribunais brasileiros para a adoção de uma
solução única, gratuita para os próprios tribunais e que atenta aos requisitos
importantes de segurança e de interoperabilidade, racionalizando gastos
com elaboração e aquisição de softwares e permitindo o emprego desses
valores financeiros e de pessoal em atividades mais dirigidas à finalidade
do Judiciário: resolver os conflitos8.
6

7
8

Há 61 tribunais na esfera federal: existe 1 Supremo Tribunal, 4 tribunais superiores, 27 tribunais regionais eleitorais (um em cada unidade federativa), 24 tribunais regionais do trabalho
(um por unidade federativa, exceto São Paulo, que tem dois — um na capital e outro em Campinas — e Acre, Roraima, Amapá e Tocantins, que estão sob a jurisdição dos tribunais baseados em Rondônia, Pará, Amazonas e DF, respectivamente) e 5 tribunais regionais federais.
Já na esfera estadual, há 30 tribunais: 27 tribunais de justiça (um por unidade federativa) e três
tribunais de justiça militar estaduais (apenas São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul possuem tribunais de justiça militar estaduais). Disponível em: <http://direito.folha.uol.com.br/1/
post/2010/10/o-brasil-tem-91-tribunais.htmlr>. Acesso em: 05 out. 2013.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/dti/pje/cd_pje/processo_judicial_eletronico_grafica.pdf>. Acesso em: 05 out. 2013.
Id.
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O PJe está dando os seus primeiros passos e o Poder Judiciário ainda
convive com diversos sistemas, que são mantidos pelos tribunais, de modo
que a uniformização pretendida é um objetivo a ser alcançado no futuro.
No âmbito dos juizados especiais federais da Primeira Região, o processo virtual é uma realidade acessível, preponderantemente pelas unidades
das capitais. Apesar de se ter muito a avançar, as vantagens que foram introduzidas desde a sua implantação9 fazem com que o operador do direito
não queira mais se lembrar de um passado recente de processos físicos, em
que boa parte do tempo de sua duração era destinada à prática de atos mecânicos, a exemplo da autuação, numeração de folhas, confecção de ofícios,
expedição de cartas precatórias e mandados. Somando estas atividades à
localização física dos processos e ao atendimento presencial dos jurisdicionados, em torno de 70% do tempo destinado ao processo eram despendidos
na realização destes atos burocráticos10.
Quem já trabalhou com autos de papel bem sabe do tempo que se
gasta com a sua relocalização e movimentação física.
Felizmente, com a introdução do JEF Virtual, vê-se que os procedimentos do século XXI passaram a ser realidade em nossa Justiça, com
enormes vantagens na gestão dos processos. O próprio Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, quando do seu lançamento, já previa os avanços
que seriam obtidos11 e que vêm se confirmando nesta primeira década de
sua utilização. São eles:

9

a) a eliminação gradativa do uso do papel: todos os documentos
trazidos são escaneados e juntados aos autos;
b) autuação automática pelo sistema;
c) adoção de numeração única para todas as instâncias, facilitando
as consultas;
d) marcação automática de audiências: o próprio computador indica
a próxima data disponível;

Disponível em: <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/juizado-especial-federal/jef/juizado-especial-federal/sistema-virtual-juizado-virtual/sistema-virtual.htm>. Acesso em: 05 out. 2013.

10

11

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/10506:cerca-de-70-do-tempo-de-tramitacao-do-processo-judicial-gasto-com-atos-burocraticos>.  Acesso em: 05 out. 2013.

Disponível em: <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/juizado-especial-federal/jef/juizado-especial-federal/sistema-virtual-juizado-virtual/sistema-virtual.htm>.  Acesso em: 05 out. 2013.
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e) confecção automática de documentos pela mesclagem de dados: uma vez cadastrados os dados das partes pelo número do
processo, qualquer documento (mandado, decisão, despacho)
é automaticamente montado pelo computador, com os dados
específicos de cada espécie, mediante o simples lançamento do
número do processo;
f) marcação automática de perícias: o sistema permite a escolha da
data, hora, especialidade da perícia e perito;
g) a contestação, o peticionamento inicial e incidental são feitos eletronicamente: os sujeitos processuais não precisam comparecer
ao serviço de protocolo do Judiciário. Suas peças processuais e
documentos podem ser enviados pela internet;
h) o lançamento de fases pode ser registrado no próprio sistema
do JEF Virtual;
i) verificação de prevenção automática pelo sistema: o sistema
verifica se ocorreu a prefixação de competência decorrente da
conexão ou continência, inclusive com os processos físicos;
j) possibilidade de consulta via internet: através do site do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, as partes têm acesso ao andamento do processo e às peças, o que lhes permite usufruir de toda a
tranquilidade, comodidade, segurança e tecnologia que a internet
pode oferecer;
k) publicidade máxima: pela internet, o processo pode ser consultado em qualquer lugar do planeta pelas partes interessadas e
cadastradas, o que garante a publicidade dos atos judiciais em
tempo real;
l) segurança dos dados e das informações: cada documento cadastrado possui um código identificador único, o que garante a confiabilidade dos dados existentes e das novas informações;
m) armazenamento de dados: o Juizado Virtual possui um banco de
dados baseado em projeções de crescimento do número de feitos,
de modo a suportar os dados que serão armazenados;
n) velocidade de operação e transferência dos dados;
o) maior segurança contra perda de autos: o Juizado Virtual possui
um completo sistema de backup (cópias de segurança), visando à
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recuperação de qualquer informação que possa ser perdida. Com
essa rotina, termina o penoso trabalho de reconstituição de autos
perdidos ou extraviados;
p) redução do serviço burocrático: com o advento do Juizado Virtual,
serviços repetitivos e cansativos, como a numeração de páginas
de autos, foram suprimidos. Além disso, toda a movimentação
do processo é feita eletronicamente, inclusive o trâmite entre os
departamentos do Juizado;
q) simplicidade de rotinas: a redução do serviço burocrático e repetitivo torna as rotinas mais simples e ágeis;
r) melhor aproveitamento do tempo para os serviços tipicamente
jurídicos: as vantagens decorrentes da implantação do Juizado
Virtual permitem que o tempo hoje perdido com serviços burocráticos possa ser utilizado no desenvolvimento de atividades
tipicamente jurídicas, tais como elaboração de minutas de sentenças e decisões e atermações de pedidos, o que contribui para
o aumento da qualidade da prestação jurisdicional.

Não se pode deixar de lembrar que uma das principais críticas ao
Poder Judiciário diz respeito à lentidão das soluções e o Juizado Virtual foi
concebido para eliminar a morosidade e responder, em tempo hábil, às necessidades dos servidores e, sobretudo, dos jurisdicionados mais carentes,
que normalmente acessam estas unidades.
Com isso, uma revolução silenciosa se opera com uma mudança significativa de paradigma. O Poder Judiciário, outrora acessível àqueles que
detinham o poder econômico, com condições de pagar os honorários dos
advogados, agora se encontra mais acessível aos hipossuficientes.

3 O porvir

O que hoje é novidade no âmbito tecnológico amanhã pode ser obsoleto, pois os avanços nesta área são dinâmicos e perenes.
Em um futuro próximo, caberá ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
finalmente uniformizar o PJe (Processo Judicial eletrônico), a fim de permitir
uma comunicação instantânea entre todos os órgãos do Poder Judiciário
do Brasil e entre estes e os outros sujeitos processuais, não descurando
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da constante inserção de recursos tecnológicos que surjam e que possam
facilitar a tramitação dos processos.
Esta integração permitirá a replicação automática de informações,
permitindo à sociedade e, em especial, ao CNJ, órgão central de gestão do Judiciário brasileiro, um diagnóstico mais rápido e preciso da realidade macro
ou específica dos diversos segmentos, facilitando a elaboração de programas
tendentes ao aprimoramento da função jurisdicional.
Evidente que estes avanços não prosseguirão apenas com o emprego
exclusivo dos recursos tecnológicos. Aliada a eles exige-se do aplicador do
direito e, sobretudo, dos magistrados uma mudança de mentalidade, com o
abandono de costumes formais e obsoletos, muitas vezes arraigados no íntimo de suas personalidades, em favor de um agir simples, informal e eficiente.
Não raro, nos deparamos com a importação de hábitos do procedimento comum ordinário para o âmbito dos Juizados Virtuais, minimizando
os benefícios que poderiam ser alcançados com esta nova ferramenta de
trabalho.
Esta será a mudança que exigirá um maior esforço de cada magistrado e servidor. Que todos estejamos com as mentes abertas para assimilação
destes novos paradigmas, com a entrega do melhor das nossas capacidades
para o aprimoramento do Poder Judiciário, a fim de que ele possa cumprir
com louvor a sua função social.
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O processo eletrônico em estudo de caso, democratização
do acesso à justiça
Daniel Guerra Alves1

O processo eletrônico viabiliza o acesso à justiça numa nova perspectiva constitucional. A falta de necessidade de deslocamento, a facilidade de
envio de documentos — tudo isso em uma visão de novo milênio — engajam
e satisfazem os mandamentos constitucionais. Passaremos neste artigo a
um estudo de caso que só pôde ser julgado graças ao processo eletrônico.
Era sexta-feira quase seis da tarde e eu ainda estava na Justiça. Naquela sexta-feira não me deu vontade de sair da Justiça mesmo tendo chegado
para trabalhar às oito da manhã. Chega uma ação com pedido de liminar. A
senhora Ana O. (nome fictício), de oitenta e dois anos, estava acometida de
repetidas infecções internas, pneumonia e paralisia parcial das funções renais. Procurara atendimento médico na rede pública e não fora contemplada:
falta de leitos, critérios de escolha, mérito administrativo, disseram eles.
A requerente pedia UTI. Vaga em UTI pública ou que se pagasse UTI
particular condigna.
Esse será nosso caso. À luz do que seria constitucionalismo democrático, tentaremos justificar a escolha judicial mais adequada.
De cara, quatro soluções pareceram adequadas:
1) Entender que o juizado especial federal seria incompetente pelo
valor da causa em perspectiva;
2) Entender que o juizado especial federal seria incompetente pela
complexidade da perícia médica que, eventual e posteriormente,
pudesse ser necessária;
3) Entender que se tratava de mérito administrativo na regular administração pelo Estado de limitados recursos da maneira mais
racional e que a minha racionalidade não poderia substituir a do
administrador, pois dele é a atribuição de decidir;
1
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4) Determinar a antecipação da tutela.
Nossa exposição buscará demonstrar a adequação ou não de cada
uma das opções à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais.

I. O valor da causa em pedido de UTI

O que é valor da causa? Em suma, é o quanto de proveito material que
pretende o autor com a demanda, ou, quando não pretenda bens materiais,
quanto deve ser o valor deste benefício.
Nos Juizados Especiais Federais o valor da causa pode chegar até a
sessenta salários mínimos. Pois bem, em um pedido de internação em UTI,
qual o valor da causa? A meu ver seria o quanto custa a UTI por dia multiplicado pelo número de dias em que será necessária a internação. Mas quantos dias serão necessários? Devo presumir pelos fatos da vida. Em média,
quantos dias se fica em UTI? Gente há que os passem lá muitos. No caso da
referida senhora, quantos dias seriam? Os documentos médicos que instruíam a inicial não deixavam claro quantos dias seriam necessários. Achei uma
jurisprudência animadora:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE.
MEDICAMENTOS.
1. O artigo 3º da Lei n. 10.259/2001 estabelece que “compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
2. A competência para condução e julgamento do processo de que é
oriundo este agravo toca aos juizados especiais federais, principalmente tendo em vista que, em se tratando de ação para obtenção de
medicamentos junto ao Poder Público, não resta configurada qualquer
das hipóteses excepcionais previstas no § 1º do art. 3º supra transcrito.
3. Por outro lado, a eventualidade de se fazer necessária a produção
de prova pericial para averiguação da necessidade e da adequação de
medicamentos, em causas cujo objeto seja o fornecimento dos mesmos,
não faz enquadrar a causa como complexa para fins de competência do
JEF, em cujo rito, aliás, a prova técnica é admitida de forma expressa
(art. 12 da Lei n. 10.259/2001). (AI 2008.04.00.039329-0/SC, Relatora
Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, 4ª Turma, j. 17-12-2008).
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Mas veja-se que a jurisprudência não é um caso de luva, não serve
sem maiores questionamentos ao propósito de justificar a competência. Não
se trata aqui de fornecimento de medicamentos e ninguém discutiu exaustivamente o tempo de permanência. É sexta-feira e determinar a extinção
do processo por incompetência duvidosa pode ser uma decisão desastrosa,
tampouco é razoável sair reconhecendo competência onde se não a tem a
pretexto de fazer justiça. É que esta decisão tem potencialidade multiplicadora e pode não refletir um parâmetro ético aceitável, mesmo que se tivesse
como móvel pré-consciente a latência de salvar uma vida.
Aí lateja Kant “Age como se a máxima da tua ação fosse para ser
transformada, através da tua vontade, em uma lei universal da natureza.”
Ora se a bem de fazer o que é certo eu sair reconhecendo competência onde
não há lei, logo estaremos tão abarrotados de processos que nada se poderá
fazer por qualquer um deles.
Não se trata, porém, de uma escolha aleatória e leviana de competência, há uma justa dúvida. Sendo o valor diário da UTI em média cinco mil
reais, e que a nossa competência vai a, no máximo, pouco mais de quarenta
mil reais, e se tem ouvido dizer que substanciais oito dias de UTI já salvaram
mais de uma vida, vi aí uma dúvida razoável sobre a competência.
Como é que se deve agir na dúvida? Não existe no juizado especial
nenhum comando especial que determine o deslinde da dúvida em favor do
autor que litiga contra a União. A regra geral de distribuição do ônus da prova
diz que esta cabe a quem alega o fato. Pergunta-se: o valor da causa é um
fato? A meu ver sim, e tem sido discutido assim. A requerente demonstrou
que precisaria de UTI por no máximo oito dias? Futurologia leviana tentar
demonstrá-lo. Como decidir?
Até agora o conflito de valores situado está entre arriscar a multiplicação deste tipo de causa no juizado versus prestar a justiça da maneira imediata, ainda que com justificada dúvida de competência. O ônus da primeira
escolha é futuro e incerto. O ônus da segunda escolha é mais palpável, não
que se toque a morte, mas porque é certa e a prática nos mostra que infecção
generalizada sem UTI pode conduzir brevemente ao fim.
Então decidi que, na dúvida justificada quanto à competência pelo
valor da causa, o melhor é utilizar a interpretação do art. 5.º da CF, e não
negar a prestação jurisdicional. Por outra, li a seguinte regra: XXXV – a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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assim: O juiz é o Estado na função de julgar, não pode se esquivar de julgar a
menos que tenha certeza de ser incompetente, pois a dúvida somada à recusa
seria igual à negativa de jurisdição, abalo a uma das pilastras da República.

II. A possibilidade de perícia e a complexidade da causa

Não há nenhuma norma expressa que impeça a realização de perícia no juizado. E nós a fazemos, se não todos os dias, pelo menos todas
as semanas. Não temos o cargo de perito médico a serviço do juizado, mas
pelo quanto gastamos em perícias a fim de instruirmos auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez, talvez fosse racional lei que o criasse. Desta
introdução já deveríamos estar ao largo de qualquer questionamento ético
constitucional sobre a aplicação de nosso rito e competência a uma causa
que meramente ameaça pedir perícia. Não é assim.
Se o juizado for para tudo não será para nada. A interpretação da
legislação, de maneira simbólica, alargadora de competências, facilitadora
de ritos, fará inchar a competência dos juizados até que não mais se possa
lidar com ela.
As perícias que habitualmente realizamos têm a nota da simplicidade, da rapidez e da economia de escala. Pagamos ao médico um valor
relativamente baixo por perícia a fim de que, realizando muitas, entenda
economicamente interessante o procedimento. Mandar realizar a perícia
posteriormente, fora das instalações da justiça, implica custos extraordinários, a necessidade de se achar perito que se disponha, como médico,
a suspender sua agenda e se dirigir ao local em que se encontra a requerente para realização da perícia com expedientes, notificações e variações
de procedimento que retardam a marcha normal dos outros processos. Se
admitirmos este processo como exceção, logo seria seguido de outros que
embaralhariam o nosso rito.
Levando estes argumentos em conta, admiti a competência mesmo
diante da realização potencial desta prova pericial complexa (ou menos simples). Entendi que neste caso o acesso ao Judiciário admitido no item anterior
obriga o Judiciário a inverter o ônus da prova, numa aplicação da teoria do
ônus dinâmico da prova e determinar à União, com prazo, que faça, às suas
custas, perícia sob pena de aceitação pelo magistrado de quanto atestado
pelo médico da emergência pública que atendeu à parte.
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Fica aí assegurado o direito da requerente a litigar, mesmo pobre
e fragilizada, e ainda desafoga de uma enxurrada potencial nosso setor de
perícias.

Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o
peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de
suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições
de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. Ex: art. 6º, VIII ,
do Código de Defesa do Consumidor . O cerne da Teoria Dinâmica da
Distribuição do Ônus da Prova está justamente em permitir ao juiz uma
maior flexibilização da regras dos ônus probatório de acordo com seu
próprio convencimento e conforme seja a situação particular das partes
em relação à determinada prova verificada por ele mesmo no processo
submetido ao seu crivo, e não só aplicar os critérios anteriormente
definidos na lei. Capturado da internet 21 de março de 2014 às seis da
tarde do site: http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/109877/em-que-consiste-a-teoria-dinamica-de-distribuicao-do-onus-da-prova-fernanda-braga.

Esta teoria para o caso concreto garante a chamada democracia real.
Faz-se aí o tratamento desigual dos desiguais. Igualdade material como princípio constitucional foi nosso móvel de aceitação da competência nesta segunda parte.

III. Mérito administrativo

Quem de direito manda dizer que viu o fato, viu a norma e entende
que tem margem de escolha. Podendo escolher, entendeu que a melhor escolha no que se refere à disponibilidade de recursos materiais e utilidade
do serviço público prestado não contempla o fornecimento do serviço pretendido pela autora.
A autora entende que, na verdade, não cabe ao administrador nenhuma escolha, o serviço que pretende é de natureza vinculada, segue, pois, a
seguinte lógica: norma, o Estado está obrigado a fornecer atendimento médico adequado seja qual for a situação a quem dele necessitar. Fato: a autora
precisa de atendimento médico. Sanção necessária: internamento em UTI.
Quem está certo? A doutrina e a jurisprudência entendem desde há
muito que não cabe ao juiz imiscuir-se no mérito administrativo. Este é o
conteúdo discricionário do ato administrativo. Nem todo ato administrativo
tem conteúdo discricionário.
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Assim o juiz poderia avaliar a legalidade e a razoabilidade dos atos
administrativos discricionários, ou seja, pode ver se a escolha seria possível,
mas não se as escolhas possíveis foram boas ou ruins.
Há decisão do STF no seguinte sentido:

INTERNAÇÃO UTI. HOSPITAL PARTICULAR. ESCOLHA DOS FAMILIARES. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A saúde é direito
subjetivo e integra os Direitos Fundamentais de ordem constitucional,
por se tratar de dever do Estado. Todavia, determina-se que o Estado
cumpra suas obrigações utilizando-se de sua própria rede, em que os
custos são menores, só em casos excepcionais, é que o cumprimento
deve acontecer em hospitais da rede privada. 2. Não merece ressarcimento a internação em UTI de Hospital de rede particular à escolha
dos familiares, quando ausente determinação judicial prévia ou encaminhamento do hospital público. (STF - ARE: 767607 DF, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de julgamento: 11/09/2013. Data
de publicação: DJe-182 DIVULG 16/09/2013 PUBLIC 17/09/2013.)

Esta decisão tange a caso diverso do que tratamos, pois entende que
o requerente não deveria ter escolhido livremente em qual UTI se internar,
só posteriormente procurando ressarcimento do poder público. Mas, em
reverso, pode-se entender que se para esta primeira internação se tivesse
valido de ordem judicial, teria direito ao reembolso.
Há então uma luz:
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A divergência se dá, no entanto, quando se fala da extensão desse controle, sobretudo a partir da introdução de uma nova concepção do
princípio da legalidade, que passa a abranger não só a conformidade
com a lei, mas também com os princípios norteadores do ordenamento
jurídico, caracterizando o que muitos doutrinadores tais como Juarez
Freitas, Germana de Oliveira Morais e Carmem Lúcia Antunes Rocha
vêm chamando de princípio da juridicidade, que restringe o campo do
chamado mérito administrativo.
A dificuldade existente seria traçar limites quando do exercício do
controle judicial dos atos administrativos discricionários, principalmente quando da verificação de sua conformidade com o princípio da
juridicidade, de forma que este controle não implique numa invasão da
esfera de competência do administrador pelo órgão judicante, tendo
em vista, por outro lado, a importância da sua realização como forma
de conter possíveis arbitrariedades no exercício da discricionariedade
administrativa. (Trechos capturados da internet no dia 21 de março
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de 2014, às seis da tarde, de O controle judicial dos atos administrativos discricionários, Carlos Athayde Valadares Viegas, Cesar Leandro
de Almeida Rabelo, Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas, http://
www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=9544&revista_caderno=4.)

Qual a ordem correta entre norma e fato? Primeiro a norma que é
pressuposta, deve ser contraposta ao fato, subsunção simples. Nem todo
mundo pensa assim. Algumas vezes no conteúdo da norma escrita surge
para ser adequado diante do fato. Um silogismo dinâmico de tese e antítese
variáveis.
A norma: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; deve ser lida: o
Estado está obrigado a fornecer atendimento médico adequado seja qual for
a situação a quem dele necessitar, em quaisquer hipóteses; ou deve ser lida:
o Estado poderá selecionar os riscos à saúde que combaterá, bem como quais
pessoas atender, de maneira a otimizar os recursos disponíveis? Por quê?
Todo aquele que decide faz com base em sua pré-compreensão do
mundo. E deve ser honesto hermeneuticamente em enunciar tanto quanto
possível entenda esta versão. As duas interpretações da norma constitucional são logicamente válidas. O que fará o aplicador distinguir entre elas é a
compreensão do estado e do mundo em geral como um lugar de abundância,
ou de escassez.
O que vê o Estado sob a lógica da escassez verá a contabilidade do
estado quanto dinheiro foi destinado à saúde. Quanto do dinheiro destinado
à saúde foi destinado às UTIs, se há como pagar o tratamento desta senhora
e se a preferência por ela, ou por outra pessoa, se deu de maneira objetiva.
Se o dinheiro não deu para a requerente e a exclusão desta se deu por regra
objetiva, evitando preferências pessoais, a senhora ficará sem UTI.
O que vê o mundo sob a lógica da abundância verá que há dinheiro
aplicado em propaganda institucional, em compromissos sociais e em atividades outras não essenciais à prestação de serviços de primeira necessidade,
pois aí também haverá embutida uma escala de valor entre as prestações
do Estado, e no topo haverá o direito à saúde. Este tenderá a determinar
que o Estado interne a requerente de qualquer maneira, confiando que o
remanejamento de recursos promoverá o equilíbrio das contas.
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Não entendo o mundo sob a ótica da escassez. Sou um otimista. Entendo que a escolha não pode ser irresponsável e que os bens são limitados
e as necessidades infinitas. No caso em tela, porém, entendi que há mais em
se conceder leito de UTI do que garantir um bom tratamento, é uma dimensão da caridade e da tradição não deixar que ninguém morra desassistido.
Promover o tratamento adequado no momento extremo é mais importante
do que mostrar as realizações do governo federal, estadual, ou municipal,
pois todo mundo era réu.

IV. Conceder a tutela

Findei por conceder a tutela que, em arremate, fundamentei assim:
A internação em UTI, principalmente quando se pede o custeio de
UTI privada, pode açambarcar diversos custos, mas de fato é imprevisível o
tempo que a senhora em questão necessitará de UTI. De modo que acolho
a dúvida razoável com relação ao valor da causa e aceito a competência do
juizado especial federal. No que se refere à legitimidade da União, acolho o
argumento da solidariedade do art. 196 da CRFB/1988, de modo que é réu
adequado.
No que se refere à urgência do provimento de antecipação de tutela,
a narrativa acima não deixa nenhuma dúvida de que se trata de uma questão
imediata de vida ou morte. Tem de ser decidida logo.
Quanto à aparência do bom direito duas questões precisam ser discutidas: 1. Se o Estado tem obrigação de, em quaisquer condições, prover UTI
e, de uma maneira geral, tratamentos para os necessitados; 2. Se o Estado
pode ser compelido, caso não seja obrigado a todas as demandas, já que as
necessidades são infinitas e os recursos finitos, a dar leito de UTI para a
senhora em questão.
Não, o estado não tem obrigação de dar nenhum tratamento a nenhuma pessoa, mas há um mínimo a que se obriga fornecer, contra este
mínimo não há argumento de escassez de recursos. No mínimo, ninguém
pode morrer de fome, não se fica sem abrigo da intempérie, não se pode
morrer à míngua de cuidados adequados. A dignidade cultural nordestina
não admite que se morra sozinho, sem amparo e mais tradicionalmente sem
luz. Morte ao desamparo fere a sensibilidade, é coisa imerecida. Se a saúde
é direito de todos, art. 196 da CF, deve ser a saúde eficiente e adequada. O
laudo médico demonstra que a requerente não precisa de nenhum trata60
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mento experimental ou de eficácia duvidosa, ela precisa de UTI, para ter o
que se vê os ricos terem.
Entendo que as pessoas morrem, como em geral é o fim de quem vive.
Entendo que algumas mortes podem ser adiadas, quer pelo uso da técnica,
quer por improviso da sorte. Entendo que tudo tem um custo, e a técnica
tem um preço. A vida não tem preço. Não se pode, diante da dignidade absoluta do sopro de Deus, quantificar o valor da vida de gente. A eventual falta
de recursos para a próxima UTI, suponhamos que um jovem de vinte anos
precise do leito e que este esteja ocupado pela senhora de setenta e sete
anos, não é admissível. Não se pode questionar a utilidade da vida humana.
As pessoas não são para serem usadas, mas para serem amadas, as coisas
é que se usam e não se amam. Quem ama os haveres e usa os semelhantes
inverte a escala do acerto. Sabemos que o orçamento é compartimentado,
mas não se pode aceitar que não haja como remanejar, ainda que no futuro,
verba de propaganda institucional para a Saúde. Ninguém decide pela tábula
rasa, todos temos conhecimentos e convicções e a probidade hermenêutica
está em externá-los. Creio na abundância mal administrada, creio na escassez
irresponsável e deliberada. Quem pode pagar por UTI é mantido terminal e
desacordado a custos imensos, e vive. Se não há diferença entre o valor da
vida do pagante e do desvalido, e a Constituição Federal garante a igualdade
material, este não será o juiz a negá-la.
Considerando a aparência do bom direito, a urgência do provimento, determino a antecipação da tutela à União por meio da AGU. Determino
que a requerente seja internada em UTI condigna com todos os requisitos
necessários a seu adequado tratamento, na indisponibilidade de UTI pública
que se interne em UTI privada.

Conclusão

Este foi o estudo de um caso real à luz da nova hermenêutica constitucional. Mais juiz que legislador. Mais princípio do que lei. Mais ponderação
que subsunção.
O estudo para ser sincero e ter alguma carga de verdade encontrada,
sem que se procure somente com a verdade construída, deve ser despido de
intenção. Nossa única conclusão pode ser a da integridade do procedimento,
não se pode cogitar da utilidade do provimento.
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O protocolo do processo registrou entrada ao meio-dia de sexta-feira,
às duas horas da tarde do mesmo dia já tínhamos intimado os réus da decisão
liminar. Tudo graças ao processo eletrônico.
Sendo o que nos cumpria, fim.
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Processo eletrônico — potencial de melhoria da eficiência
da atividade jurisdicional
Diego Paes Moreira1

1 Por que desenvolver o processo eletrônico?
O cap. III da Lei 11.419/2006 dispõe expressamente sobre o processo
eletrônico. O art. 8º da referida lei informa que os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações
judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, sendo possível
a utilização da rede mundial de computadores e acesso por meio de redes
internas e externas.
Note-se que o dispositivo em questão não trata simplesmente de
intimações realizadas por meio eletrônico ou do recebimento de petições
por meio eletrônico. A lei amplia a informatização do processo para que
qualquer ato processual possa ser registrado e, dentro do possível, praticado
por meio eletrônico, o que abrange desde o oferecimento da petição inicial ou
denúncia até a prolação da sentença, com todos os atos processuais registrados eletronicamente e a própria consulta aos autos realizada por esse meio.
Naturalmente, o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de tramitação processual implica a realização de investimentos relevantes em
recursos materiais e humanos. Não só o desenvolvimento do sistema em si,
mas também o treinamento dos servidores, magistrados, advogados e demais
usuários do sistema implicarão investimentos, tanto pelo setor público como
pelo privado (aquisição de máquinas, frequência a cursos, contratação de
profissionais habilitados na área etc.).
Da mesma forma, a transição entre o mundo de papel e o mundo virtual implica um choque cultural. Há muito tempo o registro dos atos processuais vem sendo realizado por meio de documentos de papel. Os profissionais
da área jurídica estão sobremaneira acostumados com a leitura e o manuseio
de autos de papel, assim como estão habituados a ler livros feitos de papel.
1
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Se a informatização do processo judicial é um fenômeno que exige
vultosos investimentos, tanto pelo setor público como pelo privado, sendo
certo que os profissionais da área jurídica estão habituados aos autos de
papel, indaga-se sobre qual objetivo é perseguido pela institucionalização
do processo eletrônico em sua plenitude.
Entre outros fatores considerados positivos, pode-se mencionar a
possibilidade de maior velocidade de tramitação processual (juntada de
documentos por meio eletrônico, realização de audiências registradas eletronicamente, eliminação do deslocamento físico dos autos etc.) e a facilidade de
acesso a informações e documentos, mormente porque os autos eletrônicos
estão à disposição das partes e do magistrado o tempo todo (SILVA, 2009,
p. 422-425).
A melhoria na velocidade de prestação jurisdicional, resultando no
atendimento ao princípio da duração razoável do processo, é um fator de
grande relevo. No âmbito da Justiça do Trabalho, registra-se que a primeira vara trabalhista totalmente eletrônica foi implantada em maio de 2008
(1VT de Santa Rita/PB), após a informatização do acervo, sendo que, após
um ano, constatou-se que o resultado foi positivo, no sentido da melhoria
da celeridade processual (COSTA, 2009, p. 155).  
Registre-se ainda que a adoção de sistemas eletrônicos pode resultar na redução do quadro de servidores necessários para a execução de
atividades de cartório, como ocorreu no Fórum Distrital da Freguesia do
Ó, comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Da
mesma forma, o espaço físico utilizado nas instalações do Poder Judiciário
é consideravelmente reduzido, bem como o consumo de papel é reduzido
drasticamente. Assim sendo, a possibilidade de melhor aproveitamento de
recursos humanos e materiais é vislumbrada por meio da adoção do processo
eletrônico. Igualmente, promove-se a maior facilidade de acesso aos autos,
o que resulta na melhoria da transparência das atividades jurisdicionais, e
ainda se propicia maior autonomia aos jurisdicionados, que poderão acessar
a íntegra dos autos de sua residência (ATHENIENSE, 2009, p. 77-78).

2 Principais críticas ao processo eletrônico

No presente estágio de desenvolvimento do processo eletrônico,
observa-se a existência de diversas críticas aos modelos hoje existentes.
Das críticas presentes, que assumem vasta variedade de temas, como receio
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de prejuízos à saúde dos usuários do sistema, restrição de acesso aos autos
por advogados, perigo de prejuízo da privacidade em razão da publicidade
potencializada de forma infinita pela rede mundial de computadores etc.,
emerge, de forma predominante e uníssona, a que se refere à dificuldade de
acesso às informações dos autos virtuais, ou seja, a dificuldade de manuseio
dos autos do processo eletrônico e de consulta a eles.
Todas as críticas são válidas e apresentam potencial construtivo.
Tendo em vista que o foco de nossa atenção é a própria proposta de adoção
de um processo eletrônico, o objeto de nossa análise está relacionado à crítica
mais contundente hoje presente, que trata precisamente das dificuldades
inerentes ao manuseio dos autos virtuais.
Isso por pura lógica. A partir do momento em que se objetiva transformar algo, por meio de um procedimento planejado e executado pela administração estatal, pressupõe-se, a partir da experiência, que a opção pelo
novo modelo está fundada no objetivo de tornar melhor o objeto da mudança.
Por outro lado, se a principal crítica a esse plano é o fato de o objeto da mudança ter supostamente piorado após a transformação, a primeira pergunta
a ser feita é por que se optou pela mudança, a segunda pergunta é por que
o objetivo não foi alcançado, e a terceira pergunta é o que precisa ser feito
para o objetivo ser alcançado.
Nesse esteio, é interessante observar que a Associação dos Juízes
Federais do Estado do Rio Grande do Sul (AJUFERGS) realizou pesquisa sobre processo eletrônico e saúde com os magistrados federais no estado do
Rio Grande do Sul, no período de 23/05/2011 a 08/06/2011, cujo relatório
completo foi entregue à Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta
Região em 15/08/2011, conforme informado no sítio eletrônico da referida
associação (www.ajufergs.org.br). O conteúdo do relatório pode ser acessado
nesse mesmo endereço eletrônico, no link disponibilizado na notícia veiculada no dia 16/08/2011 (http://www.ajufergs.org.br/noticia16082011.asp).
Noventa e dois magistrados responderam ao questionário da referida
pesquisa. Chama atenção a informação de que cerca de oitenta por cento
dos magistrados estão insatisfeitos quanto à visualização de documentos e
autos eletrônicos no sistema eletrônico, bem como insatisfeitos quanto às
funcionalidades, opções e comandos do sistema eletrônico.
Em destaque, consta ainda da pesquisa que 98,90% (noventa e oito
inteiros e nove décimos por cento) dos magistrados que responderam ao
questionário entendem que os juízes devem ser previamente consultados
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em decisões sobre informática que afetem o serviço judiciário (página 61
do relatório).
Essa crítica é compartilhada por outros profissionais da área jurídica.
Em artigo recentemente publicado na coluna senso incomum, no sítio eletrônico consultor jurídico, o professor Lenio Luiz Streck (2013) discorreu sobre
as recentes transformações nos métodos de trabalho e de administração do
Poder Judiciário, tendo-se focado particularmente no processo eletrônico.
O referido professor aborda com eloquência diversos aspectos da
gestão processual atual e, no que toca ao processo eletrônico, entre outras
críticas, informa sobre a dificuldade de consulta às informações nos autos,
particularmente a visualização de documentos e o acesso às informações
processuais. A crítica mais precisa é formulada pelo articulista ao revelar
sua experiência pessoal com o processo eletrônico, informando que o acesso
completo aos autos não seria possível na prática, sendo que, para concretizá-lo, gasta-se mais tempo do que nos autos de papel. Chega-se ao paradoxo de
imprimir as peças do processo eletrônico, convertendo-o em autos de papel
para facilitar sua leitura.
O mesmo professor publicou, na semana seguinte, a segunda parte
do artigo, na mesma coluna, esclarecendo que não apresenta nenhum óbice
à evolução da tecnologia, contudo o objeto de sua objeção é o processo eletrônico no modelo atual. Acrescenta que atualmente os autos em papel são
de manuseio muito mais eficiente (STRECK, 2013).
Considerando as informações supramencionadas, retoma-se a questão inicial: por que desenvolver o processo eletrônico?

3 A instrumentalidade do processo

O processo judicial, em si, é definido como a técnica realizada para
efetivar o exercício da jurisdição, função estatal desempenhada pelo Poder
Judiciário, para, imparcialmente, buscar a pacificação de um conflito social
(CINTRA; GRIONOVER; DINAMARCO, 2003, p. 131).
Diz-se que o terceiro momento metodológico do direito processual
é a consciência de sua instrumentalidade como polo irradiador de ideias e
orientador dos institutos, princípios e soluções. Em suma, o aprimoramento do processo tem seguido o norte de seu caráter instrumental, de forma
que o objetivo mais buscado é o aumento de sua efetividade (DINAMARCO,
2005, p. 22 - 25).  
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A instrumentalidade, portanto, é a característica do processo mais
prestigiada pelo pensamento atual. O processo é um meio utilizado para a
consecução de um objetivo, que é a prestação de tutela jurisdicional, em
prestígio de um direito que requer a proteção estatal.
Logo, o processo não é um fim em si mesmo. Sua existência tem por
pressuposto a proteção e a concretização de direitos que reclamam, de alguma forma, a atuação estatal.
Se o próprio processo não é um fim em si mesmo, que dizer do modelo
de registro dos atos processuais? Usar papel ou um sistema eletrônico? Essa
escolha, por força da lógica, jamais resultará no reconhecimento de que o sistema eletrônico de processamento da ação judicial seja um fim em si mesmo.
O que se deve ter em mente é a necessidade de se aperfeiçoar a prestação jurisdicional, em atenção aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII da CF) e da eficiência (art. 37 da CF).     

4 O objeto e seu uso

Uma faca pode tirar uma vida, se for utilizada para atacar a vítima.
A mesma faca pode salvar uma vida, se utilizada em um procedimento cirúrgico para curar um paciente. Um veículo automotor pode tirar uma vida,
se for utilizado para atropelar a vítima com intenção homicida. O mesmo
veículo automotor pode salvar uma vida, se for utilizado para transportar
uma pessoa para que receba tratamento em um hospital.
A qualidade indicada a um objeto refere-se à sua aptidão para alcançar o objetivo. A faca é útil se sua lâmina for afiada e apta ao corte. O veículo
automotor é útil se o motor funciona normalmente e a locomoção é possível.
Se algo é bom ou mau, não é o objeto em si, mas a ação humana que lhe dá uso.
A mesma relação ocorre com o processo eletrônico. Não é o fato de
ser empregado o sistema eletrônico que gera a insatisfação com o meio.
Se, nos autos de papel, fosse empregada cartolina ou papelão, dificilmente seria possível manuseá-los com facilidade. Nem sequer seria possível
montar volumes de duzentas a trezentas páginas. O manuseio dos autos de
papel só é viável porque é empregada tecnologia apta a atingir a finalidade
dos autos, ou seja, porque o papel é fino e firme o suficiente para que os
atos processuais sejam registrados e as informações sejam consultadas de
forma satisfatória.
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Isso não é necessariamente verdade em todos os processos com autos de papel. Processos caracterizados pela presença de inúmeros volumes,
apresentando milhares de páginas, são de difícil análise, tanto pelo meio
eletrônico hoje existente, como por meio do papel.
Logo, o principal problema apontado quanto ao processo eletrônico
é a inaptidão do modelo adotado atualmente para possibilitar a plena visualização dos autos de forma satisfatória.

5 O potencial do processo eletrônico

A escolha pela informatização dos autos processuais tem por premissa a possibilidade de facilitar o trabalho dos profissionais que atuam
no ambiente forense. Pressupõe-se que o emprego de intimações por meio
eletrônico, o envio de petições por meio eletrônico, a consulta aos autos
por meio eletrônico, o registro dos atos processuais e documentos por meio
eletrônico etc. torna o processo mais célere e a atividade jurisdicional mais
eficiente.
Como foi observado anteriormente, não é o fato de ser adotado o
processo eletrônico que torna o trabalho no meio forense melhor ou pior.
A adoção de um sistema eletrônico que não é adequado a facilitar o trabalho forense certamente piora o ambiente de trabalho, tanto que é fonte de
diversas críticas. O reverso também é verdadeiro. A adoção de um sistema
eletrônico que atenda às expectativas dos usuários e que seja apto a facilitar
o trabalho no ambiente forense pode contribuir para a melhoria de diversos
aspectos do ambiente de trabalho.
Por isso as críticas formuladas em desfavor da opção pelo processo
eletrônico — especialmente no que tange à dificuldade de manuseio dos
autos, que seriam de manuseio muito mais simples nos autos de papel
— são totalmente válidas e devem ser o norte para o aperfeiçoamento dos
sistemas.
Se a juntada de petições por meio eletrônico revela-se um procedimento moroso e cansativo para os advogados, a capacidade do sistema tem
de ser melhorada até que esse procedimento seja tão simples quanto enviar
uma mensagem eletrônica.
Se a visualização dos documentos é por si só um procedimento moroso e cansativo, que exige paciência e prejudica a própria capacidade de
análise dos autos, cujo manuseio seria muito mais simples se houvesse im68

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

pressão das peças digitais, esse aspecto tem de ser aperfeiçoado para que
o manuseio dos autos digitais seja tão simples e fácil quanto o manuseio
de folhas de papel. E mais, o sistema deve ser aperfeiçoado para superar
o patamar anterior, ou seja, para que a consulta aos autos seja muito mais
simples e eficiente do que no modelo de papel.
Esses aspectos são essenciais à eficiência da jurisdição. Não é
admissível que mudança na interface de trabalho resulte na piora do
ambiente de trabalho. Todo e qualquer gestor que pretenda substituir
os autos de papel por um sistema eletrônico deve orientar a criação do
sistema, necessariamente, de forma a melhorar e favorecer a atividade
de todos os usuários.

6 Como o processo eletrônico pode contribuir para a eficiência
da jurisdição

Se os usuários forem previamente ouvidos e se o desenvolvimento
dos programas atender às expectativas de eficiência dos usuários, o potencial
de melhoria na prestação de jurisdição, por meio dos sistemas eletrônicos,
não tem limites.
Além de outros aspectos positivos já mencionados anteriormente,
como o acesso ininterrupto aos autos, a prática de atos processuais à distância, a redução de recursos humanos e materiais necessários à movimentação
dos processos, entre outros, há aspectos da programação eletrônica que
poderiam ser explorados para aprimorar a atividade jurisdicional.
Basta pensar nas tarefas mais simples que devem ser realizadas rotineiramente toda vez que os autos de papel são manejados pelos magistrados
e servidores do cartório: verificar a fase em que se encontra o rito processual, checar se as partes estão regularmente representadas por patronos
devidamente constituídos nos autos, verificar os endereços indicados para
a citação ou intimação de testemunhas, verificar se já houve tentativa de
citação ou intimação nos endereços recentemente fornecidos pelas partes,
verificar quais são as testemunhas indicadas pelas partes, verificar se todas
as testemunhas já foram ouvidas, ou qual ainda deve ser ouvida, verificar
quais provas já foram produzidas e quais pendem de produção, verificar se há
cartas precatórias expedidas, há quanto tempo, e se todas foram cumpridas
ou se pendem de cumprimento, verificar as manifestações das partes dos
autos e quais requerimentos ainda pendem de apreciação etc.
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Todas essas atividades, absolutamente corriqueiras no cotidiano do
magistrado de primeira instância, todos os dias, exigem ordinariamente a
análise integral dos autos. Para saber o que está acontecendo nos autos de
papel, é necessário ler os documentos, folha por folha.
O profissional habituado a ler e compreender os registros dos atos
processuais efetua as atividades supramencionadas em poucos minutos, se
os autos de papel somam até noventa, cem páginas.
O mesmo profissional pode levar mais de um dia para efetuar as atividades descritas acima, se os autos apresentarem mais de uma dezena de
volumes, somando milhares de páginas. Ainda que haja anotações na capa
dos autos, isso não é suficiente para garantir a certeza a respeito da situação
atual do processo.
Se, no processo civil, o acúmulo de vários volumes gera, por si só,
dificuldade de manuseio dos autos, no processo penal, essa mesma condição
pode inviabilizar a efetividade da jurisdição.
Com efeito, no processo penal há diversas formalidades que constituem verdadeiras garantias do acusado, sendo que a observância correta de
todas as formalidades torna-se mais difícil quanto mais volumosos forem os
autos. Ademais, no direito penal, deve-se atentar para a prescrição retroativa
ou intercorrente segundo a pena aplicada em concreto, de forma que há a
necessidade constante de cumprimento de prazos, o que se revela mais difícil
quanto mais volumosos forem os autos.
Um sistema eletrônico que ofereça aos usuários opções simples para
ter acesso facilitado ao conteúdo dos autos, como um quadro com a indicação
dos endereços de tentativa de citação ou de intimação de testemunhas, um
quadro com a indicação das testemunhas a ser ouvidas, um quadro com a
indicação das cartas precatórias expedidas, um quadro com a indicação de
todos os prazos relevantes, um quadro com a indicação de todas as provas
produzidas nos autos, um quadro com a indicação dos advogados constituídos nos autos, um sistema de alertas sobre a renúncia de advogados, ou sobre
a demora na devolução de cartas precatórias, ou sobre certidões negativas
das diligências dos oficiais de justiça etc. certamente facilita o trabalho de
qualquer profissional da área forense.
Essas informações podem ser organizadas nos autos de papel, porém, isso exige que sejam lidos por alguém, folha por folha. Um programa
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de computador poderia organizá-las automaticamente e poupar inúmeras
horas de trabalho humano.
É a mesma situação dos cálculos realizados manualmente por uma
pessoa e os cálculos realizados por uma calculadora. O ser humano pode
realizar cálculos complexos, o que exige concentração e, para a maioria das
pessoas, quantidade razoável de tempo. Mas a calculadora pode efetuar os
mesmos cálculos em questão de segundos.
Da mesma forma, a interface de trabalho deve ser aperfeiçoada para
superar o modelo dos autos de papel. Em vez de folhas acumuladas em sequência, as informações digitais deveriam ser organizadas de forma racional,
permitindo ao usuário do sistema tomar ciência instantaneamente de tudo
que é relevante conhecer naquele momento processual. Milhares de páginas
poderiam ser racionalmente organizadas pelo programa eletrônico, de forma a permitir o acesso instantâneo à informação desejada. A possibilidade
de ocorrência de nulidades poderia ser alertada pelo sistema eletrônico, de
forma a chamar a atenção do magistrado sobre determinado fato relevante.
Essa racionalização do sistema, por meio de um método de programação que
permita a efetiva interação entre o sistema eletrônico e o usuário, permitiria
a resolução de diversas questões, aparentemente de extrema complexidade,
em pouquíssimo tempo.
O processo eletrônico deve ser pensado como uma forma de economizar tempo e aperfeiçoar o trabalho forense. Por isso deve ser desenvolvido
de acordo com as necessidades dos usuários, requisito essencial para que
qualquer produto seja aceito pelo mercado. Ademais, os usuários devem
ser previamente informados sobre todas as alterações relevantes e sobre a
forma de operar o sistema (ATHENIENSE, 2009, p. 83-84).
Cabe aos usuários, ao interagir com o sistema eletrônico, redefinir as
aplicações da tecnologia após as experiências do uso. A redefinição do sistema para que os objetivos de sua adoção sejam alcançados requer a interação
dos usuários, cujas experiências e impressões são essenciais para a evolução
da tecnologia (RAMOS FILHO; GUSMÃO, 2013, p. 166-167).

7 Conclusão

A implantação de sistemas eletrônicos para o processamento das
ações deve ter por escopo aumentar a eficiência da atividade estatal e facilitar
o trabalho dos profissionais da área jurídica.

71

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Por isso, a programação dos sistemas eletrônicos deve sempre prestigiar as necessidades dos usuários, especialmente com o objetivo de facilitar a consulta aos autos e reduzir a probabilidade de erros decorrentes da
dificuldade de consulta aos autos de papel, folha por folha.
Se o sistema eletrônico for desenvolvido sem atenção a essas circunstâncias, poderá resultar em uma interface de trabalho pior que os autos
de papel. De outra forma, se a programação contemplar soluções para as
dificuldades enfrentadas cotidianamente no manuseio de autos processuais,
a adoção do sistema eletrônico poderá contribuir decisivamente para a melhoria da prestação jurisdicional, especialmente no que tange ao atendimento
dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência.
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Uma análise da Circular Presi/Secju 236/2012, à luz dos
objetivos do processo eletrônico
Fábio Stief Marmund1

1 Introdução
Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, houve uma
significativa modificação no substrato e na forma de estabelecimento das
relações intersubjetivas, causada, entre outros fatores, pelo avanço tecnológico que transformou a sociedade contemporânea em uma verdadeira
sociedade da informação.
Em razão do impacto que essas transformações acarretaram à vida
social, surgiu a necessidade de adaptação dos meios de solução de conflitos,
principalmente em relação ao processo judicial, que, ao longo dos últimos
anos, experimentou sucessivas alterações legislativas destinadas a atender
às exigências que este novo paradigma de convivência impõe.
Com efeito, a duração do processo judicial está, intrinsecamente,
ligada à efetividade da prestação jurisdicional, tornando-se ponto fulcral
na concretização de direitos. A morosidade excessiva da justiça brasileira
e a procura por meios que imprimam celeridade à prestação da justiça são
temas importantes, que se tornaram ainda mais evidentes após a inserção
expressa na Constituição Federal de 1988 do princípio da razoável duração
do processo e dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação como
direito fundamental.
De outro lado, a garantia constitucional de acesso à Justiça se sobressai como o mais importante entre os direitos fundamentais previstos na
Carta Magna, porquanto é o meio através do qual os cidadãos reivindicam
todos os demais.
Por conseguinte, o processo eletrônico nasce como uma ferramenta
necessária à concretização dos princípios constitucionais do acesso à Justiça
1

Juiz federal.
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e da celeridade processual, indispensáveis à coesão do tecido social, uma vez
que responsáveis pela estabilização das relações jurídicas.   

2 O processo eletrônico no Brasil

Conforme anteriormente exposto, o processo judicial brasileiro sempre foi marcado por excessiva morosidade, o que, por muitas vezes, acabava
por inviabilizar a efetivação da decisão judicial.
Em razão disso, foram várias as iniciativas legais de incorporação
gradativa de novas tecnologias para a prática dos atos processuais, que representaram verdadeiros marcos no processo de informatização dos serviços
judiciários.
A Lei 9.800, de 26 de maio de 1999, denominada Lei do Fax, 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,
sem, contudo, afastar a necessidade de apresentação dos originais em juízo
e sua autuação no processo físico, a fim de comprovar a sua autenticidade.
Já a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que tratou da instituição
dos juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, permitiu o uso do meio
eletrônico no recebimento de petições.
De forma mais ampla e abrangente, a EC 45/2004 introduziu, no título
“Dos Direitos Fundamentais”, a garantia à razoável duração do processo e
aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Esse acréscimo trazido pela Emenda significou a consagração constitucional do princípio da celeridade processual e a sua elevação a direito e
garantia fundamental, fundamentos de várias legislações posteriores.
Nesse sentido, a Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, trouxe modificações ao art. 154, parágrafo único, do CPC, permitindo aos tribunais a
comunicação dos atos judiciais mediante certificação digital.
Note-se que se tratava de legislações esparsas, que permitiam o uso
de recursos tecnológicos e de informática nos tribunais; todavia, como bem
ressalta Leonardo Greco, até então, não havia ocorrido “mudança radical do
modus operandi do processo ou do sistema normativo processual” (GRECO,
2001, p. 12).
Foi com a Lei 11.419/2006, originária do Projeto de Lei 5.828/2001,
apresentado como anteprojeto pela Associação dos Juízes Federais do Brasil
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– Ajufe, que se pretendeu dar um grande passo na informatização do processo
e na positivação do direito constitucional a um processo célere, introduzido
pela EC 45/2004.

3 Do teor da Circular Presi/Secju 236/2012

Amparado nos preceitos normativos instituídos na Lei 11.419/2006
e nas disposições constantes na Resolução Presi 600-25 de 7 de dezembro de
2009, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região editou a Circular Presi/Secju
236 de 3 de setembro de 2012, determinando que o envio dos ofícios por
juízes federais que suscitam conflitos de competência fosse feito via e-Proc.
Anteriormente à expedição da referida norma, competia ao diretor
de secretaria promover os atos necessários ao cumprimento do estabelecido no parágrafo único do art. 118 do CPC, dada a natureza eminentemente
administrativa do ato.
No entanto, a partir da publicação da mencionada Circular, tal incumbência foi transferida para o juiz suscitante, que passou a ter de adotar
a seguinte rotina eletrônica: acessar intranet do TRF 1 -> clicar no sistema
Magistrado -> clicar no link Acesso ao e-Proc para Juízes Federais -> informar
usuário, senha e banco de dados -> selecionar Petição -> Prestar Informações -> clicar Continuar Peticionando -> clicar Selecionar arquivos -> clicar
Anexar -> clicar Finalizar Petição. Ao todo, o aludido procedimento demanda
do magistrado, em média, de 5 a 10 minutos para cada conflito suscitado.

4 Da análise da Circular Presi/Secju 236/2012

Depreende-se, a partir da atenta análise da rotina acima descrita, que
a Circular Presi/Secju 236, de 3 de setembro de 2012, em nada contribui
para o aperfeiçoamento do modelo de processo eletrônico vigente no âmbito
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pois desperdiça o tempo útil do
juiz na realização de tarefas, essencialmente, cartorais.
De fato, como bem salienta o advogado Alexandre Atheniense (ATHENIENSE, 2013),
[...] o modelo ideal de processo eletrônico só será alcançado se houver
interesse dos tribunais de criar meios para coletar e reparar os atuais
sistemas a partir dos erros ou falhas de procedimentos sistêmicos
apresentados, bem como adotar sugestões de aprimoramento contínuo
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que também possam advir de todos os atores processuais. Esta carência de diálogo construtivo infelizmente ainda prepondera. Existe uma
grande dificuldade dos tribunais em estabelecer um debate permanente que possa disciplinar estas contribuições advindas dos clientes
da Justiça. Estas medidas são necessárias para reparar e aprimorar
as soluções sistêmicas, buscando propiciar o conforto e a segurança
que a tecnologia da informação é capaz de proporcionar no contínuo
desenvolvimento do projeto de implantação do processo eletrônico.

Avulta-se, por conseguinte, a necessidade da constante participação
dos juízes, principais atores processuais, na elaboração das normas destinadas ao aperfeiçoamento do processo eletrônico, sob pena de malferimento
dos princípios e objetivos que o norteiam.
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O princípio da cartularidade sob a ótica do
processo eletrônico
Gabriel Brum Teixeira1

Processo é instrumento, e não um fim em si mesmo2. A instrumentalidade do processo3, hoje em dia, consubstancia verdadeiro dogma, aceito no
espaço acadêmico, em todas as suas esferas, e, em âmbito jurisprudencial,
nos mais variados tribunais. Com o processo eletrônico não seria diferente.
É verdade, outrossim, que alguns princípios tradicionais têm merecido uma releitura à luz desse novo formato adotado pela ferramenta básica do
operador do direito. Isso não significa, contudo, que a essência de princípios
já consagrados em nossa ordem jurídica, particularmente os afetos ao direito
material, tenham perdido a sua conformação ou mesmo sido superados nos
valores que encerram.
Propusemos, no presente artigo, uma análise do tão decantado princípio da cartularidade, que informa o direito cambiário na sua aplicação frente
à nova realidade do processo eletrônico. Mais exatamente, demandamos um
raciocínio específico em torno da necessidade de o juiz determinar, ou não,
a apresentação do respectivo documento físico, quando se cuidar de ação
de execução lastreada em título de crédito não virtual sujeita à sistemática
do processo judicial eletrônico.
1
2

3

Juiz federal.

“O processo não é um fim em si mesmo, mas uma técnica desenvolvida para a tutela do direito material. O processo é realidade formal — conjunto de fórmulas preestabelecidas. Sucede que a forma
só deve prevalecer se o fim para o qual ela foi desenvolvida não lograr ter sido atingido. A separação
entre direito e processo — desejo dos autonomistas — não pode implicar um processo neutro em
relação ao direito material que está sob tutela. A visão instrumentalista do processo estabelece a
ponte entre o direito processual e o direito material” (DIDIER JUNIOR, 2007, v. 1, p. 54).

“Falar em instrumentalidade do processo, pois, não é falar somente nas suas ligações com a lei material. O Estado é responsável pelo bem-estar da sociedade e dos indivíduos que a compõem: e, estando o bem-estar social turbado pela existência de conflitos entre pessoas, ele se vale do sistema
processual para, eliminando os conflitos, devolver à sociedade a paz desejada. (...) A consciência
dos escopos da jurisdição e sobretudo do seu escopo social magno da pacificação social (...) constitui fator importante para a compreensão da instrumentalidade do processo, em sua conceituação
e endereçamento social e político” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 41).
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O conteúdo jurídico do princípio da cartularidade
O princípio da cartularidade (do latim chartula — diminutivo de
charta —, que significa pequeno papel), como sabemos, integra, ao lado dos
princípios4 da literalidade e da autonomia, a tríade elementar de princípios
que conforma o direito cambiário. Seu assento legal básico, hoje, é encontrado no Código Civil, mais exatamente em seu art. 887 (“Art. 887. O título
de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo
nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”),
nitidamente inspirado no vetusto conceito que Vivante nos legou acerca dos
títulos de crédito: é o documento necessário ao exercício do direito literal
e autônomo nele mencionado. Daí se extrai uma das facetas do princípio da
cartularidade, a que mais interessa à questão proposta:

Para que o credor de um título de crédito exerça os direitos por ele representados é indispensável que se encontre na posse do documento”5,
isso na medida em que “Os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação, mas se distinguem dela na exata medida em que a
representam”6. Por isso a “execução — assim também o pedido de
falência baseado na impontualidade do devedor — somente poderá
ser ajuizada acompanhada do original do título de crédito, da própria
cártula, como garantia de que o exequente é o credor, de que ele não
negociou seu crédito7.

Nesse andamento, importa notar que o que está em jogo, na discussão objeto deste artigo, não é a preocupação ao redor da autenticidade do
título de crédito, já que esse problema diz respeito, em geral, a todo tipo de
documento. Sem dúvida, todos os documentos digitalizados e amealhados ao
processo eletrônico hão de ser tidos, prima facie, como verdadeiros; dizer-se
4

5
6
7

Fala-se, também, nos atributos do título de crédito, bem salientados pela doutrina: “De um lado, o
título de crédito possibilita uma negociação mais fácil do crédito decorrente da obrigação representada; de outro lado, a cobrança judicial de um crédito documentado por este tipo de instrumento é mais eficiente e célere. A estas circunstâncias especiais costuma a doutrina se referir como
os atributos dos títulos de crédito, chamados, respectivamente, de negociabilidade (facilidade de
circulação do crédito) e executividade (maior eficiência na cobrança)” (COELHO, 2003, p. 228).
Op. cit., p. 229.
Op. cit., p. 227.

Op. cit., p. 229-230.
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o contrário seria confrontar a própria realidade da virtualização dos autos
judiciais. Bem por isso o art. 11, § 1º, da Lei 11.419/08 estatui que

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.

O cerne da questão suscitada, portanto, não reside no raciocínio em
torno da autenticidade dos documentos digitalizados e juntados aos autos
judiciais virtuais, mas sim na necessidade de evitar que o título de crédito
físico, por natureza circulável (negociabilidade), não mais continue em circulação. É essa uma das principais justificativas para a própria existência
do princípio da cartularidade: evitar que o devedor pague a dívida a quem
já não é mais o titular do crédito representado pela cártula. Lembre-se: o
título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito, literal e
autônomo, nele mencionado.

O novo art. 365, § 2º, do CPC: poder ou dever-poder?

Nessa discussão, não podemos olvidar a nova regra carregada ao §
2º do art. 365 do Código de Processo Civil pela mesma Lei 11.419/2008.
Diz o preceito legal em mira que, “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”. Seria, pois, mera faculdade do magistrado essa determinação, quando
se cuidar de título de crédito por natureza circulável?
Cremos que não.
Por primeiro, recorde-se que os títulos de crédito amoldam-se no
conceito de “título executivo extrajudicial” (CPC, art. 585, I); no entanto,
não exaurem, por certo, esse conceito. É dizer, há inúmeros outros títulos
executivos extrajudiciais que não se confundem com os títulos de crédito
e que não são marcados pelo traço da circulabilidade/negociabilidade. De
fato, um contrato assinado por duas testemunhas (CPC, art. 585, II) não é
simplesmente endossável, ou seja, transferível mediante mera assinatura
feita no documento. Pode, sem dúvida, ser objeto de cessão de crédito (ou
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débito), mas isso não se faz sem um aditamento contratual que estabeleça
as cláusulas pertinentes a essa cessão. Noutras palavras, a circulabilidade/
negociabilidade dos títulos de crédito é inegavelmente maior do que a de
outros títulos executivos extrajudiciais.
Assim, embora, a princípio, seja uma faculdade do magistrado determinar o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria,
quando se tratar de um título de crédito físico, por natureza circulável, a
medida apropriada é a determinação para que essa apresentação ocorra,
acautelando-se o documento na secretaria do juízo, a fim de garantir segurança nas relações cambiárias. Pelos influxos do princípio da cartularidade,
esse “poder” se torna, em realidade, um “dever-poder”. Não fosse assim e
um título de crédito objeto de uma execução judicial poderia continuar circulando, em prejuízo a um ou mesmo a diversos terceiros de boa-fé.
Claro, o exequente que colocasse, voluntariamente, em circulação o
título de crédito objeto do processo eletrônico não poderia negar sua má-fé.
Sem embargo, mesmo com todas as sanções que poderíamos prever para a
situação, há motivo para que esse risco seja tolerado? Não são poucos os que
não temem as sanções relacionadas à má-postura no curso de um processo
judicial; ademais, é possível que o título circule acidentalmente, é dizer, seja
repassado a terceiros em razão do extravio ou mesmo furto do título original.
Por outro lado, a simples medida de acionar o art. 365, § 2º, do CPC faria com
que esse risco fosse aniquilado. Não se trata, repita-se, de problema ligado à
autenticidade do título, mas sim à sua livre circulação, que, caso não brecada,
pode dar ensejo a desnecessários prejuízos a terceiros de boa-fé.

Conclusão

Em suma, a questão proposta neste artigo8 foi elucubrada para que
se reflita acerca da melhor interpretação a ser emprestada ao novo art. 365,
8

O tema é recente e ainda está longe de ter um desfecho na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. De resto, lembre-se que não estava em jogo título de crédito virtual (CC, art. 889, § 3º), mas
físico, sendo necessário, ainda, lembrar que “Ultimamente, o direito tem criado algumas exceções
ao princípio da cartularidade, em vista da informalidade que caracteriza os negócios comerciais.
Assim, a Lei de Duplicatas admite a execução judicial de crédito representado por este tipo de
título, sem a sua apresentação ao credor” (op. cit., p. 230 ). Feita a lembrança, convém transcrever
dois julgados do STJ noticiados mais recentemente no Informativo de Jurisprudência divulgado
por aquela Corte Uniformizadora, os quais, conquanto não digam respeito propriamente à questão
lançada no presente artigo, ostentam relevância no estudo do direito cambiário:
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§ 2º, do CPC à luz do princípio da cartularidade, que norteia o direito cambiário. E, nesse passo, acreditamos que, em se tratando de uma ação de
execução estribada em título de crédito não virtual submetida aos trâmites
do processo judicial eletrônico, o preceito legal em mira, mais do que uma
faculdade, consagra um dever-poder do magistrado em determinar a apresentação do respectivo documento físico para acautelamento na secretaria
do juízo, em ordem a aniquilar o risco de que a cártula possa ser posta em
circulação enquanto tramita a demanda executiva, o que teria o condão de
causar prejuízo a interesse de terceiros e enfraqueceria, significativamente,
a segurança das relações negociais.

Referências

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros,
2004.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 14. ed.  São Paulo: Saraiva, 2003.

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 1.

“EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO.
A Seção entendeu que as duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não
é imprescindível para o ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único,
da Lei n. 9.492/1997. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da
mercadoria ou da prestação dos serviços suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e
constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. EREsp 1.024.691-PR, relator ministro
Raul Araújo, julgados em 22/8/2012” (Inf. 502 do STJ).
“EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. BOLETO BANCÁRIO. As duplicatas virtuais — emitidas por
meio magnético ou de geração eletrônica — podem ser protestadas por indicação (art. 13 da Lei n.
5.474/1968), não se exigindo, para o ajuizamento da execução judicial, a exibição do título. Logo, se
o boleto bancário que serviu de indicativo para o protesto retratar fielmente os elementos da duplicata virtual, estiver acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação
dos serviços e não tiver seu aceite justificadamente recusado pelo sacado, poderá suprir a ausência
física do título cambiário eletrônico e, em princípio, constituir título executivo extrajudicial. Assim, a Turma negou provimento ao recurso. REsp 1.024.691-PR, relatora ministra Nancy Andrighi,
julgado em 22/3/2011” (Inf. 467 do STJ).

83

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Referência consultada
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 25. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2007.

84

Processo eletrônico judicial – breves considerações
Gleuso de Almeida França1

Testemunhamos, no último século, o desenvolvimento de tecnologias
que superam o conhecimento tecnológico acumulado ao longo da história da
humanidade, dado o impressionante acúmulo de inovações deflagradas pela
Revolução Industrial, que passam pela engenharia civil, mecânica, elétrica,
eletrônica, genética, aeroespacial, enfim, por todas as áreas do conhecimento
humano ligado à ciência.
Ressalto que o termo “tecnologia”, ora adotado, é compreendido como
o encontro entre a ciência e a engenharia, desde ferramentas e processos
simples, até ferramentas e processos mais complexos. Tal distinção é importante, sob pena de não se tributar com as honras devidas o conhecimento
acumulado ao longo da história da humanidade, pois, indiscutivelmente, o
desenvolvimento humano relacionado ao pensar representa, desde a antiguidade, a força motriz responsável pela busca das inovações tecnológicas.
Vivemos em uma sociedade pós-industrial, na Era da Informação,
ou Era Digital, iniciada após a década de 1980, cujas bases têm assento na
década de 70 do século XX, com as invenções do microprocessador, a rede
de computadores, a fibra óptica e o computador pessoal. Tal Era é marcada
pelo rápido crescimento do setor de serviços e o rápido aumento da tecnologia de informação.
Fenômeno concomitante ao surgimento das sociedades civilizadas é
a atividade jurisdicional, pois o conflito de interesses é inerente à natureza
gregária do homem, porque a convivência humana nem sempre é pacífica.
Em razão da necessidade de se solucionarem os conflitos, surgiram os meios
de solução: pelas vias judicial e extrajudicial.
Uma das características das sociedades civilizadas é a proibição da
autotutela, porquanto inadmissível a solução de conflitos por meio da imposição da força pelo próprio interessado, salvo situações excepcionais, a
exemplo da legítima defesa e o desforço imediato para proteção da posse.
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Vedada a realização de justiça pelas próprias mãos, o Estado avocou
a aplicação do Direito como algo de interesse público, criando, para tanto, o
Poder Judiciário, poder público indispensável ao equilíbrio social e democrático.
Neste cenário, surgem o processo judicial e os mecanismos de efetivação da justiça, evoluindo do processo civil romano, em 754 a.C a 580 d.C,
até os dias atuais.
O processo judicial é o instrumento de realização do poder, é o caminho percorrido pelo Estado para compor a lide. É o instrumento pelo qual
se opera a jurisdição, cujos objetivos são eliminar conflitos e fazer justiça
por meio da aplicação da lei ao caso concreto.
Na Era da Informação, o processo judicial deve acompanhar os novos
tempos, adequar-se às novas demandas. Assim, nada mais apropriado (e
necessário) do que adaptar o processo judicial aos recursos proporcionados
pelas novas tecnologias, com vistas à otimização da prestação do serviço
judicial, ao desafogamento do Poder Judiciário e à efetivação dos direitos
fundamentais de acesso à jurisdição e à razoável duração do processo.
Nestes tempos, o conhecimento não é difundido somente através
da fala e da escrita, mas, principalmente, pela internet, que representa a
mais profunda revolução na comunicação desde a invenção da escrita. As
modificações promovidas pelo rompimento de barreiras propiciadas pela
internet tornam cada usuário da rede um emissor massivo em potencial de
ideias, informações, divulgação de fatos, compartilhamento de dados etc.,
tornando as relações sociais mais dinâmicas. A consequência: indivíduos mais
informados e conflitos de interesses em maior escala. A conscientização leva
o cidadão a exigir dos poderes constituídos a implementação de diversos
direitos previstos e sistematicamente negados, notadamente direitos de 2ª
e 3ª gerações. O fato de se tornarem mais críticos e questionadores resulta
no incremento dos conflitos de interesses, principalmente nas relações de
consumo, por vivermos em um sociedade de relações massificadas. E o foro
adequado para dirimir as demandas que estavam reprimidas em razão da
maior dificuldade de acesso às informações, bem como às novas, é o Poder
Judiciário.
Se esse novo e extraordinário meio de comunicação tem o potencial
de fomentar a procura pelo Poder Judiciário, multiplicando exponencialmente o número de ações judiciais, em contraponto, ser-lhe-á uma poderosa
ferramenta de modernização e otimização da prestação jurisdicional. É um
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importante instrumento a ser utilizado para reestruturação do Poder Judiciário, para que responda com eficiência e celeridade às exigências da nova era.
É importante ressaltar que a ideia de processo eletrônico pressupõe
a existência de meio de comunicação de dados, uma forma de se transmitir e
receber informações, in casu, as informações do processo. E isto somente foi
possível em decorrência do desenvolvimento da internet, a partir da década
de 90 do século XX, quando deixou de ser restrita a entes governamentais e
instituições de pesquisas, passando a estar presente nos diversos segmentos
da sociedade.
Pois bem, o processo eletrônico no Brasil, sob a perspectiva da viabilidade da prática de atos processuais, tais como o envio e recebimento de
dados, não seria possível não fosse o desenvolvimento da internet. Porém,
antes da popularização deste meio de comunicação, houve tímidas manifestações da informatização de dados processuais por meio de simples sistemas
de informática, como a bulletin board system – BBS, que é um software que
permite a ligação (conexão) via telefone a um sistema através do seu computador e a interação com ele, tal como hoje se faz com a internet2.
Os primeiros passos para a informatização judicial no Brasil ocorreu
com a implantação de sistemas de consulta processual, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, primeiro a implantar este tipo de
consulta processual, utilizando-se do sistema BBS3.
Com o desenvolvimento dos primeiros sistemas de comunicação,
a massificação da internet e o constante aperfeiçoamento de hardwares e
softwares adaptáveis, a Lei 11.419/2006, primeira a tratar da informatização
do processo, encontrou ambiente propício para a implementação do processo
eletrônico, valendo-se da telemática, que é a comunicação por intermédio
de computadores.
Antes da Lei 11.419/2006, outras leis contiveram previsões sobres
a prática de atos processuais por meio eletrônico afetos à comunicação de
atos processuais, a exemplo da Lei 8.245/1991, conhecida como Lei do In2
3

A primeira BBS foi criada por Efrem Lipkin, Mark Szpakowski e Lee Felsenstein em Berkeley e São
Francisco em 1972, com o nome de Community Memory. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/BBS>. Acesso em: 21 set. 2013.
Disponível em: <http://www.processoeletronico.com.br/page003.aspx#_ftn1>. Acesso em: 21 set.
2013.
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quilinato, com a primeira previsão de utilização de um meio eletrônico para
a prática de atos de comunicação processual, a exemplo do fac-símile.

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º,
nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação,
observar-se-á o seguinte:
(...)
IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou,
tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante
telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas
previstas no Código de Processo Civil;

Em 1999, com a edição da Lei 9.800, conhecida como a Lei do Fax, foi
prevista a possibilidade da prática de ato processual por meio eletrônico.

Art. 1º 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.

Com amparo na Lei 9.800/1999, em 2004, e atento ao avanço dos
sistemas de comunicação proporcionados pela internet, o Supremo Tribunal
Federal editou a Resolução 287, instituindo o e-STF, sistema que permite o uso
de correio eletrônico para a prática de atos processuais no âmbito do Supremo.

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Supremo Tribunal Federal o e-STF,
sistema de transmissão de dados e imagens, tipo correio eletrônico,
para a prática de atos processuais, nos temos e condições previstas
na Lei 9.800, de 26 de maio de 1999.

Em 2001, foi editada a Lei 10.259, que implantou os Juizados Especiais Federais, autorizando a prática de atos processuais por meio eletrônico,
a teor do § 2º do art. 8º, que franqueou aos tribunais a organização de serviço
de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico.
Art. 8º As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por
ARMP (aviso de recebimento em mão própria).
§ 1º As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via postal.
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§ 2º Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes
e de recepção de petições por meio eletrônico.

Em 2006, o CPC foi alterado pela Lei 11.280, que inseriu o parágrafo único no art. 154, permitindo a realização de atos processuais por meio eletrônico.

Art. 154 - Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se
válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade
essencial.
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. (vetado) (Acrescentado
pela L-011.280-2006).(...)

Finalmente, em 19 de dezembro de 2006, veio a lume a Lei 11.419,
marco inicial para uma nova concepção do processo judicial, rompendo com
o paradigma de processo em autos físicos, conduzindo o Poder Judiciário
para um caminho sem volta — a modernidade, onde as informações processuais não são materializadas somente em papel, por enquanto, mas em bits,
propiciando-se, assim, que o processo se aproxime de uma justiça célere.
O novo modelo traz à tona a necessidade de se distinguirem dois
conceitos: digitalização e virtualização.
A digitalização pode ser compreendida como o ato de se transportar
algo de um meio físico não eletrônico, v.g., papel, para outro eletrônico, como
ocorre ao se armazenar um documento digitalizado em meio magnético. O
suporte físico deixa de ser o papel, que, convertido em bits, é armazenado em
hardware. Em tal caso, trabalha-se somente com a imagem do documento,
não sendo possível a manipulação do seu conteúdo. É o que vem ocorrendo
em alguns tribunais, através da digitalização dos autos físicos, a exemplo do
Superior Tribunal de Justiça, com o projeto “Justiça na era virtual”, iniciado
em 2008, vencedor do Premio Innovare 2010 na Categoria Tribunal4.
A virtualização consiste na geração e armazenamento da informação
diretamente em meio eletrônico. Não parte de um meio físico para ser transfor4

Disponível em: <http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudophp?sigla=
portalStfCooperacao_pt_br&idConteudo=190769&modo=cms. >Acesso em: 22 set. 2013.
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mado em bits; já nasce em suporte magnético5. É o oposto do processo de digitalização, tendo em vista que o processo tem início e fim em ambiente “virtual”.
A tendência é que o processo tenha início em ambiente virtual e
todos os atos processuais (postulatórios, instrutórios e decisórios) sejam
praticados eletronicamente. Em relação aos documentos que interessem à
demanda, deverão ser digitalizados e anexados ao processo eletrônico. Há
que se ressaltar que tais documentos não serão eletrônicos, mas sim cópia
digital de um documento original, possuindo valor de cópia simples de papel,
pois documento eletrônico é o gerado e mantido em tal forma.
A grande mudança de paradigma, como se percebe, ocorre em relação
ao papel, dispensado seu uso, adotando-se como padrão o documento eletrônico, que é o documento gerado e mantido sem a necessidade de ser impresso
em papel ou assinado de forma manuscrita para ter valor. Vale salientar que
a assinatura, outrora representada pela aposição da firma do subscritor ao
documento, no processo eletrônico, é substituída pela assinatura digital.
Consiste a assinatura digital em um instrumento que permite conferir
ao autor e ao documento a garantia de que não sofreu nenhuma modificação
depois de assinado digitalmente. Tal assinatura é um resumo matemático
computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada na forma
da legislação específica6. Em termos práticos, é um número que aparece no
documento eletrônico, com o nome de quem o assinou, com data e hora, seguida de uma cadeia de números únicos, permitindo ao autor da assinatura
verificar se tal documento foi alterado ou não.
5

6

A distinção ora mencionada é tratada no art. 4 do texto da atual minuta de resolução do CNJ
que institui Sistema Processo Eletrônico: Art. 4º (...) III – digitalização: processo de reprodução ou conversão de fato ou coisa produzido originalmente em meio não digital para o formato
digital; IV – documento digitalizado: reprodução digital de documento originalmente físico; V
– documento digital: documento originalmente produzido em meio digital; VI – meio eletrônico:
ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais; VII – transmissão eletrônica:
toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; (...). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/26130-cnj-elabora-minuta-de-resolucao-para-processo-eletronico-nos-tribunais>. Acesso
em: 22 set. 2013.

A definição de assinatura digital foi adotada no art. 4º do texto atual da minuta de resolução do CNJ
que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
noticias/cnj/26130-cnj-elabora-minuta-de-resolucao-para-processo-eletronico-nos-tribunais>.
Acesso em: 22 set. 2013.
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Através da ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas), as transações
e os documentos produzidos no ambiente virtual são considerados como
autênticos, não havendo, em tese, como serem modificados.

Art. 11 Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos
processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nessa Lei, serão considerados originais para todos
os efeitos legais.

Outra mudança de paradigma se verifica em relação à prática de atos
processuais, não havendo mais a restrição imposta pela necessidade de ser
realizado nas sedes dos fóruns e nos horários de funcionamento. O processo
eletrônico, disponível para o público permanentemente, permite que qualquer indivíduo, previamente cadastrado e com conexão à internet movimente
o processo de onde quer que esteja e em qualquer horário, reduzindo o
tempo ocioso do processo em relação ao tempo entre o peticionamento e a
manifestação do juízo, como ocorre com o processo físico.
O Poder Judiciário da Região Sul do Brasil, conhecido pela capacidade
de inovação na jurisprudência, despontou como o pioneiro no desenvolvimento de práticas processuais praticadas por meio eletrônico. Em julho de
2003, antes mesmo da vigência da Lei do Processo Eletrônico, foi o primeiro
a implantar a tramitação de autos integralmente em formato digital, com
utilização do Sistema de Processamento Eletrônico de Ações da Justiça Federal, o E-Proc, nos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região.
Em 2006, a Lei 11.419 autorizou os órgãos do Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais. Desde
então, distintos sistemas começaram a se multiplicar pelo país.
Como já dito, o primeiro a surgir, antes mesmo da vigência da Lei
do Processo Eletrônico, foi o E-Proc, nos Juizados Especiais do TRF da 4ª
Região, que, a partir de 2009, recebeu nova versão, o e-Proc2, ampliado
para todas as unidades da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da
Região Sul.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região desenvolveu o sistema
Creta, também antes da vigência da Lei 11.419/2006, implantado em
2004, sendo a Seção Judiciária de Sergipe a primeira a utilizá-lo. Em 2005,
todos os Juizados Especiais Federais da 5ª Região já haviam aderido ao
sistema.
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O Tribunal Regional Federal da 1ª Região implantou o Processo Digital, o e-Jur, em 2010, sendo a Seção Judiciária do Distrito Federal a primeira
seccional a adotar o processo 100% digital.
Na Justiça Federal da 3ª Região, em 2011, foi implantado o PJ-e, inicialmente nas Varas Previdenciárias da capital de São Paulo. Por meio da
resolução 509 de 2013, foi implantado o sistema de peticionamento eletrônico, pela internet, para os Juizados Especiais Federais, turmas recursais e
centrais de conciliação da Seção Judiciária de São Paulo.
Com a finalidade de padronizar os sistemas, o CNJ encampou a ideia
de se utilizar em todo o Poder Judiciário um sistema único, com o objetivo
de evitar a proliferação no Judiciário de sistemas incompatíveis com os de
outros tribunais, bem como permitir a interoperabilidade do sistema, possibilitando a troca de informações entre os tribunais, todos os órgãos do
Poder Judiciário e os demais integrantes do sistema de Justiça, entre eles o
Ministério Público e a Advocacia Pública (ATHENIENSE, 2010).
O modelo adotado em 2006 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, o PROJUDI – Processo Judicial Digital, é um software para a tramitação de processos judiciais mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, que
tem por premissa o gerenciamento e controle dos trâmites de processos
judiciais nos Tribunais, de forma eletrônica, com a finalidade de reduzir
tempo e custos.
O PROJUDI, embora atualmente adotado por 19 estados brasileiros7,
não logrou ser o software a ser adotado em todos os órgãos do Judiciário.
Em junho de 2011, o CNJ lançou o PJe – Processo Judicial Eletrônico, que,
a teor das informações coletadas no sítio do CNJ, trata-se de resultado de
soma de esforços e utilizações de vários sistemas já testados no âmbito das
Justiças Federal e do Trabalho, com o objetivo de atender às necessidades
dos diversos segmentos do Poder Judiciário brasileiro8.
O sistema encontra-se em fase de implantação na Justiça Federal e
no CNJ. Conforme informação divulgada no sítio do CNJ em 10/07/2013,
a previsão era de que estivesse em funcionamento até o final de agosto, o
que não se confirmou até o momento. Até o início de junho, o sistema estava
7
8

Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/projudi>. Acesso em: 22 set.
2013.

Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/P%C3%A1gina_principal>. Acesso em:
22 set. 2013.
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em funcionamento em 31 tribunais, incluindo todos os tribunais regionais
do trabalho e os tribunais de justiça de Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso,
Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio Grande do Sul9.
Embora o CNJ venha trabalhando para a unificação dos sistemas processuais, grandes desafios são impostos, em decorrência da multiplicidade
de tribunais e de distintas idiossincrasias regionais decorrentes da extensão continental do Brasil. É complexa a adoção de um sistema, bem como a
migração para outro. As diversas práticas e rotinas adotadas pelos vários
órgãos do Judiciário constituem fonte de resistência e dificuldade para as
mudanças que os novos sistemas exigem. Outro problema comum a todos
os órgãos, em virtude de limitações técnicas, ocorre em relação à rede de
internet, que, sempre muito disputada, não suporta a grande demanda de
download de documentos em formato PDF (Portable Document Format),
dentro das soluções atuais de visualização disponíveis.
Desafios a superar são muitos, seja com o PJe ou com qualquer outro sistema eventualmente eleito para substituir o que se encontra em fase
de implantação. Mas um dado é certo: o Poder Judiciário deve acelerar o
passo para se modernizar e acompanhar as mudanças de paradigmas impostas pelas novas tecnologias, notadamente as relacionadas à tecnologia
da comunicação, a fim de cumprir sua missão constitucional — a pacificação
social de forma célere, pois, com Rui Barbosa, “Justiça tardia não é Justiça,
é injustiça manifesta”.
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Sistema eletrônico de processamento de ações judiciais:
princípios processuais
Henrique Gouveia da Cunha1

1 Introdução
O crescimento acelerado da litigiosidade no Brasil, a massificação dos
litígios no contexto de uma sociedade pluralista e cada vez mais complexa, o
acúmulo de demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário, somados
ao desenvolvimento intenso e exponencial da tecnologia nas últimas décadas, tornaram indispensável e irreversível a informatização dos processos
judiciais. Estamos imersos em uma sociedade de informação, marcada pela
revolução digital, embora grande parte da população do país, situada na linha
da pobreza e da miséria, permaneça excluída desse processo.
O fenômeno da informatização, inicialmente aplicado à atividade
de apoio à prestação jurisdicional, com o desenvolvimento de sistemas de
informação voltados para o gerenciamento dos processos de papel e para
o fornecimento de dados às partes, advogados e interessados, avançou, de
forma significativa, para a virtualização do próprio processo judicial com o
advento da Lei 11.419/2006.
O caminho percorrido até se chegar ao citado diploma legal remonta
à Lei 9.800/1999, que permitiu às partes o uso do fac-símile ou outro sistema de transmissão para protocolizar petições, exigindo a apresentação do
original no prazo de até cinco dias após o envio do fax. Posteriormente, a Lei
10.259/2001, que criou os Juizados Especiais Federais, previu um sistema
(e-Proc) que viabilizou a prática de atos processuais de forma eletrônica,
eliminando o papel e dispensando a apresentação do original. Ainda em
2001, foi criada a ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras),
regulamentada pela Medida Provisória 2.200/2001, objetivando conferir
legalidade à assinatura digital no país, garantindo a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos criados em forma eletrônica, por
1
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meio do uso de certificados digitais. Outra medida adotada foi a modificação
do Código de Processo Civil pela Lei 10.358/2001, que passou a permitir a
prática de qualquer ato por meio eletrônico. Em 2006, o legislador veio a
incluir no art. 154 do Código de Processo Civil, por meio da Lei 11.280/2006,
o parágrafo único, permitindo a prática de atos processuais pela via eletrônica, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica
e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP
– Brasil. Alguns meses depois, foi editada a Lei 11.382/2006, que modificava
o processo de execução, incorporando os institutos da penhora on-line (art.
655-A) e do leilão on-line (art. 689-A). Por fim, em 19 de dezembro de 2006,
foi sancionada a Lei 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial e admite “o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais”.
Há, ainda, muito o que avançar, sobretudo diante do desenvolvimento
de inúmeros sistemas informatizados diferentes para o processamento de
ações judiciais, inclusive no âmbito do Poder Judiciário da União (Justiça do
Trabalho e Justiça Federal), sistemas esses que apresentam problemas de
compatibilidade, além de inúmeros problemas operacionais. Mas já se pode
afirmar que foram dados alguns passos decisivos para que, futuramente, o
sistema eletrônico de processamento de ações judiciais possa substituir, por
completo, os autos materializados em papel.
Necessário seria, porém, que o projeto do novo Código de Processo
Civil avançasse nesse campo, o que não vem ocorrendo.
Procurar-se-á, nesse estudo, examinar os princípios processuais aplicáveis ao sistema judicial de processamento de ações judiciais, tendo presente a realidade de que, nesse campo, estamos diante de vácuos legislativos, o
que exige dos atores processuais — partes, advogados e juiz — uma atuação
centrada na interpretação e aplicação dessa categoria normativa de acordo
com o modelo de processo constitucional atualmente em vigor.
Partiremos, no desenvolvimento do trabalho, de algumas definições
dos princípios aplicáveis ao SEPAJ – Sistema Eletrônico de Processamento
de Ações Judiciais apresentadas nos estudos desenvolvidos pelos ilustres
magistrados do trabalho Sebastião Tavares Pereira e José Eduardo de Resende Chaves, citados ao longo do texto, desenvolvendo, no entanto, posicionamento e visão críticas, sobretudo em relação ao princípio da conexão, cuja
interpretação — assim como a dos demais princípios aplicáveis ao SEPAJ
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— submete-se ao cânone do contraditório na dimensão em que será trabalhado neste artigo.

2 Sistema eletrônico de processamento de ações judiciais: nem
processo, nem procedimento eletrônicos, mas novo suporte
físico (meio) destinado à prática, armazenamento, transmissão
e intercomunicação de atos processuais

Inicialmente, consignamos que, em termos rigorosos, descabe sustentar a existência de um processo eletrônico — expressão constante do
título do capítulo III da Lei 11.419/2006 — ou mesmo a de um procedimento
eletrônico. Tavares Pereira, partindo da clássica distinção entre processo e
procedimento, fundada na escola instrumentalista, sustenta que seria mais
pertinente a utilização da expressão “procedimento eletrônico”, pois o que
está em questão — segundo observa o autor, reportando-se ao magistério
de Antônio Carlos Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco (2000, p. 277, apud PEREIRA, 2012) — é “[...] o meio extrínseco
pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo; é a manifestação
extrínseca deste, a sua realidade fenomenológica perceptível”.
Segundo distinção clássica, pode-se afirmar, em um esforço de síntese, que o processo se caracteriza como relação jurídica entre as partes e o
Estado, bem como por ser um conjunto de atos preordenados ao exercício
da função jurisdicional no caso concreto, ao passo que o procedimento seria
a forma como o processo se estrutura e se desenvolve, isto é, a forma ou
modo como se encontram teleologicamente interligados e encadeados os
atos processuais para que seja prestada a jurisdição.
Adotamos, porém, a concepção do processo como procedimento realizado em contraditório desenvolvida por Elio Fazzalari, encontrando-se já
superada a distinção realizada pela escola instrumentalista. Parte o doutrinador citado da ideia de módulo processual, sustentando que o procedimento é
constituído de atos interligados de maneira lógica e disciplinados por normas
jurídicas, de modo que o posterior dependerá do anterior, havendo entre eles
uma sequência lógica voltada para um objetivo final certo: a composição da
lide. A prática de cada ato exige a participação das partes em contraditório,
sendo essa a característica que define o processo. Daí a conclusão de que
o processo é procedimento realizado em contraditório. O processo constitui, portanto, “esquema mais complexo de procedimento, uma sequência
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normativa de posições subjetivas (faculdades, deveres e poderes) e de atos
[de modo que cada um deles pressupõe o(s) precedente(s) e é pressuposto
do(s) seguinte(s)], objetivando a formação de um provimento, realizada em
contraditório” (NUNES, 2006, p. 212-215).
Contextualizando a construção doutrinária desenvolvida por Fazzalari
— cuja ênfase recai na participação das partes na formação das decisões,
alçando o jurista tal participação a elemento estrutural e de legitimação
das atividades processuais (NUNES, 2006, p. 214) — com a concepção do
processo no Estado constitucional, firmamos a posição de que o processo
consubstancia não apenas procedimento realizado em contraditório, mas,
também, procedimento marcado pela cooperação dos atores processuais e
que deverá ser dotado de técnicas processuais adequadas e aptas à tutela
efetiva do direito material nos variados casos concretos.
Assim, na linha de pensamento desenvolvida por Luiz Guilherme
Marinoni (2011, p. 429), “o processo não apenas deve, como módulo legal,
atender às expectativas do direito material, mas também deve dar ao juiz e
às partes o poder de utilizar as técnicas processuais necessárias para atender
às peculiaridades do caso concreto”.
A digressão foi necessária para firmarmos o posicionamento de que,
embora o legislador tenha empregado a expressão “processo eletrônico”
no corpo da Lei 11.419/2006 (ver capítulo III deste diploma), não se trata
de um novo processo, nem de um novo procedimento (para aqueles que
diferenciam as categorias processo e procedimento).
Um sistema eletrônico de processamento de ações judiciais consubstancia, em realidade, novo suporte físico, meio para a prática, assinatura,
transmissão e intercomunicação de atos processuais, que deverão ser realizados em contraditório, bem como para o armazenamento desses atos
e de todo o material probatório. O escopo da informatização, conforme já
enfatizamos, é o de conferir celeridade ao processo, na medida em que reduz
a espera, com a prática de atos intermediários, como os de autuação, numeração, juntada de petições, de documentos, de cartas precatórias, realização
de carga dos autos, bem como de citações e de intimações2, atos esses que,
2

Remetemos o leitor à análise do disposto nos arts. 5º e 6º da Lei 11.419/2006. O primeiro prevê
a possibilidade de realização de intimações por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º da referida lei, dispensando a publicação no órgão oficial. O segundo
dispositivo prevê a possibilidade de citação, excetuada a que se realizar nos processos criminais e
infracionais, também por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.
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antes, dependiam da intervenção do homem, mas que são inteiramente passíveis
de automação. O sistema eletrônico deverá atuar, também, conforme demonstraremos adiante, como mecanismo de máximo apoio à atuação das partes e ao
exercício da atividade judicante.
Por consequência, a informatização do processo visa, em última
instância, à prestação de tutela adequada ao direito material subjacente à
relação jurídico-processual. O denominado “processo eletrônico” constitui,
em suma, forma ou modalidade de condução processual em que a mídia ou
o disco rígido do computador constituirá o local para o armazenamento
dos autos — que antes eram materializados em papel — sob o formato de
arquivos eletrônicos, incluindo textos, figuras e elementos audiovisuais. E
o computador, interligado à rede mundial (internet), com os softwares nele
instalados para leitura dos dados vertidos em linguagem computacional não
idiomática (linguagem binária), constituirá meio indispensável para a prática,
comunicação e transmissão dos atos processuais. Esses atos, interligados
em uma sequência lógica e realizados em contraditório, com a possibilidade
de ampla participação das partes para a formação dos provimentos jurisdicionais, é que compõem o procedimento que caracteriza o que entendemos
por processo.
Logo, a informatização não chega a criar uma nova racionalidade
processual, delineadora do que a ciência do direito, mais especificamente
a Teoria Geral do Processo, considera processo e procedimento. O encadeamento, a interligação e o sequenciamento dos atos processuais, teleologicamente preordenados ao exercício da jurisdição, continuam sendo aqueles
já disciplinados no Código de Processo Civil e nas legislações processuais
extravagantes. As espécies de processos, os prazos, os recursos, as ações e os
procedimentos permanecem os mesmos já previstos. Os sistemas informatizados de ações judiciais deverão adaptar-se aos processos de conhecimento,
cautelar e de execução, devendo observar, ainda, os procedimentos ordinário, sumário, sumaríssimo (Lei 9.099/1995), monitório, os procedimentos
especiais de jurisdição voluntária, contenciosa, aquele previsto para as ações
coletivas, entre outros. É sob essa perspectiva que sustentamos que a informatização não conduz a uma racionalidade processual diversa.
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3 Princípios: considerações gerais e eficácia normativa
Os princípios constituem espécie do gênero norma jurídica, único
componente formador do direito positivo. Impõe-se, assim, o afastamento
de concepções que não reconheçam caráter normativo aos princípios ou que
os considerem como entidades situadas fora ou acima do plano do direito
positivo. Exercem os princípios papel fundamental no sistema, pois nele
introduzem valores, que passam a adquirir caráter deontológico, apontam
finalidades a serem perseguidas pelo legislador e demais aplicadores do direito, balizando, assim, a interpretação e a introdução de normas no direito
positivo, em todos os níveis de poder (legislativo, executivo e judiciário), na
medida em que determinam a compreensão de um conjunto de enunciados
prescritivos.
Paulo de Barros Carvalho (2011, p. 266) define os princípios como
normas jurídicas carregadas de forte conotação axiológica, que introduzem
valores relevantes no sistema e influem vigorosamente sobre a orientação de setores da ordem jurídica. Após estabelecer a premissa de que o
direito positivo é composto única e exclusivamente por normas jurídicas,
manifestadas em linguagem e dotadas da mesma estrutura lógico-sintática
(implicação), além de constituir objeto cultural que porta um conjunto de
valores, identifica o festejado professor Titular e Emérito da PUC/SP e da
USP os seguintes sentidos para a expressão “princípio”:
a) como norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor
expressivo; b) como norma jurídica de posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como valores insertos em regras jurídicas
de posição privilegiada, mas considerados independentemente das
estruturas normativas; e d) como limite objetivo estipulado em regra
de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a estrutura da
norma. Nos dois primeiros, temos “princípio” como “norma”; nos dois
últimos, “princípio” como “valor” ou como “critério objetivo”.

E conclui:

Seja como for, os princípios aparecem como linhas diretivas que iluminam a compreensão de setores normativos, imprimindo-lhes caráter
de unidade relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe
de normas. Exercem eles uma reação centrípeta, atraindo em torno de
si regras jurídicas que caem sob seu raio de influência e manifestam
a força de sua presença.
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Os princípios constituem, portanto, proposições prescritivas construídas a partir de um ou de um conjunto de enunciados integrantes do
sistema do direito positivo, dotadas de elevado grau de abstração, generalidade e acentuada carga axiológica, que introduzem valores e impõem
limites objetivos — preordenados à realização de valores — no sistema
jurídico, dirigindo-se, imediata e diretamente, à atividade de produção de
normas jurídicas. Encontram-se em enunciados de elevada hierarquia. Atuam
conduzindo o intérprete e o aplicador para a construção de normas jurídicas em sentido estrito, em todos os níveis da atividade de positivação, isto
é, desde a elaboração das abstratas e gerais até as concretas e individuais,
a fim de que sejam conferidas às unidades normativas postas sentido que
guarde unidade e harmonia com os valores por eles (princípios) introduzidos.
Voltam-se os princípios, de forma mediata (reflexa), a todos os destinatários
de determinada ordem jurídica. Constituem, assim, pautas normativas que
condicionam e determinam a interpretação, a compreensão e a aplicação de
uma norma ou de um conjunto de normas, atuando, ainda, na integração do
sistema (preenchimento de lacunas).
Ao exercerem no sistema as funções que destacamos, os princípios
atuam como normas de calibração, na terminologia empregada por Tércio
Sampaio Ferraz Júnior. Atua, também, como norma de construção (VILANOVA, 2005, p. 214). Esta última fornece critérios, aponta valores e finalidades,
para que possa ser erigida uma norma geral e abstrata, a ser aplicável a determinado caso concreto quando as circunstâncias fáticas que o delineiam
não se ajustarem, comodamente, a uma unidade normativa construída a
partir de enunciados que já integram o sistema (CUNHA, 2013, p. 58-60).
Os princípios processuais a serem examinados a seguir exercem as
funções destacadas, constituindo normas que conduzirão os aplicadores
do direito à interpretação e aplicação das regras processuais atinentes ao
sistema informatizado de processamento de ações judiciais, apresentando
indiscutível importância diante da existência de vácuos legislativos quando
se fala no desenvolvimento e na operação de sistemas eletrônicos de processamentos de ações judiciais.
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4 A informatização do processo judicial como realização do
princípio constitucional da razoável duração do processo
Um dos principais objetivos da informatização é o de imprimir concretização ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º,
LXXVIII, CR/1988), com a redução do tempo de tramitação das ações judiciais,
além de buscar um aproveitamento mais racional e adequado dos recursos
econômicos e naturais empregados no serviço público de prestação da tutela jurisdicional, reduzindo seu custo e os impactos ambientais negativos
decorrentes do uso crescente do papel como suporte físico de informações.
O problema crônico da morosidade processual figura entre as principais causas do desgaste da credibilidade do Poder Judiciário perante a
sociedade, pois a garantia da razoável duração do processo encontra-se
diretamente ligada à efetividade da prestação jurisdicional.
Dispõe a Constituição da República de 1988 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” (grifo nosso). Por
consubstanciar verdadeiro direito fundamental, dotado de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CR/1988), o cânone da razoável duração do processo
exige do legislador a previsão de técnicas processuais que sejam adequadas
à tutela efetiva do direito material objeto da relação jurídico-processual e
que garantam a celeridade do processo, sem que se possa prescindir da
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, igualmente
assegurados na Carta Magna. Entre os meios para se buscar a celeridade,
destaca-se, como objeto desse estudo, a previsão da prática (produção), do
armazenamento, da transmissão e da comunicação de atos processuais por
meio eletrônico, na forma da lei (art. 154, § 2º, do CPC).
Além da informatização do processo, há outros institutos voltados
para a realização do direito fundamental à razoável duração do processo,
como a existência de procedimentos que, em tese, desenvolvem-se de forma
mais célere — v.g., sumário e o sumaríssimo, previstos, respectivamente, no
art. 275 do CPC e na Lei 9.099/1995; os procedimentos especiais e o procedimento monitório; a súmula impeditiva de recursos (art. 518, § 1º, do CPC
— introduzido pela Lei 11.276/2006); o instituto da repercussão geral (art.
543-A, caput, e § 1º, do CPC — introduzido pela Lei 11.418/2006); a previsão
de, na hipótese de multiplicidade de recursos especiais com fundamentação
idêntica, o presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais recursos
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representativos da controvérsia de direito, encaminhando-o ao Superior
Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais até o pronunciamento
definitivo desta Corte (art. 543-C — introduzido pela Lei 11.672/2008); a
possibilidade de reconhecimento da improcedência prima facie do pedido
na hipótese versada no art. 285-A do CPC.
Como bem salientou Leonardo Greco3, partindo das lições de Cappelletti,
a sociedade, massificada nos meios de produção, nos meios de consumo, nos negócios, no turismo, nos conflitos e na violação de direitos,
exigia uma mudança na concepção do papel do processo civil como
instrumento de tutela dos direitos. Se o processo civil não atende a
essa nova exigência, a sociedade iria buscar outros meios de tutela.

A informatização dos processos, com o desenvolvimento de sistemas
eletrônicos adequados, seguros e eficientes para o processamento de ações
judiciais, constitui um dos recursos indispensáveis para que o processo —
civil, penal e trabalhista — cumpra a finalidade para a qual se encontra
constitucionalmente preordenado: atuar como instrumento voltado para a
tutela do direito material, consideradas as diferenças e peculiaridades desse
direito nos casos concretos, caracterizando-se pela celeridade, publicidade e
pela ampla e eficiente coparticipação das partes na produção da prova e na
formação dos provimentos jurisdicionais, de modo a conferir-se legitimidade
democrática ao exercício do poder jurisdicional.

4 Necessária incursão no princípio do contraditório:
sobreprincípio que condiciona a interpretação dos demais
princípios e das regras processuais aplicáveis ao SEPAJ

O princípio do contraditório, consoante doutrina consolidada na Teoria
Geral do Processo, apresenta, além da perspectiva estática, caracterizada pela
simétrica paridade de armas e pela garantia da audiência bilateral das partes,
aspecto dinâmico, que viabiliza a participação efetiva dos litigantes na formação
do convencimento do juiz e exige a consideração e enfrentamento, por parte
deste, dos argumentos esgrimidos por ambos no curso do processo, evitando,
também, que qualquer uma delas seja surpreendida com a apresentação de
fundamentos não submetidos ao debate dialético. Tudo, com a finalidade de
garantia do devido processo em acepção substancial, e não meramente formal.
3

GRECCO, Leonardo. Execução nas ações coletivas. Artigo inédito.
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A propósito, salientam Humberto Theodoro Júnior e Dierle José Coelho Nunes (2009, p. 168), em artigo dedicado ao estudo do contraditório
no direito processual brasileiro, que:

[...] a leitura dinâmica da garantia do contraditório, como incentivador
ao aspecto dialógico do procedimento, impõe uma efetiva comparticipação dos sujeitos processuais em todo o iter formativo das decisões.
Cria-se, assim, uma nova tendência e uma nova leitura paritária entre
os sujeitos processuais, sem confundir seus papéis, mas, de modo a
se implementar uma participação real com a assunção da co-responsabilidade endoprocessual por todos.
Insta, desse modo, registrar que o papel do julgador de garantidor de
direitos fundamentais, diretor técnico do processo, impõe a este dialogar com as partes para encontrar a melhor apreciação (normativa)
da tutela mediante o debate processual e, não, através de um exercício
solitário do poder.
A comparticipação advinda da leitura dinâmica do contraditório (e de
outras garantias processuais constitucionais) importa uma democratização do sistema de aplicação de tutela.
Assim, chegaremos a uma aplicação de tutela com resultados úteis e
de acordo com as perspectivas de um Estado Democrático de Direito.

Necessário ter redobrada atenção para que se mantenha preservada a
observância do princípio do contraditório no âmbito dos sistemas eletrônicos
de processamento de ações judiciais, haja vista a conexão desses sistemas
à rede mundial de computadores (princípio da conexão) e, por consequência, a um universo praticamente ilimitado de informações, o que permite
ao magistrado uma abertura e liberdade cognitivas bem mais acentuadas
para a busca de elementos de convicção que poderão influenciar e refletir
na construção do provimento jurisdicional.

5 Princípios processuais aplicáveis aos Sistemas Eletrônicos de
Processamento de Ações Judiciais – SEPAJ
5.1 O princípio da dupla instrumentalidade e os princípios dele
decorrentes

Sabe-se que o processo consubstancia instrumento concebido para
o exercício da atividade jurisdicional, e não um fim em si mesmo. A observância da forma garante às partes que determinado ato, desde que realizado
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de determinado modo prescrito em lei, isto é, desde que cumpridos certos
requisitos, produza os efeitos dele decorrentes. Por força do cânone da instrumentalidade das formas, não será declarada a nulidade do ato processual
praticado sem a observância da formalidade exigida para sua validade, caso
tenha alcançado seu objetivo (finalidade) e não tenha gerado prejuízo para
a parte contrária. É o que lecionam Cintra, Grinover e Dinamarco (2000, p.
343): “[...] o que interessa, afinal, é o objetivo do ato, não o ato em si mesmo”.
A tecnologia empregada na informatização do processo judicial, com
todos os recursos que ela proporciona aos operadores do direito, apresenta-se como instrumento posto a serviço do processo, que constitui, por sua vez,
instrumento de tutela do direito material. Nessa perspectiva, o emprego dos
recursos tecnológicos na informatização do processo deverá se subordinar,
necessariamente, aos princípios e garantias fundamentais que delineiam o
modelo de processo constitucional em vigor no sistema do direito positivo
brasileiro. O uso das tecnologias avançadas encontra limites e se submete à
necessidade de observância dos princípios e garantias aplicáveis ao processo,
enquanto instrumento de realização do direito material.
Daí se falar em dupla instrumentalidade, princípio que, no magistério de Sebastião Tavares Pereira (2008), pode ser traduzido no seguinte
enunciado:
A tecnologia é instrumento a serviço do instrumento — o processo — e,
portanto, sua incorporação deve ser feita resguardando-se os princípios do instrumento e os objetivos dos quais está posto o instrumento.

O meio eletrônico constitui a forma com que os atos do processo
são realizados, armazenados, transmitidos e comunicados às partes; em
suma, trata-se de um modo de desenvolvimento do processo voltado para
a otimização de seus resultados práticos e úteis.
Como decorrência desse princípio, a absorção das tecnologias para a
virtualização do processo não poderá conduzir a interpretações que possam
restringir a garantia do devido processo legal. Impõe-se, ao contrário, a realização de exegese que busque extrair do uso da tecnologia a possibilidade
de se imprimir eficácia máxima aos princípios e garantias processuais.
Como decorrência do princípio da dupla instrumentalidade, há que
se pensar em um modelo de sistema eletrônico de processamento de ações
judiciais (SEPAJ) que seja estruturado nos seguintes princípios (PEREIRA,
2012):
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(i) princípio da máxima automação — “tudo o que for passível de
automação, deve ser automatizado, respeitados os princípios jurídicos materiais e processuais” (princípio construído a partir da interpretação dos
arts. 11, 13 e 14 da Lei 11.419/2006);
(ii) princípio da imaginalização mínima, expresso na máxima “se o
dado existir em formato mais adequado para a instrução processual, deve
ser desprezada a imagem”, isto é, “o dado deve chegar ao SEPAJ na forma
mais adequada para a máxima automação”;
(iii) princípio da extraoperabilidade — traduzido na ideia de que “um
SEPAJ deve ser concebido como um subsistema autônomo e estruturalmente
acoplado”, isto é, deve permitir a sua intercomunicação na dimensão mais
ampla possível, mas sob as regras do sistema do direito positivo (em específico as do especificamente do sistema processual), com os demais sistemas
eletrônicos disponíveis na sociedade, nos quais se encontra uma grande
massa de informações necessárias para que as partes e o juiz possam atuar;
(iv) e, finalmente, princípio da prioridade à função judicante — de
modo que um SEPAJ deve conferir apoio máximo ao exercício da função
jurisdicional (prioridade à função judicante).
Em relação a este último princípio, desenvolvido por Sebastião Tavares Pereira, em conjunto com os demais acima citados, acrescentamos
que o sistema eletrônico de processamento de ações judiciais deverá se
desenvolver e se estruturar não apenas para conferir apoio máximo à função judicante, mas, também, para que esse mesmo suporte e apoio sejam
direcionados às partes e aos advogados, de modo que possam atuar numa
perspectiva dialética e de coparticipação para a formação dos provimentos
jurisdicionais.
Assim, formularíamos o último cânone citado como princípio da prioridade às funções postulatória e judicante.
5.2 Princípio da conexão
O princípio da conexão se identifica com o da extraoperabilidade,
que deve informar o desenvolvimento e a estruturação de sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais. De início, impõe-se o registro
de que o princípio da conexão haverá de ser interpretado necessariamente
em conjunto com o do contraditório, da ampla defesa e com o da dupla instrumentalidade.
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De acordo com o princípio da conexão, os sistemas informatizados de
processamento de ações judiciais deverão estar conectados à rede mundial
de computadores (art. 1º, § 2º, II; art. 4º e art. 8º da Lei 11.419/2006), de
modo que, a partir desse ambiente, possa ser realizada a colheita de todo e
qualquer dado ou informação útil ao exercício da atividade judicante.
O princípio da conexão se contrapõe à máxima quod non est in actis
non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo), porquanto
tem por premissa o fato de que inúmeras informações encontram-se disponíveis ao público em um vasto e ilimitado espaço virtual, o ambiente da
rede mundial de computadores, em uma dimensão muito mais ampla do que
aquela restrita apenas aos autos eletrônicos.
Segundo José Eduardo Resende Chaves Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e principal formulador do princípio,
com o processo eletrônico, virtual, conectado à internet, os autos eletrônicos
não estão separados, mas ao contrário, conectados ao mundo, de modo que
o juiz em rede deixa de ser um juiz excessivamente individualista e passa a
ser um juiz beneficiário da inteligência coletiva da rede, o que aumentaria,
em muito, a sua capacidade de ser mais justo4.
No entanto, referido princípio não legitima a introdução imediata
de dados e informações nos autos que possam se constituir em provas ou
servir como elemento de convicção ao julgador, sem que as partes tenham,
previamente, a oportunidade de se manifestar e produzir contraprova diante do material eventualmente colhido de ofício pelo magistrado. Embora a
iniciativa probatória do juiz encontre sustentáculo no princípio da verdade
real e no dever de prestar tutela adequada ao direito material, consideradas
as peculiaridades do caso concreto, a introdução de novos fatos captados
diretamente no ambiente da rede mundial de computadores haverá de se
submeter, por força do princípio do contraditório, ao exame e pronunciamento das partes, que poderão se contrapor a esses dados, demonstrando
sua eventual inidoneidade ou acrescentar a eles outros relevantes e conexos,
impondo-se que essa atuação seja calcada na boa-fé, na lealdade processual e
na cooperação para a composição da lide. Cumpre relembrar que o princípio
do contraditório exige a consideração e enfrentamento, por parte do juiz, dos
4

MS 0000027-82.2013.5.08.0000, Seção Especializada II do TRT 8ª Região. Disponível em:  http://

www.trt18.jus.br/portal/bases-juridicas/jurisprudencia/jurisprudencia-tematica/2-4-processo-eletronico/1-principio-da-conexao. Acesso em: 02 dez. 2013.
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argumentos apresentados pelas partes no curso do processo, evitando que
qualquer uma delas seja surpreendida com a apresentação de fundamentos
ou provas não submetidas ao debate dialético.
Daí por que dissentimos da orientação exposta em alguns julgados do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no sentido de que o princípio da
conexão tornaria o processo mais inquisitivo, porquanto esta característica —
inquisitoriedade — não se ajusta a um modelo de processo constitucional, coparticipativo. Confira-se o julgado da Corte regional trabalhista:
PRINCÍPIO DA CONEXÃO - OS AUTOS ESTÃO NO MUNDO VIRTUAL. Na
atual era da informação em rede, na qual o “poder dos fluxos (da rede)
é mais importante que os fluxos do poder” (CASTELLS), já não pode
mais vigorar o princípio da escritura, que separa os autos do mundo.
A Internet funda uma nova principiologia processual, regida pelo novo
princípio da conexão. O chamado princípio da escritura — quod non
est in actis non est in mundo — encerrou no Código Canônico a fase da
oralidade em voga desde o processo romano e até no processo germânico medieval. Com o advento das novas tecnologias de comunicação
e informação e as possibilidades ampliadas de conectividade por elas
proporcionadas, rompe-se, finalmente, com a separação rígida entre o
mundo do processo e o das relações sociais, porquanto o link permite a
aproximação entre os autos e a verdade (real e virtual) contida na rede.
O princípio da conexão torna naturalmente, por outro lado, o processo
mais inquisitivo. A virtualidade da conexão altera profundamente os
limites da busca da prova. As denominadas TICS passam, portanto, a
ter profunda inflexão sobre a principiologia da ciência processual e
redesenham a teoria geral tradicional do processo, a partir desse novo
primado da conexão.
(TRT da 3.ª Região; Processo: 01139-2006-039-03-00-7 AP; Data de
Publicação: 24/04/2013; Órgão Julgador: Primeira Turma; relator:
Jose Eduardo Resende Chaves Jr.; revisor: Maria Laura Franco Lima
de Faria; Divulgação: 23/04/2013. DEJT, p. 71)5.

Nessa mesma perspectiva, ressaltam José Carlos de Araújo Almeida
Filho e Francis Noblat que a ideia de um processo inquisitivo, que vem ga-

5

Disponível em: http://as1.trt3.jus.br/consulta/redireciona.htm?pIdAcordao=927126&acesso=3d
4d49a502f98961873994bdb920f40f. Acesso em: 02 dez. 2013.
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nhando força diante de decisões como a ora apontada, viola o contraditório
a partir do momento em que o juiz passa a ser produtor da prova6.
Entendemos, porém, que o simples e só fato de o juiz determinar a
produção da prova ou mesmo colhê-la diretamente no ambiente da rede
mundial de computadores — a colheita direta no âmbito de um processo
informatizado não se distingue substancialmente da determinação para a
produção da prova — não chega a violar o princípio do contraditório.
A prova para constituir-se como tal e ingressar no universo jurídico
(prova lícita e legítima) submete-se a princípios e regras de validação em
vigor no sistema jurídico-processual, que é operacionalmente fechado (isto
é, opera apenas segundo suas regras e seu código binário lícito/ilícito), embora cognitivamente aberto. De modo que, se não for submetida ao crivo
do contraditório, em sua dimensão mais ampla, conforme acima enfatizado,
não constituirá fato jurídico idôneo a servir como elemento de convicção ao
julgador.
5.3 Princípio da desterritorialização

Por força do princípio da aderência ao território, “cada juiz só poderá exercer sua jurisdição nos limites fixados por lei” (ALMEIDA FILHO,
2010, p. 62). Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover
e Cândido Rangel Dinamarco (2000, p. 136), “o princípio de aderência ao
território limita-se à própria soberania nacional ao território do país, assim
os magistrados só têm autoridade nos limites territoriais do Estado”.
No entanto, a informatização dos processos judiciais viabiliza a prática de atos processuais pelo magistrado com alcance fora dos limites territoriais em que exerce jurisdição. Como exemplo, destacamos a possibilidade de realização de intimações por meio de Diário de Justiça Eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores (art. 4º da Lei
11.419/2006) ou por meio de portal próprio em relação aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/2006. A intimação considerar-se-á
realizada no dia em que o intimando efetivar consulta eletrônica (art. 5º,
§ 1º). Caso não realizada a consulta no prazo de 10 dias, contados da data
do envio da intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término
desse lapso temporal.
6

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo; NOBLAT, Francis. Informatização judicial do processo: a
omissão no CPC e alguns problemas que acarretarão. No prelo.
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As citações também poderão ser realizadas por meio eletrônico (art.
6º), que constituirá, ainda, meio para a tramitação de cartas precatórias,
rogatórias e de ordem.
Para José Carlos de Araújo Almeida Filho,
O maior problema a ser enfrentado quanto a este princípio é o da
desterritorialização. Internamente não haverá maiores problemas
porque os juízes poderão comunicar-se por meio de cartas. Porém,
quando a questão envolve a alocação de domínios da Internet alocados
em outros países, mas com efeito no Brasil, o princípio da aderência
ficará de forma mitigado.

E conclui, afirmando que, “ainda que a autoridade competente seja
a brasileira, a alocação de um domínio no exterior esbarrará na questão
da soberania estatal”, encontrando diversas barreiras, as quais “poderão
ser superadas com a assinatura de tratados, porque a realidade eletrônica
e suas consequências não podem ser mais renegadas” (ALMEIDA FILHO,
2010, p. 131).

4. Conclusão

A sociedade espera do Poder Judiciário acesso amplo à Justiça, efetividade, celeridade e qualidade da prestação jurisdicional. A informatização do
processo constitui apenas um dos mecanismos que, se bem implementada,
poderá concorrer para que possamos nos aproximar desses ideais.
O desenvolvimento de sistemas eletrônicos de processamento de
ações judiciais, muito embora concorra para a aceleração da prática de determinados atos processuais, na medida em que ajuda a eliminar o “tempo
morto” no processo, não basta, seguramente, para resolver o problema de
lentidão do Judiciário, porquanto, conforme já observamos no curso desse
estudo, as alterações introduzidas pela Lei 11.11.419/2006 não importaram
na instituição de racionalidade processual diversa daquela prevista atualmente no CPC. Além disso, o Judiciário necessita desenvolver uma cultura
voltada para o adequado gerenciamento dos processos e de todos os recursos
— tecnológicos, físicos e humanos — de que dispõe.
As modificações implementadas com a virtualização ocorreram no
modo (forma) de produzir, assinar, armazenar, transmitir e realizar a comunicação dos atos processuais, repercutindo na velocidade de sua prática ao
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longo do procedimento. Conferiu-se ao processo, ainda, caráter bem mais
abrangente, pois, encontrando-se integrado a um sistema conectado à internet (art. 8º), os autos virtuais poderão ser acessados a qualquer momento,
por qualquer das partes integrantes da relação processual e de qualquer lugar, inclusive de forma simultânea. Além disso, toda informação útil presente
em outros ambientes do mundo virtual poderá ser capturada e inserida no
processo virtualizado, observadas os princípios e regras que o disciplinam.
É indispensável, porém, que a informatização preserve íntegras as
garantias constitucionais das partes e os direitos fundamentais do cidadão,
não se permitindo, por força da aplicação isolada de princípios como o da
conexão, que o processo se torne “mais inquisitivo”, isto é, que haja a introdução de elementos de prova no processo por iniciativa do magistrado, sem
que as partes possam ter a oportunidade de se manifestarem previamente.
Em suma, a informatização dos processos impõe o desenvolvimento
de sistemas eletrônicos adequados, seguros e eficientes para o processamento de ações judiciais, constituindo ferramenta indispensável para que
o processo — civil, penal e trabalhista — possa cumprir a finalidade para a
qual se encontra constitucionalmente preordenado: atuar como instrumento
de tutela do direito material, caracterizando-se pela celeridade, publicidade
e pela ampla e eficiente coparticipação das partes na produção da prova e na
formação dos provimentos jurisdicionais, de modo a conferir-se legitimidade
democrática ao exercício do poder jurisdicional.
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O direito fundamental à privacidade no processo eletrônico:
considerações sobre individualidade e coletividade
Ilan Presser1

A tecnologia da informação e comunicação, bem como o processo
eletrônico, que dela dimana, descortinam-se como realidades aptas a transformar o processo judicial, não apenas na sua forma de exteriorização, mas
também na própria maneira de os atores processuais pensarem e atuarem
por ocasião do exercício da função jurisdicional.
No âmbito da realidade virtual, em que se insere o processo eletrônico, a linguagem tem nuances distintas daquelas tradicionalmente materializadas no papel. Por isso, o processo eletrônico não compreende a mimetização
da utilização do papel, com mera limitação à digitalização de documentos.
Almeja-se transformar a própria forma como o raciocínio é forjado, para
se trabalhar em uma linguagem eletrônica, com todas as facilidades e os
benefícios que podem decorrer dessa comunicação.
Por exemplo, a marcha processual pode ser organizada e automatizada, reduzindo-se o tempo de tramitação do processo, com eliminação de atos
como juntada de petições, remessa dos autos às partes, envios manuais de
processos para a conclusão. Diante disso, o processo eletrônico não deixa de
ser um dos instrumentos para materializar a razoável duração do processo,
positivada constitucionalmente pela Emenda Constitucional 45/2004.
Para além da alvissareira celeridade, é possível perscrutar outros
efeitos da interação entre Justiça e tecnologia.
Com efeito, a novidade gera diálogo constante e recíproco entre as
inovações da telemática e o âmbito jurídico. De um lado, o direito é chamado
a regular as novas relações jurídicas, em que novos problemas exigem renovados critérios para eventual resolução de conflitos que possam se irromper
no seio da coletividade. De outro lado, além de o direito disciplinar os novos comportamentos, ele mesmo se questiona e tem os seus paradigmas de
1

Juiz federal substituto.
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compreensão alterados por força da utilização da tecnologia da informação
e comunicação na prestação do serviço público judicial.
É justamente por esse segundo efeito, de influência do virtual sobre
o jurídico, que os matizes do direito à privacidade dos litigantes precisam
ser repensados. No novo modelo, da sociedade conectada e da informação,
torna-se relevante revisitar o vetusto debate entre os direitos coletivos à publicidade e os direitos individuais à intimidade e à vida privada. Isso porque
o questionamento do que pode ser acessível ao público em geral e o que deve
ser reservado às partes ganha nova roupagem a partir do jargão eletrônico
vivenciado pela chamada geração “Y”.
Com efeito, no processo materializado em autos físicos, a garantia
de publicidade nunca despertou pungentes preocupações no que se refere
à privacidade, já que as exceções constitucionais à publicidade, de exigência
do interesse social e da proteção à intimidade, esgotavam a preocupação
com um possível vilipêndio ao direito fundamental à intimidade. Aliás, no
momento histórico de promulgação da Constituição de 1988, buscava-se
justamente inaugurar o paradigma antagônico ao Estado de exceção, que
perdurara desde o golpe de 1964, garantindo-se, como corolário natural, a
máxima publicidade dos atos praticados pelos agentes estatais.
Ocorre que, no “ciberprocesso”, prevalecem as noções de conexão e
compartilhamento de informações. Os diálogos, outrora realizados diretamente com um interlocutor, na atualmente disseminada forma telemática,
experimentam outros alcances e possibilidades. No mesmo sentido, na sociedade democrática, paradigma vivenciado no Brasil há 25 anos, desde a
promulgação da Constituição Cidadã, prevalece a noção de transparência.
E, nesse ambiente de ampla divulgação de dados, em contexto de tecnologia
da informação e comunicação, forçoso voltar a atenção para a tradicional
garantia fundamental da privacidade e intimidade.
Isso porque o segredo de justiça, em uma sociedade democrática,
ostenta o atributo da excepcionalidade, de forma atávica e perene, no contexto do processo físico.
Já no processo eletrônico, a relação entre publicidade e privacidade
pode ser compreendida valendo-se da doutrina utilizada para hipóteses
de colisão de direitos fundamentais. Com efeito, no choque de dois valores
constitucionalmente protegidos, diante dos chamados casos difíceis (hard
cases), é possível se valer da hermenêutica constitucional pós-positivista. A
partir disso, os instrumentos são os princípios da concordância prática ou
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harmonização, bem como a proporcionalidade, para solucionar, de forma
casuística, sem uma verdade apodítica e perene, os momentâneos estados
de tensão ou mal-estar hermenêuticos entre princípios e valores igualmente
relevantes.
Calha à fiveleta ainda invocar a interpretação constitucional evolutiva,
que preenche campos semânticos abertos, também denominada de poder
constituinte difuso ou mutação constitucional. De fato, diante da nova realidade de processo eletrônico, é preciso adequar a forma como se interpreta e
aplica o direito. E quando a Constituição de 1988 foi promulgada, se sequer
se podia imaginar que o andamento processual pudesse ser disponibilizado
pela internet (realidade que já é praticamente uníssona nos tribunais, tendo
sido praticamente abandonado o jurássico método das fichas de papel), o
que dizer de tramitação do processo no meio eletrônico?
Cumpre esclarecer que a função de interpretar e aplicar no paradigma neoconstitucionalista é incindível e contém uma função construtiva
e concretizadora do intérprete, que, ao interpretar e aplicar, transforma o
texto normativo em norma jurídica.
É com esse paradigma que devem ser cotejados vetores da publicidade e intimidade, para permitir uma vida gregária em que o interesse
público à informação ampla (a partir da transparência e publicidade dos atos
processuais) não afete o núcleo intangível da privacidade e intimidade. Ou
seja, para que a coletividade não sufoque a individualidade.
De lege lata, a Constituição Federal de 1988, no inc. X do art. 5º, garante a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, da honra e da imagem
das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação. A proteção da intimidade e privacidade
encontra respaldo também no disposto no art. 5º, inc. XII, que estabelece,
por exemplo, a inviolabilidade do sigilo de dados. Já o Código de Processo
Civil, recepcionado pela Carta Magna, em seu art. 155, positiva a regra da
publicidade dos atos processuais, com as exceções de exigência do interesse
público e hipóteses ligadas ao direito de família.
Já o estatuto da OAB, Lei 8.906/94, assegura, nos incisos XIII, XV e
XVI, acesso irrestrito do advogado a processos que não estejam acobertados
por cláusula de sigilo, ainda que sem procuração. E, no Brasil — que possui
mais faculdades de direito que todos os outros países do mundo juntos,
com cerca de 800 mil advogados, e 3 milhões de bacharéis não inscritos na
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OAB2 — assegurar a acessibilidade incondicionada e irrestrita ao processo
eletrônico significa a publicidade a praticamente toda a sociedade, sendo
que a privacidade e intimidade correm risco de serem solapadas.
Conquanto o texto constitucional expresse as garantias da inviolabilidade da vida privada, intimidade e do sigilo de dados, e as leis ordinárias as
minudenciem, é certo que tal garantia não é absoluta, uma vez que os direitos
têm convivência recíproca. Diante disso, cede eventualmente à supremacia
do interesse público. A questão reside nos limites da cedência recíproca em
cada caso concreto3. E, nessa senda, a tradicional discussão, do confronto de
intimidade e publicidade, se renova com os novos paradigmas e linguagens
inaugurados pelo processo eletrônico.
2
3

http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-direito-que-todos-os-paises.
Um exemplo clássico do afastamento do direito à intimidade, no caso concreto (já que não há direitos fundamentais absolutos), é consubstanciado na necessidade do alcance da verdade real na
investigação criminal, diante do interesse da sociedade em apurar a verdade real dos crimes. Nesse eito, o direito ao sigilo fiscal, derivado do direito à privacidade e da não comunicação dos dados
pessoais, não tem o condão de impedir a ação estatal contra atividades ilícitas. Nesse caso, não se
asseguram interesses individuais em detrimento da coletividade. A relativização da inviolabilidade do sigilo fiscal, frente ao interesse público, por sinal, é matéria iterativa em nossos tribunais,
conforme exemplos abaixo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SATISFAÇÃO DO PEDIDO ORA APRESENTADO. PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Determinada a expedição de
alvará de soltura pelo Supremo Tribunal Federal, após o afastamento do enunciado da Súmula n.º
691, daquela própria Corte, encontra-se prejudicada a presente impetração, no tocante ao exame
da fundamentação do Decreto de custódia cautelar, pois satisfeito o pedido ora formulado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão judicial que decreta a quebra do sigilo bancário e fiscal
se revela devidamente fundamentada e restarem devidamente evidenciadas circunstâncias que justifiquem a medida. 3. O direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter
individual, não pode ser absoluto, a ponto de obstaculizar a legítima ação do Estado no sentido de, no
interesse coletivo, zelar pela legalidade; ao revés, é sempre mitigado quando contraposto ao interesse
maior da sociedade. 4. Habeas corpus julgado parcialmente prejudicado e, no restante, denegado.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 97.310; Proc. 2007/0304965-1; SC; Quinta Turma; relatora
ministra Laurita Hilário Vaz; julg. 11/09/2008; DJE 29/09/2008.) (Grifei.)
“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE. A proteção do sigilo bancário não é direito absoluto, podendo ser quebrado quando há prevalência do interesse público sobre o privado, na apuração de fatos delituosos ou na instrução de processos criminais, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.” (TRF
4ª R.; RecCrSE 2008.70.01.005612-0; PR; Sétima Turma; relator juiz federal Ricardo Nuske; julg.
27/01/2009; DEJF 04/02/2009; pág. 427). (Grifei.)
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O renascimento do debate se dá pela amplitude da divulgação de
informações em um processo eletrônico, em que sua acessibilidade seja
plena como regra geral.
Por exemplo, se houver uma decretação cautelar de indisponibilidade
de bens, sem determinação de segredo de justiça, e o processo for totalmente
acessível a partir da mera busca por nome ou número do documento, será
possível, com alguns cliques, em instantes, e em qualquer lugar do mundo,
conhecer todo o patrimônio de uma parte, com detalhes inclusive pertinentes
à matrícula de imóveis, por exemplo.
Note-se que o direito registral ostenta o atributo da ampla publicidade. No entanto, há uma dificuldade natural de acesso a todos os cartórios de
imóveis do Brasil, o que protege mediatamente a privacidade e intimidade.
Diante da facilidade, no tempo e espaço, de acesso às informações, no
processo eletrônico, o risco à violação do direito individual avulta.
Por isso, o inc. I do art. 155 do Código de Processo Civil, que excepciona a publicidade nas hipóteses em que o interesse público exigir, deve
ganhar interpretação alargada no âmbito do processo eletrônico.
Cumpre ressaltar ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que o rol que excepciona a publicidade dos atos processuais
tem conotação meramente exemplificativa (numerus apertus), o que permite
criação jurisprudencial sobre ampliações de hipóteses de segredo de justiça,
à garantia da privacidade no processo eletrônico.
PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE CARÁTER CONFIDENCIAL E ESTRATÉGICO. POSSIBILIDADE.
- O rol das hipóteses de segredo de justiça contido no art. 155 do CPC
não é taxativo.
- Admite-se o processamento em segredo de justiça de ações cuja
discussão envolva informações comerciais de caráter confidencial e
estratégico. Agravo a que se nega provimento. AgRg na MC 14949/SP
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2008/0256545-1,
relatora ministra Nancy Andrighi, Dje 18/06/2009.

Dessa nova realidade eletrônica, fica colocada uma pá de cal no modelo positivista, da escola da exegese de Kelsen e Hart, em que o direito
limitava-se a uma operação meramente subsuntiva. Este modelo, cuja superação tem sido demonstrada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, fora
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consagrado após a Revolução Francesa, com o Código Civil Napoleônico de
1804, e aspirava à completude da codificação.
Nesse modelo, a principiologia, insculpida na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, ostentava função meramente supletiva, na
ordem seguinte à analogia e costumes. Hoje, com base nas doutrinas de Alexy, Canotilho e Dworkin, os princípios têm o rótulo de normas jurídicas, na
categoria de mandamentos nucleares e de otimização, dotados de aplicação
primária e de caráter fundante, tendo papel primordial na concretização do
ordenamento, por ocasião da resolução de problemas concretos.
Com efeito, na matriz jusnaturalista, os princípios não tinham caráter
normativo. Já no positivismo, ganharam a força normativa meramente supletiva. E no pós-positivismo, que impregna o direito de ética (no contexto
de “virada Kantiana”, ao criar um meio-termo entre os dois modelos tradicionais, que pugnavam ou pelo moralismo ou pela assepsia de valores), a
força normativa dos princípios é primária e normogenética.
Nesse contexto, o Código Civil de 2002 já evidencia a superação do
paradigma de que seria possível, a partir da codificação, prever, de forma
geral e abstrata, todos os conflitos possíveis de irromper nas relações sociais.
Com essa consciência, este código adota cláusulas gerais e conceitos
jurídicos indeterminados, para serem concretizados pelo julgador, e tem
como balizas a eticidade, socialidade e operabilidade. Além disso, deixa à
regulamentação pela legislação extravagante temas próprios da modernidade, cujo marco regulatório pode ser mudado com frequência, como a
bioética. No caso do processo eletrônico, o tema também é novo e mutável.
Por isso, a sua normatização basilar também é esparsa, através da lei geral
do processo eletrônico, 11.419/06.
No que se refere aos três pilares de sustentação do Código de Miguel
Reale, o processo que tramita por uma compreensão totalmente eletrônica
materializa a operabilidade, pois permite mitigar a morosidade do Judiciário, mesmo que em um contexto de explosão de litigiosidade4, a partir do
incremento de ferramentas de controle, gestão e otimização de rotinas.
4

O relatório Justiça em Números do CNJ, divulgado em 2013, e referente a dados de 2012, revela que a
produtividade dos juízes aumentou em 2012, mas a quantidade de novos processos que chega aos tribunais ainda supera a de casos julgados. Em 2012, tramitaram no país 92,2 milhões de processos. E, nesse
ano, 28,2 milhões de casos novos ingressaram. Por outro lado, foram baixados 27,8 milhões de ações.
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Já no que se refere ao objeto de análise do presente artigo, a eticidade
baliza a compreensão da socialidade, com a compreensão de que limites devem ser impostos à publicidade, em prol da preservação do conteúdo, sentido
e alcance do núcleo essencial do direito à intimidade. Ou seja, o interesse da
coletividade deve ceder em algumas situações à lógica de individualidade.
Isso se dá a partir de uma ideia contramajoritária de eticidade dialogando
com a socialidade, para limitá-la em prol da proteção ao direito das minorias.
Nessa seara, o limite da limitação (Schranken Schranken) dos direitos
fundamentais da publicidade e privacidade ganha novos matizes. E percebe-se a importância da ontognoseologia realeana com o culturalismo jurídico
e tridimensionalismo bilateral-atributivo.
Para essa teoria, o direito não se reduz à norma jurídica, como queriam os positivistas, mas também inclui em sua compreensão os fatos e valores em uma simbiose reflexiva, de influências perenemente recíprocas. O
direito, para Miguel Reale, é uma realidade cultural. Por isso a superação da
Teoria Pura do Direito Kelseniana, pois o ordenamento exige considerações
culturais e de justiça (valor), implicações de efetividade social e histórica
(fato), bem como normativas (norma).
De qualquer forma, é cediço que o direito sempre reage com atraso
às mudanças sociais, já que sua tendência é de lógica funcionalista, com
conservação, manutenção do status quo.
Com isso, é fato que a realidade virtual ainda permanece em construção e aprimoramento de seus pilares, para o trâmite do processo judicial,
não obstante a sociedade em rede e conectada já seja lugar comum, máxime
nos grandes centros urbanos.
Nessa dimensão de novidade cibernética para o processo eletrônico,
mas não para a coletividade, é preciso questionar se serão adotados entendimentos que valorizem a individualidade ou se o pêndulo oscilará para uma
visão mais organicista, nos moldes da filosofia hegeliana, em que o interesse
coletivo sobrepujará a individualidade.
Por exemplo, não obstante o questionamento dos limites de divulgação de dados ser novo no âmbito do processo eletrônico, já é largamente
discutido no que se refere à exposição da imagem na internet, cujo pano de
fundo do debate é o mesmo da exposição da vida privada nas redes.
Aliás, Hegel já advertia que mudanças quantitativas acabam por gerar
mudanças qualitativas. Ou seja, as novas formas de gerir, controlar, comu119
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nicar e decidir não apenas têm o condão de aumentar a produtividade ou
potencializar a exposição da privacidade, mas também de mudar a própria
compreensão e alcance do direito fundamental afetado.
A comunicação rápida gera uma quantidade enorme de informação
disponível a todos, que torna a privacidade exposta em um nível superior
àquela existente no processo tradicional de autos físicos. Ou seja, ao se comunicar, se informa. E, ao se informar, é gerada mais comunicação, em um
ciclo contínuo e simbiótico, que, como externalidade negativa, pode ampliar
a exposição da vida privada e intimidade.
Nesse eito, os contínuos compartilhamentos de dados e informações
geram criações coletivas espontâneas, em que as contribuições da sociedade
vão se agregando e aprimorando. Cite-se como exemplo o aplicativo “Waze”,
em que a colaboração de cada um, sem barreiras, torna as informações confiáveis e úteis. É o próprio usuário o construtor da confiabilidade do aplicativo,
que se torna um “GPS social” a partir do crowdsourcing.
Ao acompanhar as mudanças sociais, o direito também vem se abrindo no paradigma democrático. Com efeito, há uma valorização da jurisdição
constitucional, em uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais, na
expressão de Peter Häberle, com admissão de institutos como amicus curiae
e realização de audiências públicas pelo Judiciário.
Ou seja, como no modelo do “GPS Waze”, o juiz também não julga
mais sozinho. Há uma colaboração de todos, com compartilhamento de diferentes mundivisões, em que toda coletividade colabora para dar parâmetros
tendentes à resolução dos conflitos e pacificação social5.
A individualidade do processo virtual é eliminada também no sentido
de que a concatenação de atos processuais não será mais realizada constantemente por pessoas, mas ocorrerá de forma autômata e impessoal. Mais
uma vez, a individualidade fica solapada pela coletividade. As rotinas serão
utilizadas pelas máquinas de forma uniforme, o que aumenta a segurança e
previsibilidade, mas diminui a importância da individualidade.
Por essa supervalorização da coletividade, as novas formas de funcionamento da atividade jurisdicional exigem a internalização de algumas
5

Embora não se possa negar o papel contramajoritário das Cortes Constitucionais, ao servirem
justamente à promoção e proteção de direitos fundamentais, para se impedir a formação de uma
ditadura da maioria.
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externalidades, mitigando-se a publicidade dos atos processuais, para que
se ganhe na rapidez, segurança e qualidade da prestação jurisdicional, sem
afetar direitos fundamentais individuais de primeira dimensão, historicamente consagrados, como a privacidade e intimidade.
Com o paradigma democrático e as ondas renovatórias da Justiça,
de que falava Mauro Cappelleti, com mais acesso à justiça, e justiça gratuita,
mormente com a interiorização da Justiça Federal e a expansão dos Juizados
Especiais Federais (sem falar no crescimento dos processos coletivos, que
envolvem direitos metaindividuais) em uma linguagem processual eletrônica,
o conflito entre direitos fundamentais da privacidade e publicidade ganhará novas nuances. Com isso, impende que os paradigmas epistemológicos
tradicionais sejam revisitados.
Nesse diapasão, vive-se uma era de comunicações rápidas, na qual
versões acabam sendo mais importantes que fatos. Tudo se torna descartável
e imediato. Daí o risco qualitativo à intimidade pela mera mudança quantitativa da possibilidade de acesso facilitado ao processo, através de qualquer
microcomputador do planeta, munido de acesso à internet.
A quantidade de informações circulando pelas redes em uma velocidade incrível acaba por gerar uma mudança qualitativa na compreensão
do momentâneo estado de tensão por ocasião do choque entre individualidade e coletividade (aqui analisada no foco da privacidade e publicidade,
no processo eletrônico).
Ocorre que, por ora, em uma primeira fase, os debates se concentram
na mudança de forma, do ambiente físico para o virtual, e não na discussão
filosófica sobre a contenção da mitigação do direito à privacidade, com a
formação de uma eventual distopia (utopia às avessas).
Percebe-se que o Judiciário — com seu tradicional processo materializado em autos de papel — ainda gira em padrão analógico, ao passo que a
vida já está sendo processada de forma digitalizada, como pode ser visto a
partir dos exemplos de comércio eletrônico, smartphones, as redes sociais,
os grupos de diálogos, crowdfunding e crowdsourcing.
Mesmo assim, embora caminhe a passos curtos, com um diferimento
da mudança do jurídico em relação à sociedade, não se nega que a migração
para o processo eletrônico já é uma realidade irreversível.
O direito, como visto acima, é dinâmico. A norma legal não pode ser
vista como modelo subsuntivo e definitivo, mas é preciso ser cotejada com
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o elemento cultural e fático. Nesse contexto, cumpre ainda citar a “teoria
da calibração” de Tércio Sampaio Ferraz Jr., em que o direito contém uma
dialética de implicação e polaridade com a dogmática. Nesta, as normas dão
respostas, enquanto que, na zetética, há o exercício da função de problematizar e especular.
Por isso, o sistema não é mais hierarquizado de forma piramidal,
como queria Kelsen, mas sim circular, com vários centros espalhados de
hierarquia, que gera uma necessidade de espiral hermenêutica. Nesse plexo
de valores e projetos de vida, debatem os substancialistas e procedimentalistas, se há uma verdade imanente, ou se a sociedade democrática apenas
assegura procedimentos.
No modelo atual, é preciso, assim como no teatro, que os atores processuais não deixem de atentar, em cada caso concreto, para o ritmo do
equilíbrio entre privacidade e publicidade no processo eletrônico, como se
dá em uma peça de teatro ou em uma orquestra sinfônica.
Por isso, a jurisprudência tradicional de que qualquer pessoa pode
consultar autos de processo que não estejam protegidos pela cláusula de
sigilo não pode prevalecer na nova realidade de processo eletrônico, uma
vez que, no novo paradigma virtual, a visão clássica se transmuda em acorde desafinado, cujo potencial de macroexposição da vida privada pode ser
incapaz de ser abafado.
Seguem dois julgados do Superior Tribunal de Justiça, ainda no raciocínio clássico do processo físico:
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PROCESSUAL. ART. 155 DO CPC. CONSULTA DE AUTOS EM CARTÓRIO.
PREPOSTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS.
É permitida a vista dos autos em Cartório por terceiro que tenha interesse jurídico na causa, desde que o processo não tramite em segredo
de justiça.
REsp 656070 / SP, RECURSO ESPECIAL 2004/0056895-5, relator Ministro Humberto Gomes de Barros (1096), DJ 15/10/2007, p. 255.
(Grifei.)
Processual civil. Princípio da publicidade dos atos processuais. Possibilidade de o preposto da parte autora ter vista dos autos em cartório.
- De acordo com o princípio da publicidade dos atos processuais, é permitida a vista dos autos do processo em cartório por qualquer pessoa,
desde que não tramite em segredo de justiça.

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

- Hipótese em que o preposto do autor se dirigiu pessoalmente ao cartório para verificar se havia sido deferido o pedido liminar formulado.
- O Juiz indeferiu o pedido de vista dos autos do processo em cartório, restringindo o exame apenas aos advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB. Recurso especial conhecido e provido. REsp 660284 / SP
RECURSO ESPECIAL 2004/0071142-4, relatora ministra Nancy Andrighi (1118), DJ 19/12/2005, p. 400. (Grifei.)

Com efeito, a ratio de tais julgados, no contexto do processo eletrônico, a meu ver, não pode prevalecer. Se houver uma foto, um dado que possa
vir a malferir a intimidade de alguém, em minutos, a sociedade conectada,
através de redes sociais, pode divulgar essa informação, inclusive com possibilidade de ser ela transformada em “viral” ou “meme”: o impacto das novas
tecnologias no compartilhamento de conteúdo denota uma quantidade enorme de informações, que pode ser divulgada ao redor do globo em instantes.
Não é por outra razão que as redes sociais têm incrementado a preocupação com configurações de privacidade e compartilhamento.
Em um primeiro momento, houve apenas a preocupação com as vantagens da possibilidade de divulgação de fotos, dados e pensamentos. Já em
um segundo momento, atentou-se para a extensão e amplitude desejadas
na disseminação das informações.
O processo judicial eletrônico, por seu turno, também, não está infenso a divulgações que possam, de forma irreversível, comprometer o direito
fundamental à privacidade e intimidade de alguém. Como ele já chega a uma
sociedade tecnologicamente desenvolvida, não há por que não se aproveitarem os diagnósticos e mitigações aplicados aos efeitos colaterais indesejados,
decorrentes do paradigma da interconectividade virtual.
Nesse contexto, de rigor, de forma teleológica, perscrutar os porquês
de o processo judicial ostentar como regra geral a publicidade. Visa-se, nos
moldes da teoria dos checks and balances, ao controle dos atos do Poder Judiciário pela sociedade civil, já que os agentes políticos estatais estão sujeitos,
em uma sociedade democrática, ao accountability. Por isso, a publicidade
é valor republicano subserviente ao fim de tornar possível o controle da
atividade estatal, com prevenção de atos arbitrariamente exarados.
O controle dos atos de poder se dá porque o poder, no caso, o de exercer a jurisdição, encerra um dever. O dever de apenas utilizá-lo em condições
legítimas, bem como não deixar de se valer dele se presentes condições que
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exijam sua prática. Ou seja, agir quando preciso e somente dentro dos limites
necessários. É isso que a coletividade protege e fiscaliza com a publicidade
dos atos processuais.
Ocorre que, hodiernamente, além das ouvidorias e corregedorias
locais, o Conselho Nacional de Justiça recebe quaisquer reclamações contra
atos de juízes, que, via de regra, são formuladas pelas partes do processo.
Por isso, atualmente, pequenas mitigações na publicidade não terão o condão
de minimizar o controle social sobre os atos praticados pelos magistrados.
Por isso, o processo eletrônico não pode ser submetido, de forma
autômata, a esse paradigma da regra geral da publicidade, já que, como visto,
se um conteúdo permanecer com acesso disponível de forma equivocada por
alguns minutos, a sociedade conectada em rede pode, de forma irreversível,
espalhar imagens, documentos e dados, através de blogs ou redes sociais.
Até o magistrado optar pela decretação do segredo de justiça, já podem ter
circulado mensagens que se reproduzem avassaladoramente nos grupos dos
novos aplicativos, como “Whatsapp”, ou surgido “trending topics” no Twitter,
com sigilo já definitivamente devassado. Cuida-se de evitar a chamada força
normativa dos fatos já consumados.
E o processo não pode ser convertido em uma arena de astúcias, em
que, por receio de nova modalidade de strepitus judicis, ou seja, a divulgação
de dados pertinentes à intimidade de um litigante nas redes conectadas, a
parte se abstenha de se socorrer ao Poder Judiciário.
Tão importante quanto conscientizar a comunidade jurídica a aceitar
novas e irreversíveis tecnologias, com o alento de tornar, mesmo em cenário
de aumento de litigiosidade, o Judiciário num serviço público ágil e eficiente,
é preciso atentar para a necessidade de uma perspectiva consequencialista,
com consideração e mitigação dos efeitos colaterais proporcionados pela
utilização das novas tecnologias.
É preciso considerar o realismo jurídico de Alf Ross, ou a sociologia
do direito, a partir de Boaventura Sousa Santos, em que a realidade fática
transforma a compreensão da norma. Agora, em um sentido de realidade
virtual, cujo ambiente de comunicação altera inclusive os limites de cada
direito fundamental no contexto de cedência recíproca atenta às peculiaridades fáticas das hipóteses.
Cumpre verificar que antes os riscos de uma violação equivocada da
intimidade pertenciam unicamente à mídia, mormente a televisiva, como
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ocorreu nos célebres casos de erro judiciário da “Escola Base” e “irmãos
Naves”.
Hoje o risco pode ocorrer a partir de qualquer membro da própria
sociedade, pois os centros de poder são difusos, como ficou comprovado na
recente onda de protestos no Brasil, organizada pelas redes sociais. Aqui se
evidenciou a importância da já citada “teoria da calibração”, em que se reconhece que há vários centros decisórios, com sistema normativo dinâmico e
aberto. Tal situação rememora um debate: se os meios de comunicação, mormente as novas mídias, induzem ou meramente refletem a opinião pública.
Fato é que uma divulgação indesejada, que atinja os direitos da personalidade de alguém, jamais poderá ser reparada, sendo mancha indelével,
que, tão somente, pode ser compensada com lenitivo consistente em pecúnia.
Ocorre que o sucedâneo dos danos morais é insuficiente para fazer frente
à eventual dor, sofrimento, humilhação e constrangimento decorrentes da
violação da privacidade e intimidade.
Recentemente, alguns casos não ligados a processo eletrônico, mas
à divulgação de fotos e vídeos, mostraram como esses arquivos podem se
espalhar de forma avassaladora pela internet. O caso Daniella Cicarelli, Carolina Dieckman, Denise Leitão Rocha e o recente “caso Fran” demonstram
a irreversibilidade e pungência da violação do direito à intimidade, que, em
instantes, pode causar lesões irreversíveis na incolumidade física e psíquica
das pessoas.
O caso Carolina Dieckman foi, inclusive, estopim da aprovação da Lei
12.737/2012, conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, que positivou o
crime de “Invasão de Dispositivo Informático” nos seguintes termos: “invadir
dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores,
mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa
ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita”6.
6

Aliás, o tipo penal positivado no art. 154-A do CP é de ação penal pública condicionada à representação como regra geral, justamente por força da consideração da intimidade e da vida privada
da vítima. É ela que avaliará se deseja evitar efeitos negativos da nova exposição dos fatos em um
processo (strepitus iudicii).
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O referido crime cibernético, que tutela a violação da intimidade por
meio da internet, também poderá ser usado em caso de informações colhidas
indevidamente em processo eletrônico, desde que o direito à privacidade
exija que a publicidade seja mitigada. E o objeto do presente artigo é justamente a defesa de uma ampliação da preocupação com a privacidade. Por
isso, a mitigação da publicidade no processo eletrônico, máxime nos litígios
de interesse meramente individual. Como, aliás, já ocorre em vários Tribunais, em que, para se ter acesso aos autos, é preciso que o advogado tenha
cadastro e senha expedidos pelo tribunal, fisicamente pelo tribunal.
Em verdade, hodiernamente, cada um dos 91 tribunais brasileiros
tem regras de acesso diferenciadas, que vão desde a completa abertura dos
dados processuais até uma restrição somente às partes e seus advogados,
que tende a gerar questionamentos judiciais, principalmente no que se refere aos advogados, que possuem garantida em lei a prerrogativa de acessar
quaisquer autos não albergados pelo sigilo, como visto acima.
Nesse cenário, cumpre consignar que serão necessárias alterações
legislativas para disciplinar e minudenciar alguns limites à publicidade no
processo judicial eletrônico, diante da potencialidade de danos perenes à privacidade pela amplitude no tempo e espaço da divulgação das informações.
Desde já de lege ferenda, não podem ser adotados os paradigmas tradicionais
do processo civil, que serviam a um processo individual, em que não se previa
a possibilidade de célere disseminação de informações.
O que se vê na realidade presente é que o direito à privacidade — que
compreende a intimidade e a vida privada, e está positivado no artigo 5º, X,
da Constituição — em mídias eletrônicas, em um contexto de sociedade da
informação, plural, complexa e pós-industrial, encontra-se constantemente
sob a espada de Dâmocles. Por isso, o conflito de publicidade e intimidade
ganha novos matizes no processo judicial eletrônico.
No que se refere à utilização do direito penal, consubstanciado, por
exemplo, na recente Lei Carolina Dieckmann, controverte-se sobre a necessidade de novas normas para abranger infrações penais relacionadas à
informática.
Acredito que, pelos efeitos sobre o bem jurídico protegido pelos incisos X e XII do art. 5º da Constituição, através de mandado explícito de
criminalização, é preciso regulamentação específica para delitos referentes
à telemática diante da especialidade da nova forma de linguagem adotada
pela sociedade conectada, que gera maior potencialidade de danos. Pelo
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maior risco ao bem jurídico, os tipos especiais são aptos inclusive a gerar
penas mais severas.
Em suma, não se pode olvidar que o direito é feito para o homem, e
não o contrário. Nesse cenário, o processo é compreendido como um instrumento, e não um fim em si mesmo. Por isso, o instrumento eletrônico exige
nova forma de pensar sobre a finalidade de promoção e proteção de direitos
fundamentais a que deve ser subserviente.
Não se quer que o processo eletrônico seja vítima de sua própria
eficiência, em que as facilidades de acesso gerem um temor de exposição
da privacidade por ocasião do ingresso em juízo.
Como o uso do processo eletrônico é uma realidade que, embora
aplicada paulatinamente, ostenta implementação inexorável e sem caminho
de volta, verifica-se que essa revolução nos padrões culturais estabelecidos
exige novos debates sobre os limites da individualidade e coletividade.
Da compreensão da nova realidade virtual que nos cerca conclui-se
que a garantia de que nenhuma lesão poderá ser excluída da tutela jurisdicional do Estado, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXV, da Carta Política
Federal, exige uma interpretação pelo Poder Judiciário que adote concepção
mais restritiva da publicidade do processo eletrônico, garantindo-se a preservação da individualidade.
A título de remate, denota-se que, no século XIX, no bojo da Revolução
Francesa, o terceiro estado lutava pelo que ainda não tinha: os direitos civis
e políticos, direitos ligados à individualidade e de primeira dimensão, em
que se incluía a privacidade e intimidade. No que se refere à realidade do
processo eletrônico, não podemos vir futuramente a lutar pelo que agora
se coloca em risco de ser perdido: a vida privada não pode ser imbecilizada
em prol de uma coletividade agigantada.
Em caso de apenas atentarmos à coletividade, haverá uma distopia,
em que as condições de vida do indivíduo serão desprezadas, com corrupção
de valores, em que a lógica do coletivo solapará o âmbito individual, como foi
denunciado, no cinema, pelo filme “V de Vingança”, de James McTaigue; na
literatura, por George Orwell, em 1984, e por Aldous Huxley, em Admirável
mundo novo.
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Do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar1

1 A ordem de prisão, o mandado e seu cumprimento
Determina a Constituição Federal (CF/88), em seu art. 5º, LXI, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.
Deste dispositivo decorre que, salvo as exceções nele consignadas,
a regra geral é no sentido de que a prisão de qualquer cidadão somente
pode ser feita por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente.
Uma vez decretada a prisão, o instrumento legal expedido para sua
efetivação é mandado de prisão, na forma do art. 285 do Código de Processo
Penal (CPP): “A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo
mandado”.
O mandado de prisão é dirigido aos oficiais de justiça do foro do juiz
processante e também às autoridades policiais.
Estando a pessoa que tiver de ser presa dentro do território da jurisdição do juiz processante, então, qualquer um deles tem qualidade para
dar execução ao mandado de prisão.
No ato da prisão, um dos exemplares do respectivo mandado (que
sempre é expedido em duplicata) será entregue ao preso, com declaração
do dia, hora e lugar da diligência (CPP, art. 286)2.
De toda forma, se a infração for inafiançável, a lei processual permite
que a prisão seja feita mesmo sem a apresentação do mandado. Em tal caso,
1
2

Juiz federal.

Vale lembrar que o regime legal da recaptura de preso evadido é muito diferente, estando previsto
no art. 684 do CPP, in verbis: “A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e
poderá ser efetuada por qualquer pessoa”.
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contudo, o preso deverá ser imediatamente apresentado ao juiz que tiver
determinado a prisão (CPP, art. 287).

2 A precatória e a requisição

Estando a pessoa a ser presa dentro do território nacional, mas em
lugar estranho ao da jurisdição onde foi decretada sua prisão, três possibilidades se apresentam.
A primeira, prevista no art. 289 do CPP, consiste na expedição de
uma carta precatória pelo juízo que decretou a prisão ao juízo do local onde
a pessoa a ser presa se encontra.
A segunda, prevista no parágrafo primeiro do art. 289 do CPP, é
prevista para situações de urgência, nas quais o juiz que decretou a prisão
pode requisitar ao juiz do local onde a pessoa a ser presa se encontra que
seja processada a diligência, fazendo-o por qualquer meio de comunicação,
dispensando-se a expedição de carta precatória, nos termos do parágrafo
primeiro do dispositivo. No regime original do CPP, essa requisição deveria
ser feita por via telegráfica3. A Lei 12.403/2011, contudo, reformulou o dispositivo, de forma que atualmente a requisição pode ser feita por qualquer
meio de comunicação.
A terceira possibilidade, por fim, prevista no art. 299 do CPP, consiste
na formulação de uma requisição pela autoridade policial do local da jurisdição onde foi expedido o mandado de prisão à autoridade policial do local
onde a pessoa a ser presa se encontra. No regime original do CPP, exigia-se a
requisição por via postal ou telegráfica, facultando-se a via telefônica apenas
em caso de infração penal inafiançável. A Lei 12.403/2011, contudo, revogou o art. 298 e deu nova redação ao art. 299, ambos do CPP, de forma que
atualmente a requisição pode ser feita por qualquer meio de comunicação.
Vale registrar, contudo, que diversas prisões já foram respaldadas
pelos tribunais superiores mesmo quando não observada nenhuma dessas
três regras de deprecação, requisição judicial ou requisição policial, como,
por exemplo, no julgamento dos HCs 171.254 , 148.171, 38.741 e 15.394,
3

Note-se que a jurisprudência já aceitava que essa requisição fosse feita por outras formas. No julgamento dos HCs 144.699 e 56.107, por exemplo, o STJ convalidou prisões onde a requisição foi
feita por fac-símile.
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todos do STJ. Entende-se, de uma forma geral, que a falta de uma dessas três
diligências previstas no CPP configura mera irregularidade administrativa,
perfeitamente sanável (STF, HC 85.712). Ou seja: os arts. 289 e 298 do CPP
não constituem regras de natureza absoluta, cujo descumprimento implicaria
a própria nulidade do ato de prisão4.
Por fim, vale ainda lembrar que o CPP permite a reprodução de quantas cópias do mandado forem necessárias para o cumprimento da ordem
pelas autoridades policiais (CPP, art. 297). Com base neste dispositivo é que
o STF, ao julgar o RHC 65.126, firmou o entendimento de que, “encaminhado
pelo juiz o mandado à autoridade que tenha atribuições em todo o estado,
poderá ela efetuar a prisão em qualquer parte do território estadual e até
desdobrar o mandado em quantos for necessário”, sem necessidade de expedição de carta precatória ou requisição5. Nesta hipótese, portanto, não há
que se falar nem sequer em irregularidade administrativa.

3 O art. 289-A do CPP

A Lei 12.403/11, ao acrescentar o art. 289-A ao CPP, inovou substancialmente a execução das ordens judiciais de prisão, inaugurando uma
nova forma de cumprimento de mandados de prisão, de âmbito nacional e
de acessibilidade plena.
Em seu caput, o novo dispositivo do CPP determina que “o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco
de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade”.
Foram criadas, assim, as bases para o Banco Nacional de Mandados
de Prisão – BNMP, que foi posteriormente regulamentado pela Resolução CNJ
137, de 13 de julho de 2011, tendo por finalidade facilitar o conhecimento por
qualquer pessoa e o cumprimento das ordens de prisão por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício de sua jurisdição.
4

5

Em sentido contrário, vale registrar os julgamentos dos HCs 8.486 e 6.988 pelo STJ, embora tenham ocorrido em 1999 e 1997, respectivamente, e hoje o entendimento neles adotado já esteja
superado.

Este julgado foi posteriormente utilizado pelo STF como fundamento jurídico na decisão do RHC
66.653.
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Em seu parágrafo primeiro, dispõe o art. 289-A que “qualquer agente
policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial
do juiz que o expediu”.
Tal norma trouxe novos parâmetros para os casos de prisão por agentes policiais (a prisão por oficial de justiça não sofreu alterações).
Desse modo, estando a pessoa a ser presa no território da jurisdição
do juiz processante, agora fica dispensada a apresentação de uma via do
mandado de prisão ao custodiado, bastando lavrar-se um expediente formal
(que pode ser um auto de prisão, uma ocorrência policial, uma certidão, um
ofício ou algo semelhante), em que conste que a prisão foi feita com base
em registro de mandado no BNMP e fazer-se a comunicação do fato à autoridade judiciária.
Nos casos de prisão em território diverso da competência do juízo
ordenante, lavra-se igualmente um expediente formal, em que conste que a
prisão foi feita com base em registro de mandado no BNMP e se faz a comunicação do fato à autoridade judiciária do local de cumprimento da medida.
A este caberá extrair uma certidão do registro do BNMP e informar a prisão
ao juízo que a decretou (CPP, art. 289-A, § 3º). Prescinde-se, com isso, da
prévia expedição de carta precatória ou requisição (judicial ou policial) para
a legalidade da prisão.
A nova sistemática se apresenta, pelo menos neste momento inicial,
como alternativa à prática ordinária, contudo traz vantagens e benefícios
evidentes, que sugerem uma tendência à sua universalização na administração da justiça criminal.
Entre tais benefícios, destacam-se os seguintes:
– dentro ou fora da jurisdição do juiz que ordenou a custódia, fica
dispensada a apresentação de uma via do mandado de prisão à pessoa que se
prende, bastando informar da existência do registro do mandado no BNMP;
– a precatória e a requisição, quando expedidas, são direcionadas a
uma autoridade, judicial ou policial, específica. O registro do mandado no
BNMP pode ser usado por todas as autoridades policiais do país.
Já o parágrafo segundo do art. 2879-A trata da hipótese de falta de
registro do mandado de prisão no BNMP, prescrevendo que
132

qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que
sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o
registro do mandado na forma do caput deste artigo.

Nesta hipótese, a prisão é feita à vista de um mandado judicial e pode
ser tanto no mesmo território da jurisdição da autoridade judicial ordenante
quanto fora dele, sendo que, neste último caso, dispensa-se a precatória ou
a requisição respectiva.

4 O Banco Nacional de Mandados de Prisão

O parágrafo sexto do art. 289-A do CPP determinou que o Conselho
Nacional de Justiça – CNJ regulamentasse o registro eletrônico dos mandados
de prisão. Como já se disse, tal regulamentação se deu pela Resolução CNJ
137, de 13 de julho de 2011, que efetivamente instituiu, no âmbito do CNJ,
o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, para fins de registro dos
mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias (art. 1º).
Seguindo o ditame legal, o CNJ assumiu a responsabilidade pela criação,
manutenção e disponibilização do BNMP, com as seguintes características:
– acessibilidade ininterrupta via rede mundial de computadores
(internet), no endereço eletrônico <http://www.cnj.jus.br/bnmp/>6;
6

Vale registrar que, desde o dia 27 de agosto de 2013, a acessibilidade ao BNMP foi substancialmente aperfeiçoada: “Consulta a mandados de prisão está mais rápida – A consulta ao Banco Nacional de
Mandados de Prisão (BNMP) está mais rápida e eficiente. Com as mudanças feitas pelo Departamento
de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a nova versão do sistema possibilita
que, em menos de um segundo, seja feita consulta aos mandados expedidos pela Justiça. Antes, o tempo
médio de espera era de sete segundos. O arquivo dispõe hoje de 269.592 mandados aguardando cumprimento e 158.339 já cumpridos. O sistema dispõe, ainda, de pesquisa fonética que relaciona todos os
nomes com o mesmo som, independentemente da grafia. Assim, ainda que existam letras duplicadas
ou letras diferenciadas ou incorretas, todos os nomes próximos serão relacionados, inclusive apelidos.
Anteriormente, o sistema exigia — para fazer a busca — o nome exatamente como estava na determinação judicial. Outra novidade é a inclusão de mais filtros nas pesquisas, incluindo entre outros itens o
nome da mãe. Isso facilita a busca, porque o resultado fica limitado a 30 registros por vez. Anteriormente cada pesquisa poderia trazer até 22 mil registros. O formato dos campos de busca também foi aperfeiçoado. A tela traz botões com cores mais visíveis e foi incluído o botão “limpar”. Dessa forma, a busca
pode ser feita pelo órgão expedidor do mandado por número do processo, por número do mandado de
prisão, pelo nome da mãe, pelo nome ou apelido constante no mandado ou pelo documento” Disponível
em: http://cnj.justica.inf.br/noticia/2013/8/consulta-mandados-prisao-rapida. Acesso em: 17 dez. 2013.
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– liberdade de consulta às informações por toda e qualquer pessoa,
independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de interesse;
– alimentação das informações do banco exclusivamente pelas autoridades judiciárias que realizam a expedição dos mandados de prisão (prazo
de 24 horas);
– existência de registro do mandado de prisão expedido nos dados
básicos do processo disponibilizados na internet (Res. CNJ 121/10, art. 2º, V);
– possibilidade de expedição de mandado de prisão em caráter restrito7;
– limitação de sua utilização às prisões de natureza criminal (temporária, preventiva, preventiva determinada ou mantida em decisão condenatória recorrível, definitiva, para fins de deportação, para fins de extradição
e para fins de expulsão);
– obrigação de comunicação da prisão ao juízo ordenante no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas;
– obrigatoriedade de registro tanto dos mandados expedidos posteriormente à criação do BNMP como também daqueles expedidos anteriormente;
– individualização de cada registro, que deverá corresponder a apenas
uma pessoa a ser presa e trazer, no mínimo, os seguintes elementos8: I – o
número do mandado de prisão (composto pelo número do processo judicial,
na forma da Resolução 65/2008 do CNJ, acrescido de um número sequencial
de quatro dígitos); II – o número do processo ou procedimento, na forma
da Resolução 65/2008 do CNJ; III – tipo e número do procedimento ou documento que originou o processo judicial em que foi expedido o mandado,
conforme tabela a ser editada em portaria da Presidência do CNJ; IV – nome
do magistrado expedidor; V – denominação do órgão judiciário em que foi
expedido o mandado; VI – qualificação da pessoa a que se refere o mandado
7

8

Considerando que alguns mandados necessitam de restrição em sua publicidade para viabilizar a
efetividade de seu cumprimento, a Res. CNJ 137/11, em seu art. 2º, § 2º, prevê a expedição de mandados prisionais em caráter restrito: “Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão
seja expedido em caráter restrito, o prazo para inclusão no BNMP se iniciará após seu cumprimento ou quando afastado esse caráter por decisão judicial”.
Note-se que, apesar de obrigatórios todos esses elementos, em termos práticos, o sistema do BNMP
aceita o registro de mandados de prisão mesmo na falta de um ou mais deles.
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de prisão (nome, alcunha, filiação, data de nascimento, naturalidade, sexo,
cor, profissão, endereço no qual pode ser encontrada, características físicas relevantes, conforme parâmetros já existentes no INFOSEG, códigos
identificadores de documentos oficiais e fotografia); VII – códigos nacionais
dos assuntos criminais a que se refere o mandado9; VIII – espécie da prisão
decretada; IX – dispositivo da decisão que decretou a prisão; X – prazo da
prisão, quando se tratar de prisão temporária; XI – pena imposta e regime de
cumprimento da pena, quando se tratar de prisão decorrente de condenação
criminal, recorrível ou definitiva; XII – data-limite presumida para cumprimento do mandado de prisão de acordo com a prescrição em abstrato ou
em concreto10; XIII – o valor do montante da fiança arbitrada, quando for o
caso; e XIV – data e local da expedição do mandado de prisão.
9

Note-se que os assuntos do mandado sempre estarão incluídos no rol de assuntos do processo, mas
a recíproca não é verdadeira. Os assuntos do processo sempre terão amplitude maior ou igual aos
assuntos do mandado. É de fundamental importância a alimentação correta desse dado, sob dois
aspectos: preservação da imagem do acusado e prioridade no cumprimento dos mandados. Para
exemplificar, imaginemos a seguinte situação: numa ação penal figuram como réus dois indivíduos: Caio e Tício. A conduta de Caio foi tipificada como furto enquanto que Tício foi enquadrado por
roubo cumulado com estupro de vulnerável. Nesta hipótese, caso seja expedido um mandado de
prisão em desfavor de Caio e, por equívoco, sejam escolhidos todos os assuntos do processo, constará, na consulta pública do BNMP, que Caio é acusado de estupro de vulnerável. Como qualquer
pessoa pode realizar tal consulta, a probabilidade de essa informação equivocada causar dano à
imagem do indivíduo é grande. Outro ponto que merece destaque é a ordem de prioridade no cumprimento dos mandados. Em virtude da escassa estrutura estatal para um cumprimento eficaz
de todos os mandados de prisão expedidos, é bem provável que as autoridades policiais utilizem
esses assuntos para classificarem os mandados por prioridade a depender do crime imputado ao
acusado. Se isso realmente acontecer, no caso acima descrito, se fosse vinculado no mandado de
prisão de Tício apenas o crime de furto, o mandado provavelmente estaria na lista de baixa prioridade indevidamente (Cf. Controle e expedição eletrônica de mandados de prisão e alvarás de soltura.
Disponível em: http://www.tjse.jus.br/portal/arquivos/publicacao/manuais/cartilha-mandado-prisao-alvara-soltura.pdf. Acesso em: 17 dez. 2013.

10

Aqui há uma controvérsia jurídica nos casos onde ocorre a aplicação do art. 366 do CPP (suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional do réu citado por edital) concomitantemente com a
decretação de prisão preventiva. É que para o STJ a suspensão do processo e da prescrição deve ser
limitada, pois, se não houver limitação, tornar-se-ia o crime imprescritível. O limite adotado pelo
STJ para a suspensão do processo e da prescrição é o prazo prescricional do crime denunciado,
considerando sua pena máxima (art. 109 do Código Penal). Em sentido contrário, o STF, em decisões
isoladas, entendeu que não há limitação para a suspensão do processo e do prazo prescricional do
art. 366 do CPP. Em face da importância do tema, foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria
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5 O BNMP frente aos postulados da máxima automação, da
extraoperabilidade, da imaginalização mínima e do máximo
apoio ao juiz (S. Tavares Pereira)
O BNMP pode ser caracterizado como uma ferramenta extraprocessual de apoio ao cumprimento de ordens judiciais. Ou seja: sua natureza
jurídica é de instrumento em favor da efetividade processual11.
Representa, nitidamente, uma incorporação dos avanços tecnológicos ao ambiente judicial, numa necessária preocupação em se otimizar a
prestação jurisdicional.
Apesar de não ser o BNMP propriamente um Sistema Eletrônico de
Processamento de Ações Judiciais – SEPAJ (art. 8º da Lei 11.419/2006), é
pertinente avaliar se tal ferramenta atende aos princípios da máxima automação, da imaginalização mínima, da extraoperabilidade e do máximo
apoio ao juiz, formulações teóricas propostas por S. Tavares Pereira (2009,
p. 41)12. Tal pertinência advém da consideração de que não só o SEPAJ propriamente dito, mas também todas as ferramentas auxiliares ao processo
judicial, devem — quando for o caso — orientar-se frente a estes postulados.
Dessa forma, primeiramente, veja-se o postulado da máxima automação, que se condensa na regra segundo a qual “tudo que for passível de
automação, deve ser automatizado, respeitados os princípios jurídicos materiais e processuais” (PEREIRA, 2009, p. 57).
Da maneira como foi implantado, é imperioso se reconhecer que o
BNMP incorpora significativa automatização nas rotinas de secretaria. Nesse
sentido, veja-se que o art. 1º, § 1º, da Res. CNJ 137/11 determina expres11
12

no RE 600.851, ainda pendente de julgamento no STF (vide Súmula 415 do STJ e RE 460.971/RS).

O BNMP, grosso modo, seria para o Juízo Criminal algo do tipo que o BacenJud é para o Juízo de
Execuções Fiscais.

“O procedimento judicial, como sistema funcionalmente diferenciado, deve ser autônomo (linguajar de Luhmann na sua Pragmática Sistêmica) e conectar-se eficazmente com o mundo circundante, caracterizando-se pela auto e heterorreferenciabilidade (linguajar de Luhmann na sua
Teoria dos Sistemas Sociais). Isso deve ser garantido ao processo pelo SEPAJ, com qualidade e segurança, mediante imaginalização mínima (datificação pertinente), extraoperabilidade e máxima
automação. O SEPAJ evoluirá, então, da condição de quase mero-estoquista (de dados/imagens)
para a de consultor-assessor e viabilizará um processo classificável como ciberprocesso, voltado
precipuamente para o máximo apoio à atividade judicante estrita: o ato de julgar”.
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samente que a informação do mandado de prisão, para fins de registro no
Conselho Nacional de Justiça, será prestada diretamente pelos sistemas dos
tribunais ao BNMP.
Essa regra é reforçada no art. 10 da mesma resolução, onde consta
expressamente que os tribunais são obrigados a adaptar os seus sistemas
informatizados de tramitação processual, a fim de permitir o envio automatizado das informações ao BNMP.
Já em seu art. 9º, a Res. CNJ 137/11 determina expressamente que “o
Processo Judicial Eletrônico – PJe deverá conter função de edição de mandado
de prisão com alimentação automática do BNMP”.
Das regras citadas podemos extrair que o BNMP está efetivamente
orientado à máxima automação na alimentação de seus dados. As regras dos
arts. 1º e 10 tratam do recebimento dos dados pelo CNJ, que se dá de forma
automática, ou seja, os tribunais enviam os dados e eles automaticamente
já passam a integrar o banco de dados, sem necessidade de qualquer tipo de
intervenção ou validação por parte do CNJ. A forma como esses dados vão
ser enviados, ou seja, se o sistema do CNJ vai ser alimentado manualmente
ou automaticamente pelos tribunais, cabe a eles decidir. Contudo, no art. 9º,
determina-se que o Processo Judicial Eletrônico (PJe)13 terá uma ferramenta
para edição de mandado de prisão e que, uma vez expedido pelo juiz, essa
mesma ferramenta fará a alimentação automática do BNMP14.
Contudo, apesar dessa máxima automação na alimentação de seus
dados, o BNMP ainda é muito limitado no retorno e no tratamento seguinte
da informação, pois nem sequer prevê a comunicação automática do cumprimento do mandado de prisão à autoridade judiciária que o expediu: essa
comunicação é feita pelo juiz do local onde foi feita a prisão (Res. 137/11, art.
5º, § 1º). E mais: uma vez comunicado, cabe ao juízo que expediu o mandado
13

14

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) é um sistema de informática (software) desenvolvido pelo
CNJ em parceria com os tribunais para a automação do Judiciário. Ele é disponibilizado gratuitamente a todos os tribunais do país, mas sua utilização é facultativa. Cada tribunal decide entre
utilizar o PJe ou outro sistema. O TRF da 1ª Região, por exemplo, optou por desenvolver um sistema de processo eletrônico próprio, chamado de “e-Jur”. Esse sistema, contudo, ainda não foi
configurado para ações penais.
O CNJ deveria ter previsto que os sistemas desenvolvidos pelos tribunais que não adotarem o PJe
tragam idêntica ferramenta.
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fazer a atualização do sistema. Ora, tanto a comunicação ao juízo ordenante
quanto a atualização do sistema deveriam ser automáticas.
De todo modo, em segundo lugar, tem-se a imaginalização mínima,
assim exposta por S. Tavares Pereira (2009, p. 58): “Se o dado existir em
formato mais adequado para a instrução processual, deve ser desprezada
a imagem”15.
No ponto, cumpre notar que o BNMP não é formado pelo conjunto
de imagens retratantes dos diversos mandados de prisão expedidos pelos
juízos. Sua concepção foi realmente além dessa mera digitalização, rompendo
inclusive a tradição jurídica então existente de que “a prisão se faz à vista do
respectivo mandado”. Se não fosse assim, de fato, a produção e a alimentação
do sistema seriam meramente mecânicas, fechando-se o caminho para o
tratamento inteligente das informações (PEREIRA, 2009, p. 59)16.
O que se tem no BNMP, e essa determinação é extraída do caput e
do § 3º do art. 289-A do CPP, é um banco de dados que opera mediante o
registro de informações (e não de documentos), tanto que, uma vez efetivada
a prisão, em qualquer local do país onde a pessoa venha a ser encontrada, o
juiz desse local simplesmente extrai a certidão do registro do mandado de
prisão existente no BNMP. Com isso, no BNMP, a imaginalização é mínima,
e a datificação é adequada à máxima automação.
Em terceiro lugar, tem-se a extraoperabilidade, assim definida por
S. Tavares Pereira (2009, p. 59): “Um SEPAJ deve ser concebido como um
subsistema autônomo e estruturalmente acoplado”. Tal postulado se refere
à “conexão dos sistemas processuais com o mundo, com os demais sistemas
eletrônicos disponíveis na sociedade”17.
15
16

17

“Ou o dado deve chegar ao SEPAJ na forma mais adequada para a máxima automação.”

“Vale relembrar que, quando, mediante escaneamento, ainda que com certa indexação, reduzem-se os autos a imagens digitais, o que é desmaterializado é o papel. Os autos são copiados para
outro suporte físico. Mas continuam praticamente no mesmo nível de entropia, considerando-se
que a obtenção das informações contidas nas imagens dependem dos sentidos humanos (ler as
imagens na tela do computador.)”

“Tem-se de quebrar o hermetismo secular cultuado pelo direito (o que não está nos autos não está no
mundo). O paradigma novo, que se propõe para o ciberprocesso, é “o que não está nos autos, está no
mundo ou num outro sistema.”. E um sistema processual, devidamente acoplado (conectado), deve
estar habilitado a especificar e controlar o fluxo das informações de e para o seu interior, na forma
adequada para o processamento e para o alcance da máxima automação” (PEREIRA, 2009, p. 59).
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Antes de tratar da extraoperabilidade do BNMP, contudo, cumpre
aferir sua interoperabilidade, assim entendida como a possibilidade de contato e troca de informações dentro do próprio sistema processual em que foi
produzido o dado e entre este sistema e os sistemas processuais dos demais
tribunais. Fora a alimentação automática do sistema, já vista no ponto referente à automação, é forçoso reconhecer que o BNMP tem interoperabilidade
nula. A informação referente à ordem de prisão de uma pessoa não circula
dentro do sistema do tribunal onde foi expedida e muito menos nos sistemas dos demais tribunais. Com isso, é possível que uma pessoa que tenha
mandado de prisão expedido por uma determinada vara seja ouvida nesta
mesma unidade jurisdicional como testemunha, ou até seja interrogada como
réu em outro processo, sem que a informação da decretação de sua prisão
seja extraída pelo sistema de qualquer forma. Tal informação só virá à tona,
nessa situação hipotética, se alguém acessar, pela internet, o BNMP e fizer
uma pesquisa pelo nome da pessoa.
Consequentemente, a extraoperabilidade do BNMP também é nula.
Ele não se comunica com nenhum sistema externo. Sempre é necessário que
se faça uma pesquisa, via internet, para se ter acesso à informação18, o que
precisa evoluir para maior eficácia e praticidade da ferramenta. Assim, por
exemplo, deve ser buscada uma integração com os sistemas de registros
de ocorrências policiais, para captura automática no BNMP de eventuais
mandados de prisão contra qualquer dos envolvidos19; e também uma inte18
19

Note-se que plena acessibilidade não se confunde com extraoperabilidade.

Cumpre aqui registrar que já foi anunciada a integração do BNMP com a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – Rede INFOSEG (Decreto
6.138/07). Essa integração vai simplificar a rotina dos agentes policiais, que normalmente acessam os dois sistemas em busca de informações pessoais dos envolvidos em ocorrências e investigações, que agora poderão contar com uma base confiável de mandados de prisão no próprio
sistema da Rede Infoseg. Note-se que o sistema da Rede Infoseg já reúne os bancos de dados das
secretarias de segurança pública de todos os estados e Distrito Federal (registros de ocorrências
e termos circunstanciados), o sistema de controle de processos do Superior Tribunal de Justiça,
o sistema de CPF e CNPJ da Receita Federal, o RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação e RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores, do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN), o SIGMA – Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército, o
SINARM – Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal e o SINIC – Sistema Nacional de Informações Criminais, ambos da Polícia Federal, e brevemente também o BNMP. Assim, a Rede INFOSEG
disponibiliza, através da internet, um índice onde é possível acessar informações básicas de indivíduos. Com base nesse índice, o usuário pode detalhar informações sobre o investigado, aces-
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gração com os sistemas operacionais usados pela Polícia Federal no controle
imigratório dos aeroportos, portos e postos de fronteira20.
Apesar de tecnicamente possível, a integração com sistemas de pessoas de direito privado mereceria maior discussão e aprofundamento21.
Por outro lado, a extraoperabilidade também pode auxiliar significativamente na alimentação do sistema, senão vejamos:
– integração com os sistemas dos institutos de identificação para
disponibilização da foto22 e dos dados biométricos23 da pessoa a ser presa;

20
21

22

23

sando, via Rede INFOSEG, as bases estaduais e federais de origem, mantendo assim a autonomia
e gerenciamento dos estados e dos órgãos federais em relação às informações detalhadas, como
processos, inquéritos, dados sobre armas, veículos, condutores etc. Quanto ao ponto específico
dos mandados de prisão, a Rede Infoseg já disponibiliza a seus usuários informações sobre mandados pendentes de cumprimento, contudo o problema está em que, na Rede INFOSEG, a alimentação dos dados é feita mediante convênios, sendo que nem todos os tribunais do país o têm. Nestes casos, então, as informações são incluídas na rede pela polícia, que nem sempre as detém de
forma completa e atualizada, gerando assim uma base de dados que não é confiável. Já no BNMP,
como se viu, a responsabilidade pela atualização do conteúdo ali disponibilizado é exclusivamente dos tribunais e autoridades judiciárias responsáveis pela expedição dos mandados de prisão,
sem a necessidade de convênios ou qualquer intermediário, o que traz maior consistência às suas
informações. A integração do BNMP à rede Infoseg vai resolver esse problema de confiabilidade
da informação sobre mandados de prisão naquela base de dados. Sobre a Rede Infoseg: Disponível
em: http://www.infoseg.gov.br. Acesso em: 17 dez. 2013.

Conforme dispõe o art. 144, § 1º, III, cabe à Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras.
Companhias aéreas, hotéis e pousadas, locadoras de veículos, empresas de transporte rodoviário de passageiros, entre outros, poderiam receber dados automaticamente do BNMP quanto a
eventuais mandados de prisão de seus clientes, contudo tal hipótese pode criar situações práticas onde os prepostos dessas entidades venham a tentar fazer, eles mesmos, as prisões que, na
verdade, cabem à polícia, criando uma distorção que deve ser firmemente evitada. Uma medida
assim, desta forma, somente deveria ser adotada concomitantemente ao devido treinamento das
pessoas que trabalham nestes setores. Mas mesmo assim deve ser precedida de uma profunda
discussão sobre a conveniência de se dar a estes estabelecimentos uma ferramenta “policialesca”
e as consequências na estrutura social que daí podem advir.

Quanto à foto da pessoa a ser presa, apesar de ser um elemento obrigatório segundo o disposto
na Res. CNJ 137/11, na prática as unidades jurisdicionais não dispõem desse dado e por isso, em
regra, não alimentam o sistema do BNMP com ele. É claro, contudo, que se trata de um dado importante no momento da execução da ordem de prisão pelos agentes policiais e por isso é de suma
relevância que o sistema conte com ele em seus arquivos.
Já os dados biométricos não constam da Res. CNJ 137/11, mas nada impede que o sistema do
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– integração com os sistemas da Justiça Eleitoral para disponibilização
dos dados biométricos (em redundância) da pessoa a ser presa24;
– integração com o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais)25
para disponibilização de eventual vínculo trabalhista da pessoa a ser presa;
– integração com o CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)26 para disponibilização de eventuais endereços cadastrais da
pessoa a ser presa;

24

25

26

BNMP seja aperfeiçoado para permitir o armazenamento desses dados também que, tal como a
fotografia da pessoa a ser presa, são importantes no momento da execução da ordem de prisão
para uma identificação mais precisa da pessoa a ser presa.

Atualmente a Justiça Eleitoral está executando o programa de identificação biométrica dos eleitores, já tendo executado o recadastramento de quase 13 (treze) milhões de pessoas. Até as eleições de 2014, esse número será de 23,7 milhões de pessoas (Disponível em: http://www.tse.jus.
br/eleitor/recadastramento-biometrico. Acesso em: 17 dez. 2013).

O CNIS é o banco de dados do INSS, sendo o sistema responsável pelo controle das informações de
todos os segurados e contribuintes da Previdência Social. Coletando dados desde sua criação, em
1989, o CNIS hoje contém mais de 216 milhões de informações de pessoas físicas e jurídicas, 530
milhões de vínculos empregatícios, 14 bilhões de dados de remunerações e outros 2 bilhões de
contribuições. Para compor o CNIS, a Dataprev recebe e processa o conteúdo recebido de diversos
órgãos governamentais. O cadastro de pessoa física, por exemplo, é formado pelos dados enviados pela Caixa Econômica Federal, provenientes do PIS; pelo Banco do Brasil, do Pasep; e pela
própria Previdência, quando se trata de contribuintes individuais, empregados domésticos, segurados especiais, facultativos ou beneficiários. Já o cadastro de pessoas jurídicas é mantido com
dados enviados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e também com os dados do Cadastro
Específico do INSS (CEI). Há ainda informações sobre vínculos e remunerações provenientes da
Guia do Fundo de Garantia de Informações Previdenciárias (GFIP), da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), além dos dados
sobre contribuições atualizados pela Guia da Previdência Social – GPS (Disponível em: http://
portal.dataprev.gov.br/2009/07/26/cnis-cadastro-nacional-de-informacoes-sociais/. Acesso
em: 17 dez. 2013).

O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral mantido e operado pelo Banco Central
do Brasil. Sua função é permitir a identificação das instituições financeiras nas quais os clientes
do sistema financeiro mantêm relacionamentos representados por bens, direitos e valores, como
depósitos à vista, em poupança ou a prazo, entre outros produtos. O cadastro contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores.O CCS
não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer
contas ou aplicações.O CCS entrou em funcionamento em 25 de julho de 2005, dando cumprimento
ao art. 3º da Lei 10.701, de 09/07/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro
(art. 10-A da Lei 9.613/1998), determinando que o Banco Central mantenha “registro centralizado
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– integração com as diversas concessionárias de serviços públicos
(água, telefone, luz)27 para disponibilização dos endereços cadastrais da
pessoa a ser presa; e
– integração com o InfoPen (Sistema de informações penitenciárias)28
para que eventuais fugas de presos sejam imediatamente informadas ao
BNMP na modalidade recaptura29.
Finalmente tem-se o postulado do máximo apoio ao juiz, segundo
o qual “um SEPAJ deve orientar-se pelo apoio máximo à função judicante
estrita (ato de julgar)” (PEREIRA, 2009, p. 62).
Aqui o estudo do BNMP fica prejudicado, pois este banco de dados é
uma ferramenta meramente auxiliar da efetividade de uma ordem judicial,
não se destinando a prestar auxílio ao ato de julgar.

6 O BNMP na Justiça Federal da 1ª Região

Conforme divulgado oficialmente, a partir do dia 12 de agosto de
2013, foi disponibilizada a todos os juízes da 1ª Região da Justiça Federal

27
28

29

formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus
procuradores” (Disponível em: http://www.bcb.gov.br/?SFNCCSENT. Acesso em: 17 dez. 2013).

Nos casos dos serviços federais (telefonia e energia), essa integração poderia ser feita através das
respectivas agências reguladoras, Anatel e Anaeel.

O InfoPen é um banco de dados do sistema penitenciário. Sua finalidade é a integração dos órgãos
de administração penitenciária de todo Brasil. É um mecanismo de comunicação entre os órgãos
de administração penitenciária (Disponível em: http://www.infopen.gov.br/. Acesso em: 17 dez.
2013).

Esse ponto é de suma importância. Quando um detento foge de uma penitenciária qualquer no
país, o art. 683 do CPP determina que o diretor da prisão deverá comunicar imediatamente a
fuga ao juiz, para que tal circunstância conste dos autos. Já o art. 684 prevê que a recaptura do
réu evadido não depende de prévia ordem judicial. Então, se o diretor da prisão comunica ao juiz
a fuga para que tal circunstância conste dos autos e o juiz não tem o dever de expedir uma ordem
de recaptura, como a polícia saberá que o indivíduo precisa ser recapturado? A fuga constará
dos autos, mas não haverá publicidade suficiente sobre a necessidade de recaptura. Para sanar
esse problema, as unidades jurisdicionais criminais agiam de maneira diversa: algumas faziam o
reenvio do mandado de prisão original para novo cumprimento, outras expediam um novo mandado de prisão, outras ainda expediam mandado de recaptura, e havia também aquelas que expediam simples ofício requisitando a recaptura do evadido. Com o BNMP, uma solução unificadora
foi implementada: expede-se um novo mandado de prisão com a informação explícita de se tratar
de recaptura.
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uma ferramenta que possibilita o cadastramento e envio de informações
sobre os mandados de prisão expedidos no âmbito de suas respectivas varas.
O sistema foi denominado “e-Mandado” e sua efetiva implantação
foi precedida de testes na 10ª e na 12ª Varas da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF).
É um sistema bem simples e com pouca automação, pelo menos nesta
sua primeira versão. É nítido que seu objetivo foi simplesmente atender
ao comando da Res. 137/11, permitindo — finalmente — o cadastro dos
mandados da 1ª Região no BNMP. Nada além disso é possível por enquanto.
Contudo, a Secretaria de Tecnologia da Informação (Secin) do TRF da 1ª
Região informou que já estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades,
que permitirão a emissão e o controle dos mandados de prisão, alvarás de
soltura e outros tipos de mandados30.
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Processo judicial eletrônico: desafios e repercussões
Marcelo Aguiar Machado1

A Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, acrescentou
novo inciso, de número LXXXVIII, ao art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, pelo qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantem a celeridade de sua tramitação”. Trata-se de reafirmação de uma
preocupação já antiga dos processualistas e participantes do processo judicial
com o decurso do tempo necessário para a solução de uma lide apresentada
ao Poder Judiciário.
A concretização desse direito fundamental é complexa e demanda a
adoção de uma série de medidas administrativas, legislativas e orçamentárias, todas com o objetivo de tornar a prestação jurisdicional não somente
eficiente, mas também célere. Entre essas diversas medidas está a utilização
de novos recursos tecnológicos e, nesse ponto, a adoção de um processo
integralmente eletrônico é, atualmente, apontada como uma das medidas
mais importantes para a concretização do direito à duração razoável do
processo judicial.
No entanto, a adoção, pura e simples, de sistema eletrônico para a
tramitação do processo judicial não é suficiente para retirar toda a potencialidade desse instrumento tecnológico, pois isso acaba por ter reflexos
profundos em diversos outros aspectos ligados à atividade jurisdicional, a
exigir uma mudança mais sistêmica e integrada.
Dessa forma, é importante que não ocorra somente a modificação
da plataforma em que se desenvolve o processo judicial, com a troca do
papel pelo meio eletrônico. Para que se consiga a plena potencialidade do
processo eletrônico, é imprescindível, entre outros fatores, a construção de
uma nova teoria processual adaptada a essa nova plataforma processual;
a elaboração de novas leis prevendo os procedimentos a serem adotados
no processo eletrônico; a reforma da estrutura dos órgãos incumbidos de
1

Juiz federal substituto.
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prestação judiciária; a capacitação dos atores processuais; e a inclusão digital
da população.
No entanto, a impressão que se tem é que a adoção do processo eletrônico pelo Poder Judiciário brasileiro se dá sem a necessária concatenação
desses diversos fatores, indispensáveis para o sucesso da empreitada.
Quanto à teoria processual atualmente adotada, esta foi construída
dentro de uma estrutura processual desenvolvida em papel e que, apesar
de ter chegado a formulações muito elaboradas e sofisticadas, terá de ser
revista e revisitada, agora sob perspectiva um pouco diferente2. A despeito
de indispensável para se retirar toda a potencialidade do processo eletrônico,
até pelo frescor do tema, poucos são os que se arriscam nesse campo, sendo
a produção acadêmica ainda voltada para o processo judicial tradicional, reafirmando a teoria já consolidada ou, no limite, tentando aprimorá-la, mas sem
que isso represente uma nova abordagem adequada ao processo eletrônico.
Outro ponto importante é a necessidade de que a elaboração de um
novo Código de Processo Civil tenha como objetivo prioritário o desenvolvimento de um procedimento adequado à base eletrônica. Essa torna ultrapassada a regulamentação de uma série de questões atualmente tratadas
pelo Código de Processo Civil vigente, como a do acesso aos autos durante
prazo comum3; formação de instrumento para viabilizar determinados recursos; as formas de intimação e contagem de prazo; a formação de autos
suplementares etc.4.
Nessa parte, um dos pontos que entendo relevante é a necessidade
de nova classificação dos atos judiciais, tendo em vista que boa parte do
processamento se dará de forma concatenada e automática, através de atos
materiais já previamente programados. Assim, haverá, na verdade, a con2
3

4

Interessante tentativa de nova sistematização teórica, agora com vistas ao processo eletrônico, é a
empreendida por Sebastião Tavares Pereira (2012).

Questão tratada pelo artigo 9º, § 1º, da Lei 11.491/06: “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”.
De outro lado, surgem diversas novas questões que deverão ser regulamentadas, como, por exemplo, a existência ou não de horário-limite para a prática de atos processuais no processo eletrônico; obstáculos judiciais decorrentes de problemas com o sistema eletrônico; força probatória dos
documentos digitalizados e dos produzidos eletronicamente e forma de impugnação da veracidade
(artigos 10 e 11 da Lei 11.491/06).
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centração dos atos do juiz no que se classifica atualmente como decisão e
sentença5, passando a marcha processual a sofrer influência não mais de um
despacho, mas sim de uma programação previamente traçada e que, para
sua modificação, dependeria de decisão fundamentada.
Outra mudança é relativa à formação dos autos processuais, como,
por exemplo, a desnecessidade de juntada de petições6, documentos e de
requisição de dados em poder da Administração Pública7. Penso que, com
o processo eletrônico, esses dados, sempre que públicos, deveriam migrar,
automaticamente, a partir do sistema de dados dos órgãos públicos8, para o
processo judicial em que seriam pertinentes, tornando o processo judicial mais
rico em elementos materiais necessários à justa decisão da questão posta9.
Os diversos ofícios requisitando informações a outros órgãos do Poder Judiciário e Executivo perderão sentido, assim como se tornará prescindível a requisição de informações pelos órgãos correcionais, já que todos os
5

Art. 162 do Código de Processo Civil.

7

Sobre a requisição de dados, dispõe o artigo 13 da Lei 11.419/06 o seguinte: “Art. 13 O magistrado
poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de
documentos necessários à instrução do processo.
§ 1º  Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros existentes ou
que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas
privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante.
§ 2º  O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiência”.

6

8

9

Sobre esse ponto, dispõe o artigo 10 da Lei 11.419/06: “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”.

Porém, para que isso seja possível, é indispensável que o processo judicial eletrônico seja construído em uma base que viabilize e facilite a troca de dados dentro e fora do Poder Judiciário. Para
tanto, o artigo 14 da Lei 11.419/06 determina a padronização na criação de sistema de informática
a ser desenvolvido pelos órgãos do Poder Judiciário. Já a Resolução do CNJ 90, de 29 de setembro
de 2009, preocupou-se apenas com a integração interna, entre os sistemas do primeiro e segundo
graus e os dos tribunais superiores (art. 7º).
Para se visualizar a importância dessa troca de informações entre os diversos sistemas de informática dos órgãos públicos, basta imaginar a importação automática de dados constantes do CNIS
e PLENUS, indispensáveis para as causas previdenciárias ou de procedimentos administrativos
eletrônicos e fichas financeiras nas causas envolvendo servidores ou questões tributárias.
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dados necessários ao controle interno poderão ser obtidos diretamente do
sistema de informática.
A ausência de uma abrangente regulamentação legal10 de um procedimento adequado à utilização de meio eletrônico na tramitação de processos
judiciais acaba por trazer insegurança, com a usurpação dessa competência pelos mais diversos órgãos jurisdicionais. Com razão, não é incomum a
utilização da autorização dada pelo artigo 18 da Lei 11.419/200611 para o
estabelecimento de uma série de regras que extrapolam, em muito, a regulamentação do disposto naquela lei12.
Mas a necessidade de novo parâmetro legal, adequado ao processo
eletrônico, não se limita ao estabelecimento de regras de procedimento,
devendo abranger ainda uma ampla reflexão sobre a necessidade de outras
mudanças decorrentes da adoção do processo eletrônico.
Um exemplo é a estrutura dos órgãos judiciais, que deverá sofrer
enorme influência da modificação do processo judicial de papel para o eletrônico. Hoje, parte considerável da estrutura das varas é composta por
servidores que têm por função praticar uma série de atos materiais necessários ao processamento do feito em papel, como, por exemplo, a entrega
e recebimento dos autos processuais; a juntada de petições; a certificação
de diversas situações; a expedição de ofícios, mandados, cartas, bem como
uma série de tarefas de controle desse processamento.
Essas tarefas, porém, já não mais existirão quando implementado,
de forma plena, o processo judicial eletrônico. Com isso, a distribuição e a
qualificação dos servidores deverão ser repensadas, com aumento da qualificação exigida para o exercício do cargo e concentração de servidores no
gabinete dos juízes. Passa-se a almejar um servidor capaz de ajudar na tarefa
de formulação de sentenças e decisões, com qualificação superior em Direito,
10

11
12

A despeito de existirem algumas leis tratando do processo eletrônico, como, por exemplo, a Lei
11.419/2006, a regulamentação legal ainda é muito fluida e precária, deixando de lado uma série
de temas e questões fundamentais.

“Art. 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas
respectivas competências.”

Com o pretexto de exercer essa atribuição regulamentar, vários são os casos em que os órgãos
jurisdicionais estabelecem as mais diversas restrições às partes e a seus procuradores, sem base
legal para tanto. Um exemplo recorrente é o estabelecimento de um limite para as petições, o que
não encontra amparo legal e me parece claramente ilegal.
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bem como um quadro de servidores especializados em informática, capaz
de acompanhar a evolução do sistema de processamento eletrônico e de
solucionar os diversos problemas que envolvem o seu dia a dia.
A própria distribuição dos órgãos jurisdicionais em diversas varas
perde seu sentido, com a possibilidade de concentração em grandes secretarias temáticas (cível, execução, penal etc.) e atribuição de processos diretamente aos juízes lotados em determinada comarca ou seção judiciária,
sendo que a estes juízes deverá ser garantida a estrutura necessária para
dar vazão aos processos judiciais que chegarão mais rapidamente às fases
decisórias. O maior risco de insucesso do processo eletrônico é a eliminação
da necessidade de uma série de atos e tarefas anteriores à sentença, com
aumento de celeridade até a conclusão do feito para o juiz, mas sem que se
dote o magistrado de estrutura que lhe possibilite fazer frente a essa nova
demanda.
Outro ponto importante para o sucesso do processo eletrônico é o
treinamento dos atores processuais para a utilização dessa nova ferramenta.
Caberá à Ordem dos Advogados do Brasil13 boa parte dessa tarefa, dotando
os advogados de estrutura e fornecendo suporte técnico para a adaptação
dos profissionais à nova realidade14. Mas caberá também aos órgãos judiciários parte dessa tarefa15, em especial para que os atores passem a confiar
no sistema adotado, tornando-o parte do dia a dia da atividade advocatícia.
13

14

15

Os presidentes das Comissões de Tecnologia da Informação de todas as Seccionais da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) reuniram-se, no dia 28/02/2013, na sede do Conselho Federal da OAB,
para, a partir das experiências relatadas por cada seccional, discutir o processo eletrônico, tendo
ao final apontado “os cinco maiores obstáculos à implantação do processo eletrônico: a infraestrutura deficiente de Internet; dificuldades de acessibilidade; problemas nos sistemas de processo eletrônico; necessidade de melhorias na utilização do sistema; e a falta de unificação dos
sistemas de processo eletrônico” (Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/25217/oab-aponta-os-cinco-maiores-problemas-do-processo-judicial-eletronico. Acesso em: 17 dez. 2013).
Entre as ações empreendidas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estão a
elaboração de cartilhas de orientação; a alocação de funcionários e equipamentos para auxiliar
os advogados e a melhoria do sistema que disponibiliza a certificação digital.

Determina o artigo 10, § 3º, da Lei 11.419/2006 que os Tribunais devem “manter equipamentos
de digitalização e de acesso à internet à disposição dos interessados para distribuição de peças
processuais”. Com base nesse dispositivo, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do
Rio de Janeiro protocolou pedido de providência (004839-44.2013.2.00.0000) contra a obrigação
de apresentação de petições apenas no meio eletrônico, tendo sido deferida a liminar para que
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No que diz respeito aos atores processuais, talvez o maior desafio seja
impedir que a adoção do processo eletrônico se torne empecilho ao acesso
ao Judiciário. A inclusão digital de todos os brasileiros é fundamental, pois o
acesso a um computador com conexão ao sistema é condição indispensável
para que o processo judicial seja um mecanismo de inclusão, e não de exclusão.
Ademais, o processo eletrônico não deve ser simplesmente imposto
à comunidade jurídica e aos jurisdicionados; é, ao contrário, condição para
o seu sucesso que se conquiste a adesão e aceitação por parte de todos. Para
isso, em primeiro lugar, o processo judicial deve ser construído com o objetivo de satisfazer às necessidades dos diversos atores processuais (juízes,
servidores, advogados, partes etc.), o que apenas ocorrerá com a efetiva
participação de todos na construção do sistema de processamento eletrônico.
Além disso, é preciso que a adoção do processo eletrônico se dê em
estrutura compatível e que permita a utilização segura e eficiente de suas
funcionalidades. Infelizmente, não é isso que se vem verificando. O processo
eletrônico vem sendo adotado sem um diálogo com os atores processuais e
apresenta diversos problemas de funcionamento, em razão da falta de uma
estrutura compatível16.
No que diz respeito à estrutura necessária, uma das dificuldades mais
evidentes é a falta de um quadro de servidores17 com capacitação suficiente

16

17

o TJRJ “receba petições e documentos em meio físico até que sejam disponibilizados ao público
equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores para o peticionamento eletrônico, na forma do artigo 10, § 3º, da Lei 11.419/2006”. Na liminar, foi citado precedente
julgado pelo pleno do Conselho Nacional de Justiça: PCA – Procedimento de Controle Administrativo – 0006549-41.2009.2.00.0000 – relator José Adonis Callou de Araújo Sá – 98ª Sessão – j.
09/02/2010.

Na reunião dos presidentes das Comissões de Tecnologia da Informação de todas as seccionais
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no dia 28/02/2013, “a infraestrutura deficiente de
Internet foi o principal problema apontado entre os dirigentes, especialmente com referência às
dificuldades de conexão à Internet e quedas no fornecimento de energia. Quanto à acessibilidade,
as principais reivindicações são de um período de transição para a migração total do meio físico
para o eletrônico e a necessidade de os tribunais disporem de estrutura para a digitalização dos
processos, conforme prevê a lei do processo eletrônico. Entre as melhorias citadas para o uso do
sistema, estão a correção das instabilidades e aumento na limitação de tamanho para o envio de
arquivos” (Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/25217/oab-aponta-os-cinco-maiores-problemas-do-processo-judicial-eletronico. Acesso em: 17 dez. 2013).
Essa preocupação é que levou à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Resolução do CNJ
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para a criação de um sistema de processamento eletrônico e para acompanhar seu desenvolvimento diante da constante necessidade de adaptação
e modificação18. Outro problema é a ausência de infraestrutura adequada à
demanda decorrente do uso de meio eletrônico na tramitação de processos
judiciais, em especial quanto à capacidade de transmissão de dados. Sem isso,
a ideia central do sistema de processamento eletrônico, que é a de adoção
de programas em código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da
rede mundial de computadores19, perde o seu sentido, pois não basta a possibilidade de acesso por meio da rede mundial de computadores, sem que a
infraestrutura dos órgãos jurisdicionais possa suportar a grande quantidade
de acessos e de troca de dados daí decorrentes20.
Como se vê, os desafios não são pequenos, mas a adoção do sistema
de processamento eletrônico poderá trazer benefícios para a atividade jurisdicional, desde que integrada a uma série de outros pontos e adaptações
necessárias. Porém, caso não haja preocupação com esses diversos aspectos,
o atendimento, por si só, da meta de tramitação de todos os processos em
base eletrônica não representará, necessariamente, um ganho aos usuários e será motivo de frustração e até de dilação da tramitação processual,
colocando, inclusive, em perigo a ideia do uso de meios eletrônicos para a
melhora da eficiência da prestação jurisdicional.
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Ainda que esse sistema possa ser encomendado diretamente de prestador de serviço capacitado,
persistiria a necessidade permanente de desenvolvimento e adaptação do programa inicial, bem
como de uma proximidade entre os técnicos responsáveis e os usuários do processo eletrônico, a
fim de que aqueles saibam das necessidades e problemas a serem considerados para o aprimoramento do sistema.
Art. 14 da Lei 11.419/06.

Grande parte das críticas e reclamações volta-se para a instabilidade do sistema, sendo que esta
é causada, no mais das vezes, pela inexistência de infraestrutura compatível.
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Breves apontamentos sobre o processo eletrônico
Marcelo Motta de Oliveira1

A adoção de novas tecnologias costuma acontecer com lentidão e
atraso na burocracia em geral e, em particular, na tramitação de ações judiciais, se comparadas ao restante da atividade social.
Em muitas ocasiões, as práticas são adotadas de lege ferenda ou até
mesmo contra lege, dado o anacronismo das normas legais, cuja modificação
é bastante difícil e morosa. Assim, por exemplo, até o advento da Lei 11.419,
de 19 de dezembro de 2006, o Código de Processo Civil, em seu artigo 164,
mencionava o recurso a taquígrafo ou datilógrafo para registrar os atos
processuais produzidos verbalmente; e o artigo 169 do mesmo diploma assentava que os atos e termos processuais seriam datilografados ou escritos
com tinta indelével, embora fosse já virtualmente impossível encontrar uma
máquina de datilografia em funcionamento ou escrivães aptos a escrever à
mão os atos processuais com letras trabalhosamente desenhadas.
Em outro exemplo, encontra-se em pleno vigor o parágrafo primeiro do art. 385 do Código de Processo Civil, mediante o qual as fotografias
somente fazem prova se acompanhadas dos respectivos negativos, quando
praticamente já não se utilizam máquinas analógicas, sendo necessário até
mesmo explicar para profissionais mais jovens ou acadêmicos de direito o
que são “negativos de fotografias”.
Vê-se, pois, que a defasagem das normas legais, diante das novas
tecnologias, não impediu sua adoção na prática. E assim o é, porque a literalidade da lei instrumental foi afastada seguidamente, admitindo-se o registro
dos atos processuais com o uso de impressão de textos digitalizados; com
a colheita de depoimentos gravados em fitas magnéticas e, atualmente, por
registros em mídia (embora, mesmo após a normatização legal, ainda existam
julgados determinando a degravação, registrando-se os documentos sobre
o papel); admissão das fotografias digitais, com a sua gravação em arquivo
eletrônico, entre muitos outros exemplos.
1

Juiz federal.
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O registro da tramitação do processo em meio inteiramente eletrônico, com o abandono do uso de meios físicos, é ainda bastante recente no
Brasil, tendo, no egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o seu pioneirismo, uma vez que, neste, a informatização do processo deu-se com a edição
do Provimento Normativo 01/2004, anterior à própria lei regulamentadora,
de n. 11.419/2006. Saliente-se, por oportuno, que outras cortes também se
anteciparam a este diploma legal, passando a utilizar, em maior ou menor
frequência, recursos eletrônicos na prática dos atos processuais.
O processo eletrônico trouxe inegáveis avanços em relação aos processos registrados por meios físicos, tanto no tocante à simplificação das
rotinas das secretarias quanto na velocidade da comunicação dos atos processuais, sem descurar da aceleração da tramitação interna dos feitos e da
publicidade das informações. Até mesmo impacto ambiental positivo foi
gerado com a diminuição no uso de papel, muito embora certamente se
acresça o consumo de energia elétrica.
A informatização, por certo, trouxe à realidade diversos problemas,
para os quais as soluções utilizadas na legislação aplicável aos processos
físicos não eram empregadas senão com grande esforço interpretativo. A
Lei 11.419/2006, assim, abarcou, em seus capítulos, questões de extrema
importância para a segurança do processo e para sua efetividade, que devem
guardar consonância com os princípios constitucionais sobre a matéria processual. São elas: a comunicação eletrônica dos atos processuais; o processo
eletrônico, assim considerado aquele em que todos os atos que compõem
sua tramitação se encontram em formato integralmente digital; e, logo em
seu primeiro capítulo, o credenciamento dos advogados, com a devida certificação digital, que lhes possibilite o acesso ao sistema informatizado sob
o qual se desenvolvem as relações processuais.
A regulamentação legal, porém, viu surgirem problemas que, espera-se, poderão ser solucionados com o advento do novo Código de Processo Civil.
Em primeiro lugar, porque o artigo 18 do Diploma Legal ora em exame atribuiu aos órgãos do Poder Judiciário a regulamentação da lei, no que
couber, no âmbito de suas respectivas competências. Daí decorre a pluralidade de sistemas utilizados, muitos dos quais sem interfaces viáveis entre
si; o que o próprio Conselho Nacional de Justiça busca solucionar com a
implantação de um sistema único, que retrocede em alguns aspectos com
relação a sistemas mais desenvolvidos, muito embora consista certamente
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em objetivo desejável, pois as normas processuais são únicas, competindo
à União legislar sobre elas e, em princípio, uniformizá-las.
É de se observar, reitero, que os princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório, fundamentação dos atos judiciais, paridade
de armas, encontram-se, todos, em vigor e são aplicáveis também aos feitos
processados por meio eletrônico. Frise-se que o Código de Processo Civil
não foi revogado, tendo recebido as modificações que pareceram capazes
de compatibilizá-lo com a Lei 11.419/2006, ora em exame.
Não é possível, portanto, que normas cristalinamente estampadas
no Código de Processo Civil e que não foram objeto de revogação expressa
ou tácita sejam simplesmente abandonadas por força de regulamentação
infralegal exercida com amparo no art. 18 da multicitada lei do processo
eletrônico.
A adoção do sobredito processamento eletrônico, por sua vez, tem
causado impacto significativo na contagem e concessão dos prazos processuais. Tal se dá, por exemplo, com os prazos sucessivos, cuja concessão em
meio eletrônico é desnecessária, porque ambas as partes têm acesso aos
autos em sua integralidade ao mesmo tempo. Contudo, encontra-se em pleno
vigor o artigo 191 do Código de Processo Civil, assegurando a contagem em
dobro dos prazos processuais em favor dos litisconsortes com procuradores
diferentes.
Reitere-se que o dispositivo legal em questão encontra-se em plena
vigência; não é inconstitucional; não foi derrogado pela Lei 11.419/2006,
que, em nenhum de seus artigos, trata da questão; não há nenhuma ressalva
legal sobre a espécie processual sobre a qual incide; e, no entanto, tem tido
sua aplicabilidade afastada sob o entendimento de que não se coaduna com
o sistema processual eletrônico, em curiosa interpretação teleológica contra
lege, que, todavia, tem encontrado respaldo doutrinário e jurisprudencial.
Cito, por todos, o seguinte aresto da jurisprudência do egrégio Tribunal
Regional Federal da 4ª Região:
EMENTA: PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC. LITISCONSÓRCIO
COM DIVERSIDADE DE PROCURADORES. PROCESSO ELETRÔNICO.
DESNECESSIDADE. O artigo 191 deve ser interpretado de forma teleológica, isto é, de forma a atender à finalidade da norma, respeitando
os princípios da utilidade, igualdade e da ampla defesa. Assim, a regra
contida no art. 191 do CPC é inaplicável ao processo eletrônico, posto
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que não se fazem mais presentes as restrições para vista dos autos.
Agravo desprovido.
Agravo Legal no Agravo de Instrumento 5001481-41.2012.404.0000,
Terceira Turma, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator desembargador Dr. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Julgado em
23/05/20012 (DAL FORNO; RIGHI, 2013).

Com todo o respeito devido à doutrina e à jurisprudência que encampam tal tese, o afastamento do princípio da legalidade em matéria particularmente sensível ao direito das partes, porque o sujeita aos efeitos da
preclusão e mesmo da coisa julgada, não encontra abrigo na Constituição
da República. Destarte, mesmo uma interpretação efetivamente teleológica
não deveria ignorar que a finalidade de todo o sistema processual é o resguardo do direito ao contraditório e ao devido processo legal, com paridade
de armas entre todos os cidadãos, e o afastamento das regras processuais
relativas aos prazos acarreta grave insegurança jurídica para os litigantes.
Criou-se, ainda, de forma totalmente indesejável, a possibilidade de
que os próprios juízes adotem iniciativas atribuíveis às partes, tomando-se
de indesejável ativismo, que quebra a sobredita paridade de armas entre
aquelas e retirando do julgador a indispensável isenção. É o que ocorre,
por exemplo, com a juntada de informações aos autos eletrônicos e que
foram colhidas na rede diretamente pelo juiz da causa, produzindo prova
nos autos, substituindo-se à atribuição das partes litigantes, como se tem
visto em alguns casos.
Há, ainda, problemas relacionados à segurança do sistema, dizendo
respeito, principalmente, à possibilidade de alteração ou inclusão de dados
por hackers, ou o uso indevido de certificações digitais por terceiros. Nesse caso, porém, é necessário notar que as fraudes ocorrem em autos que
circulam em meio físico também; mas são raras. Há adoção de medidas de
segurança de natureza técnica, talvez com maior intensidade do que ocorre
com os processos físicos.
Outros problemas de natureza técnica certamente surgirão no futuro,
quando arquivos e programas hoje utilizados começarem a se tornar obsoletos e houver dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de sua manipulação
— tal como ocorre, por exemplo, com antigas declarações de imposto de
renda, gravadas em disquetes magnetizados, que se tornaram inacessíveis
por inexistência de drives para leitura da mídia e de softwares compatíveis,
caso o hardware existisse.
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Todos os problemas apontados, porém, são superados amplamente
pelas vantagens do processo eletrônico. Este está conforme a tendência
mundial de utilização cada vez mais ampla da informática no processo produtivo e nas relações sociais em geral. Em breve, o processo físico será mera
curiosidade do passado, dada sua obsolescência e substituição gradativa por
novas tecnologias. Por fim, como sempre ocorreu, a criatividade da jurisprudência e da administração da Justiça irão suprir as lacunas e insuficiências
da lei, diante da inafastável necessidade de adequação dos procedimentos
aos novos meios existentes.
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Validade das informações processuais fornecidas pelas
páginas dos tribunais na internet
Márcio André Lopes Cavalcante1

1 INTRODUÇÃO
É cada dia mais comum que os operadores do direito, em especial os
advogados, acompanhem a tramitação dos processos de seu interesse por
meio dos sites dos tribunais na internet.
Os tribunais superiores e a grande maioria das cortes estaduais e
regionais mantêm serviços por meio dos quais o interessado se cadastra
para receber informações sobre qualquer movimentação relacionada com
determinado processo, como a juntada de petições e mandados e a prolação
de decisões judiciais.
Com base nessas informações, muitos advogados fazem a contagem
dos prazos processuais, prática que poderá se mostrar arriscada, conforme
veremos, se o profissional não realizar, concomitantemente, o acompanhamento das intimações pela Imprensa Oficial.
O presente artigo tem por objetivo, portanto, analisar, à luz do Código de Processo Civil, da Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006) e
da jurisprudência, a validade das intimações efetuadas por meio dos sites
na internet.

2 Natureza das informações processuais fornecidas pelas páginas
dos tribunais na internet

Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, os
dados processuais disponibilizados via internet não possuem caráter oficial, sendo classificados como “meramente informativos”. Confira acórdão
recente nesse sentido:
1

Juiz federal.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS VIA INTERNET. JUSTA CAUSA.
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. OFENSA AO ART. 535/CPC.
AUSENTE QUANDO TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIA TODAS AS QUESTÕES SUBMETIDAS A JULGAMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
283 DO STF. MÁ-FÉ. TESE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO.
MULTA E INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, os dados processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que
eventuais omissões em relação ao andamento processual não configuram justa causa para devolução de prazos processuais.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou
o Tribunal de origem (Súmula 283 do STF).
4. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia reclama o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A mera interposição do recurso de apelação contra a r. decisão do
d. juízo de planície que julgou procedente o pedido autoral não pode
ser considerado expediente manifestamente protelatório, a ponto de
configurar uma das hipóteses previstas no art. 17 do Código de Processo Civil.
6. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar as penalidades
aplicadas no julgamento do recurso de apelação.
(AgRg no Ag 940.040/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 27/08/2013, DJe 20/09/2013).

Em famoso precedente, o ministro Aldir Passarinho Júnior assim
pontificou:

Em conclusão, o sistema informativo extraído da rede de computadores
não possui qualquer efeito concreto no que tange à intimação de atos
oficiais e da movimentação processual. É e continua sendo um ônus
dos advogados a verificação do andamento, seja in loco, diretamente
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nos autos, seja pela publicação na imprensa, quando for o caso. (REsp
503761/DF, relator ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
julgado em 21/10/2003).

No mesmo talante, pode-se citar trecho do voto do ministro José
Delgado:

Quem labuta na advocacia, seja ela pública ou privada, sabe que os serviços de acompanhamento processual disponibilizados pelas páginas
eletrônicas dos Tribunais, por mais confiáveis que sejam, são meros
instrumentos auxiliares de informação. Não consistem em comunicação
legalmente oficializada, regulamentada ou, tampouco, reconhecida
pela lei processual civil brasileira.
(...)
Acresça-se, ainda, que os sistemas de andamentos processuais via
internet no País não são padronizados. Cada tribunal tem uma forma
diferente de veicular as informações dos feitos. De igual modo, nem
todas as fases processuais são disponibilizadas nas páginas dos endereços eletrônicos. E até o momento não se estabeleceu um regramento específico próprio que vincule a forma de disponibilização de tais
serviços (REsp 572154/PR, relator ministro José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 06/05/2004, DJ 14/06/2004).

Os próprios sites dos tribunais, ao oferecerem essa funcionalidade,
conhecida como push, que significa tecnologia de entrega de conteúdo via
internet, fazem expressa ressalva de que as comunicações ali divulgadas são
meramente informativas. Veja a advertência que consta do site do Superior
Tribunal de Justiça:

Os serviços do STJ-Push são gratuitos e consistem, apenas, em um
serviço auxiliar meramente informativo. Portanto, não dispensa o uso
dos meios oficiais de comunicação para a produção de efeitos legais.

3 Inexistência de dever jurídico do Poder Judiciário de manter
atualizadas as informações divulgadas pela internet
Conforme visto acima, os serviços de divulgação de movimentação
processual disponibilizados pelos tribunais na internet possuem caráter
meramente informativo, ou seja, não substituem as formas oficiais de publicidade.
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Como consequência dessa premissa, os tribunais não possuem o dever jurídico de alimentar e manter atualizadas as informações divulgadas
pelo sistema push.
Imaginemos, portanto, que o site do tribunal não divulgou a data em
que o mandado de intimação cumprido foi juntado aos autos. O advogado,
que todos os dias acompanhava o processo pela internet, mas não checava o
Diário Oficial, foi surpreendido com a perda do prazo para que ele interpusesse o recurso. Diante disso, o causídico poderá alegar que houve uma justa
causa para essa preclusão temporal e pedir a devolução do prazo recursal,
nos termos do que dispõe o art. 183, caput, e §§ 1º e 2º do CPC?

Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à
parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da
parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato
no prazo que lhe assinar.

A resposta à presente indagação é negativa. Como o serviço é meramente informativo, se houver um atraso ou omissão na divulgação da
tramitação processual no site do Tribunal, isso não representará justa causa
para fins de permitir a devolução do prazo processual. Segundo o STJ, a
parte deveria ter adotado as medidas necessárias ao acompanhamento do
processo pelos outros meios disponíveis. Nesse sentido, colacionam-se os
seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS VIA INTERNET. JUSTA CAUSA.
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. OFENSA AO ART. 535/CPC.
AUSENTE QUANDO TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIA TODAS AS QUESTÕES SUBMETIDAS A JULGAMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
283 DO STF. MÁ-FÉ. TESE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO.
MULTA E INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, os dados processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que
eventuais omissões em relação ao andamento processual não configuram justa causa para devolução de prazos processuais.
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2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou
o Tribunal de origem (Súmula 283 do STF).
4. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a controvérsia reclama o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A mera interposição do recurso de apelação contra a r. decisão do
d. juízo de planície que julgou procedente o pedido autoral não pode
ser considerado expediente manifestamente protelatório, a ponto de
configurar uma das hipóteses previstas no art. 17 do Código de Processo Civil.
6. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar as penalidades
aplicadas no julgamento do recurso de apelação.
(AgRg no Ag 940.040/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 27/08/2013, DJe 20/09/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EM INFORMAÇÃO PROCESSUAL
DISPONÍVEL NA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência prevalecente desta Corte Superior é no sentido de
que as informações processuais disponíveis na internet, não substituem os meios formais de publicação e intimação dos atos processuais. Desse modo, eventuais omissões ou equívocos ocorridos nesses
andamentos não justificam a devolução do prazo recursal.
2. Ademais, consta dos autos que a União foi regularmente intimada,
havendo omissão somente quanto ao lançamento, na internet, da data
da juntada do mandado de intimação devidamente cumprido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1104783/RS, relatora ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em
15/08/2013, DJe 27/08/2013).
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4 Fidelidade das informações divulgadas e boa-fé objetiva
Situação diferente ocorre quando o site ou push do Tribunal divulga
uma informação processual errada (com equívoco). É o caso, por exemplo,
em que se informa que o mandado de intimação cumprido foi juntado aos
autos no dia 22/03/2011, quando, na verdade, essa juntada ocorreu em
17/03/2011.
Ora, nesse caso, a informação divulgada induziu a parte em erro.
Logo, isso deve representar justa causa para o ato processual não ter sido
praticado tempestivamente. Defende-se que, em tal hipótese, muito mais
grave, deverá ser determinado o reinício do prazo para a parte prejudicada.
O fundamento para essa conclusão reside no princípio da boa-fé
processual. Fredie Didier Junior (2013, v.1, p. 75) assim retrata o instituto:
Os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé,
que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta (“boa-fé objetiva”). Esse é o princípio da boa-fé processual, que se extrai do
texto do inciso II do art. 14 do CPC (...).
(...)
(...) Sempre que exista um vínculo jurídico, as pessoas envolvidas estão obrigadas a não frustrar a confiança razoável do outro, devendo
comportar-se como se pode esperar de uma pessoa de boa-fé. Como
acontece com qualquer relação jurídica, a boa-fé recai também sobre
as relações processuais.

A boa-fé objetiva significa, portanto, manter uma conduta de acordo
com padrões sociais de lisura, honestidade e correção. Tem como objetivo
não frustrar a legítima confiança da outra parte. Deve ser examinada externamente, ou seja, não importa qual era o sentimento da pessoa, mas sim a
sua conduta.
A boa-fé objetiva surgiu inicialmente no direito civil, mas a sua aplicação foi expandida para todos os demais ramos do direito, inclusive para
os ramos do chamado direito público. Em suma, a boa-fé objetiva deve estar
presente em toda e qualquer relação jurídica.
No âmbito do processo civil, a boa-fé objetiva possui fundamento na
Constituição, mais precisamente no princípio do devido processo legal (STF,
RE 464.963-2/GO).
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Vale ressaltar que o princípio da boa-fé processual não é destinado
somente às partes, sendo aplicável também ao próprio juiz e aos serventuários da Justiça. O STJ vem reconhecendo essa vinculação ao dever de boa-fé
objetiva para todos os que atuam no processo:

(...)
8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação
jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica,
do devido processo legal e seus corolários — princípios da confiança e
da não surpresa — valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico.
9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder
Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o
processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício — publicação de decisão — e, ademais,
considerá-lo como termo inicial do prazo recursal.
10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo
sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento
com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim
agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra
factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual.
Precedentes do STJ.
11. Recurso Especial provido.
(REsp 1306463/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
CARGA DOS AUTOS. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL
APRECIADO E PROVIDO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO 1. Os atos
praticados pelos serventuários da Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, devendo permanecer válidos enquanto não houver
declaração de nulidade, a qual não prejudicará a parte de boa-fé.
2. Os princípios da lealdade processual e da confiança se aplicam a
todos os sujeitos do processo.
3. No caso, o advogado havia se dado por intimado da sentença mediante cota nos autos. Ato contínuo, foi lançada certidão com a expressão
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“sem efeito” sobre a referida cota. Não há certidão de retirada dos
autos em carga.
4. O advogado tinha legítima expectativa de que o ato do serventuário
ocorreu de forma válida, devendo o prazo da apelação ser contado a
partir da publicação na imprensa oficial.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao considerar intempestivo
o apelo, vai de encontro aos mencionados princípios processuais e
contraria o art. 141, V, do CPC.
6. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo nos próprios autos
e dar provimento ao recurso especial.
(AgRg no AREsp 91311/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 01/08/2013).

Ora, em princípio, o tribunal não tem o dever de divulgar as informações processuais pela internet. No entanto, a partir do momento em que
publica tais dados, deve se responsabilizar pela sua veracidade, considerando-se que não se pode esperar do Poder Público que crie “armadilhas”
processuais às partes. Com a sabedoria que lhe é peculiar, o ministro Herman
Benjamin assevera:
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A disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio
da internet passou a representar a principal fonte de informação dos
advogados em relação aos trâmites do processo.
A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em
que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados
assim fornecidos pelo próprio Judiciário.
(...)
Não desconheço os precedentes em sentido contrário da Corte Especial,
que são adotados em julgados de outros colegiados do STJ, inclusive
da Segunda Turma. (...)
Parece-me que a ampliação constante do uso da internet pelos operadores do Direito, especialmente em relação aos sistemas informativos
de andamento processual disponibilizados pelos Tribunais, sugere a
revisão desse entendimento, em atenção à boa-fé objetiva que deve
orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, acolhida pela
disposição do art. 183, §§ 1º e 2º, CPC.
Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam “meramente
informativos” e não substituam a publicação oficial (fundamento dos
precedentes em contrário), isso não impede reconhecer que houve
justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art.
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183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal.
(REsp 1324432/SC, relator ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em 17/12/2012).

5 Modelo de intimação adotado pela Lei do Processo Eletrônico
A Lei 11.419/2006 dispôs sobre a informatização do processo judicial,
ficando mais conhecida como “Lei do Processo Eletrônico”.
Foi previsto pela Lei um capítulo apenas para tratar a respeito da
comunicação eletrônica dos atos processuais. Esta poderá ocorrer de dois
modos:
a) Diário da Justiça eletrônico: disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral (art. 4º);
b) Intimações por meio eletrônico em portal próprio: advogados,
partes e outros profissionais devidamente cadastrados no tribunal
poderão acessar determinada página na internet e lá consultarem
o processo, sendo, então, nesse momento, intimados dos atos processuais (art. 5º). As intimações feitas dessa forma, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos
legais e dispensam a publicação no órgão oficial.
Percebe-se que a Lei do Processo Eletrônico adotou um modelo de
intimação um pouco diferente do sistema push de comunicação eletrônica.
Isso porque, no push, é enviada uma mensagem eletrônica (e-mail) ao advogado cadastrado no site, informando sobre a movimentação processual. No
sistema escolhido pela Lei 11.419/2006, a intimação ocorre com o acesso
do usuário a uma página própria do tribunal, em local protegido por senha,
onde já estará disponível a decisão judicial, momento no qual a intimação é
considerada realizada. Cuida-se de uma forma de “autointimação eletrônica”.
Apesar de serem modelos ligeiramente diversos, percebe-se que o
legislador conferiu plena validade às informações fornecidas pelos tribunais
quando realizadas por meio eletrônico em portal próprio, o que somente
reforça a necessidade de se rediscutir o entendimento clássico de que os dados apresentados no sistema push possuem caráter meramente informativo.
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Tal constatação não passou despercebida pela 3ª Turma do STJ em acórdão
vazado nos seguintes termos:
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RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
DISPONIBILIZADAS VIA INTERNET - CARÁTER OFICIAL À LUZ DA LEI
N. 11.419/2006 - PRESTÍGIO À EFICÁCIA E CONFIABILIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS POR MEIO DA INTERNET - HIPÓTESE DE
ERRO OU FALHA DO SISTEMA - JUSTA CAUSA - POSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO - CONJUNTURA LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL
- ATUALIDADE - HOMENAGEM À ADOÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ART. 5º, INCISO
LVXXII, DA CARTA REPUBLICANA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Com o advento da Lei n. 11.419/2006, que veio disciplinar “(...) o
uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais”, a tese de que as
informações processuais fornecidas pelos sites oficiais dos Tribunais
de Justiça e/ou Tribunais Regionais Federais, somente possuem cunho
informativo perdeu sua força, na medida em que, agora está vigente a
legislação necessária para que todas as informações veiculadas pelo
sistema sejam consideradas oficiais.
II - A razão desta interpretação é consentânea com o art. 4º, caput
e § 2º da Lei n. 11.419/2006, que expressamente apontam, in verbis:”(...) Art. 4º. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos
a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 2.º A
publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro
meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos
casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.” III - A disponibilização, pelo Tribunal, do serviço eletrônico de acompanhamento
dos atos processuais, para consulta das partes e dos advogados, impõe que ele se realize de modo eficaz, uma vez que há presunção de
confiabilidade das informações divulgadas. E, no caso de haver algum
problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão
do serventuário da justiça, responsável pelo registro dos andamentos,
que porventura prejudique umas das partes, poderá ser configurada a
justa causa prevista no caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo
Civil, salvo impugnação fundamentada da parte contrária.
IV - A atual conjuntura legislativa e jurisprudencial é no sentido de,
cada vez mais, se prestigiar a divulgação de informações e a utilização
de recursos tecnológicos em favor da melhor prestação jurisdicional,

I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

com evidente economia de recursos públicos e em harmonia com o
que dispõe o art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1186276/RS, relator ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em 16/12/2010, DJe 03/02/2011).

Desse modo, ainda que indiretamente, a Lei do Processo Eletrônico
confere validade legal e confiabilidade às informações divulgadas em sites
mantidos pelo Poder Judiciário, devendo essa nova realidade ser incorporada pelos tribunais, sendo, por óbvio, necessária uma evolução técnica do
modelo, a fim de que sejam minimizadas as omissões e equívocos na divulgação de tais dados.

5 Conclusões

As informações processuais divulgadas nos sites dos tribunais ou
mediante o sistema push ainda são consideradas pela jurisprudência majoritária como sendo de caráter meramente informativo, ou seja, não vinculante.
Como consequência dessa premissa, se houver um atraso ou omissão
na divulgação da tramitação processual no site do Tribunal, isso não representará justa causa, nos termos do art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC, para fins de
se permitir a devolução do prazo processual. Segundo o STJ, a parte deveria
ter adotado as medidas necessárias ao acompanhamento do processo pelos
outros meios disponíveis.
Percebe-se, contudo, uma tendência de evolução no tratamento da
matéria, considerando que já se encontram julgados do próprio STJ afirmando que, em caso de equívoco nos dados disponibilizados pela internet,
é possível reconhecer que houve justa causa caso a parte perca o prazo
recursal induzida por esse erro.
A Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006) previu que são válidas as intimações por meio eletrônico, em portal próprio do Tribunal, o que
reforça o argumento de que os dados divulgados nos sites do Poder Judiciário
possuem sim caráter oficial e devem ser tidos por vinculante.
A disponibilização da tramitação processual pelos tribunais por meio
da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados, das partes e do público em geral. Negar validade e oficialidade a esse
serviço é um contrassenso, além de violar o princípio da boa-fé objetiva,
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transformando uma realidade tecnológica em uma “armadilha” para partes
e advogados.
A jurisprudência, portanto, deve avançar e passar a considerar como
vinculantes as informações disponibilizadas pelos tribunais na internet.
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A possibilidade de um procedimento
em contraditório máximo
Márcio José de Aguiar Barbosa1

1 Introdução
A informatização chegou até o processo.
Inicialmente sob a forma de sistemas de gerenciamento do processo
e dos trabalhos das varas, controle de prazos e tramitação, os sistemas processuais informatizados foram, pouco a pouco, permitindo uma aproximação
entre os operadores jurídicos e seus processos de interesse sem contato físico
direto, por meio de mensagens virtuais de andamento (sistemas “PUSH”),
possibilidade de acesso imediato pela internet às tramitações, partes e alguns expedientes publicados, possibilidade de pesquisas de processos por
número, partes, CPF, advogados, culminando com a publicação, na íntegra,
de decisões e sentenças e de toda a jurisprudência dos tribunais, por meio
de técnicas de imageamento para acórdãos antigos e disponibilização de
decisões e acórdãos recentes em arquivos comuns de texto e imagem, nos
formatos mais comuns, como “.doc” e “.pdf”. Até mesmo o diário de publicações oficiais passou a ser virtual.
Na fase atual, suplanta-se o mero acompanhamento processual para
substituir o meio físico utilizado durante séculos para documentar cada
processo — os cadernos processuais em papel — pelo meio digital. A documentação passa a ser totalmente virtual, com a necessidade de imageamento
dos documentos que não tenham sido produzidos originalmente na forma
digital, e produção/juntada de petições e decisões apenas na forma de arquivos magnéticos, em formatos eletrônicos usuais. As intimações passam
a ser virtuais e muitas vezes fictas e a própria presença do advogado e sua
assinatura física deixam de ser exigidas, substituídas pelos certificados digitais e sistemas de cadastro virtual login/senha.
1

Juiz federal.
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Esse novo meio de documentação do processo traz inúmeras vantagens em relação ao anterior e suas possibilidades ainda não foram totalmente
exauridas, mas também pode gerar prejuízos aos direitos processuais das
partes se não houver o devido cuidado na sua implantação.
As principais implicações jurídicas do novo meio de documentação
estão relacionadas à possibilidade de concretização máxima dos princípios
processuais básicos, principalmente do contraditório com ampla defesa,
tema que será objeto deste artigo.

2 O caráter abstrato do direito de ação e os princípios gerais do
processo
2.1 Breve histórico das teorias sobre a ação

Durante séculos, não houve distinção substancial entre o direito de
ação e o direito material lesado que lhe subjazia: na definição de Celso, a
ação seria “o direito de perseguir em juízo o que nos é devido”. Pela escola
imanentista, da qual Savigny foi o grande expoente moderno, as naturezas
da ação e do direito lesado são intrinsecamente relacionadas: não há ação
sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a natureza do direito.
Em meados do sec. XIX, surgiu a polêmica entre o mestre Windscheid
e seu discípulo Muther acerca da natureza da Actio no Direito Romano. Muther distinguia dois direitos originados da ocorrência de uma lesão, ambos
de natureza pública: o direito do ofendido à tutela jurídica do Estado (tendo,
no polo passivo, o Estado e, no polo ativo, o lesionado) e o direito do Estado
a reparar a lesão (tendo, no polo ativo, o Estado e, no pólo passivo, o causador da lesão). Windscheid, discordando do discípulo, chegou a admitir a
existência de um direito de agir exercível contra o Estado e contra o devedor.
A partir daí, em 1858, surgiu a obra de Wach sobre a Ação Declaratória Negativa, na qual esse autor sustenta a autonomia do direito de ação em
relação ao direito material, na chamada escola concretista da ação. Segundo
Wach, as ações declaratórias negativas são exemplo de direito de ação sem
existência de qualquer direito material violado: trata-se de puro direito dirigido contra o Estado, que deve declarar a inexistência de determinada relação
jurídica, e contra o adversário (não mais devedor), que deve se sujeitar ao
provimento estatal.
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Essa visão era ainda concretista, pois ligada à existência de um “provimento favorável”: só existiria direito de ação se o pleito concreto fosse
justo. O direito de ação seria, portanto, público (dirigido contra o Estado) e
concreto (somente existente nos casos concretos em que existisse o direito
subjetivo pleiteado).
Oskar Von Bülow iria formular teoria bastante assemelhada à de
Wach, porém acrescentando que o direito à tutela jurídica, voltado contra
o Estado, não é direito a qualquer tutela jurídica, mas, sim, à sentença justa.
Ainda na linha concretista, Chiovenda segue Wach, mas acrescenta-lhe diversas considerações adicionais que identificam uma nova escola.
Para o mestre italiano, a ação é direito autônomo de natureza potestativa e
dirigido contra o adversário: é o direito de provocar a atividade jurisdicional
do Estado contra o adversário, que nada pode fazer para impedir a produção
dos efeitos normais que a atividade jurisdicional imporá à sua situação jurídica, concretizando a vontade da lei. Portanto, o direito de ação é o “poder
jurídico de dar vida à condição para a atuação da vontade da lei”. Assim,
Chiovenda entende o direito de ação como autônomo em relação ao direito
material; privado (pois dirigido contra o adversário por meio do Estado);
potestativo (pois cabe ao autor o poder de exercitá-lo ou não); concreto
(pois visa à obtenção dos efeitos concretos que o direito possibilita àquele
que tem razão contra quem não a tem)2.
Antes mesmo de Chiovenda, Degenkolb, na Alemanha, e Plösz, na
Hungria, formulavam a teoria abstratista da ação, pela qual o direito de ação
independe da existência efetiva do direito material invocado: não deixa de
haver ação quando uma sentença justa nega a pretensão do autor ou quando
uma sentença injusta acolhe uma pretensão juridicamente inexistente. Basta
haver por parte do autor a invocação de um interesse seu, abstratamente
protegido pelo direito. Com a teoria abstratista, se dá a completa autonomia do direito de ação do direito material, caracterizando-se aquele como
direito público (dirigido contra o Estado) de exigir o exercício da função
jurisdicional, proferindo uma decisão que tanto poderá ser favorável quanto
desfavorável à pretensão abstrata do autor.
Na mesma linha de Degenkolb, Alfredo Rocco, na Itália, identifica a
existência de dois interesses distintos e autônomos: o interesse primário,
2

Idem, p. 248.
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abstratamente protegido pelo direito e alegado pelo autor na inicial, e o interesse secundário, que é o direito a obter a tutela jurisdicional do interesse
primário — mesmo quando inexistente este.
Também abstratistas são Carnelutti — entende que o direito abstrato
de ação se dirige contra o juiz e não contra o Estado — e Couture, que integra
o direito de ação na categoria mais ampla do direito constitucional de petição.
Por fim, Enrico Tullio Liebman, mestre italiano que teve profunda
influência sobre a doutrina processualista brasileira, sintetizando com bastante propriedade os ensinamentos das escolas concretistas e abstratistas,
distingue o direito constitucional de ação — entre nós identificado com o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), mas que pode ter
outras concepções, principalmente nos sistemas de pluralidade jurisdicional
— do direito processual de ação: aquele é pressuposto deste, na medida em
que estabelece direito de petição aos órgãos jurisdicionais de modo irrestrito,
porém, só haverá direito de ação, no sentido processual, caso o provimento
final do processo seja um provimento de mérito — ou seja, caso preexistam
as “condições da ação”3.
Na visão de Liebman, trata-se de um direito potestativo de provocar
a atividade jurisdicional do Estado para atuar a vontade concreta da lei,
instrumentalmente conexo a uma pretensão material. A necessária conexão
instrumental entre o direito de ação e a pretensão material subjacente não
implica subordinação daquele a esta: não deixa de haver direito de ação se
a sentença de mérito rejeita a pretensão do autor, porém, para haver direito de ação, é necessária a demonstração inicial de que há uma pretensão
material insatisfeita do autor contra o adversário, albergada abstratamente
pelo direito, somente concretizável pela intervenção dos órgãos jurisdicionais — conjunto de requisitos processuais identificados por Liebman e pela
doutrina brasileira como “condições da ação”.
Esse direito é dirigido contra o Estado somente na medida em que
este recebe o impulso para iniciar a atividade jurisdicional, função na qual
o Estado também é interessado: na visão de Liebman, não se verifica uma
“obrigação do Estado” em exercer a atividade jurisdicional, em fazer atuar
a vontade concreta da lei, já que esse também é seu interesse (SANTOS,
1994, p. 154).
3

Idem, pp. 249-250.
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2.2 Visão moderna do direito de ação, do processo e do conceito de
parte
A opinião da maioria dos processualistas atuais coincide em que o
direito de ação é direito público subjetivo (ou cívico) que tem no Estado o
devedor da prestação jurisdicional, abstratamente conexo a uma pretensão
material e instrumentalmente voltado à solução dos conflitos interindividuais e coletivos.
Avançando essas ideias, Elio Fazzalari4 retomará os estudos sobre o
direito de ação em consonância com o devido processo legal e outros princípios do Estado Democrático de Direito.
Inicia o mestre italiano por revitalizar a noção de processo, agora
identificado como sucessão de atos, normas e posições subjetivas, visando
a determinado provimento final (procedimento) realizado em contraditório, pelo qual aqueles que serão atingidos pelo provimento participam da
solução final do litígio, dizendo e contradizendo, em simétrica igualdade de
oportunidades.
As condutas são valoradas pelas normas ora como lícitas (poderes
e faculdades conferidos ao sujeito), ora como devidas (deveres do sujeito),
caracterizando as diversas posições subjetivas. No primeiro caso, fala-se em
atos jurídicos em sentido estrito e, no segundo caso, atos devidos (ou atos
jurídicos em sentido amplo). No iter processual, há predominância dos atos
jurídicos em sentido estrito (poderes5 e faculdades conferidas ao sujeito),
cuja omissão quase sempre se relaciona a um ônus processual para a parte
omissa6 (a probabilidade de sofrer um dano, de ser ao final prejudicado pelo
provimento final)7.
4

5
6
7

Entre nós, a doutrina de Fazzalari encontra em Aroldo Plínio Gonçalves — Técnica Processual e Teoria do Processo, Rio de Janeiro: AIDE, 1992 — excelente expositor e divulgador. É com base nessa
obra memorável que se expõe a teoria fazzalariana.
Como exemplo, o poder de confessar em juízo ou a faculdade de alegar fatos.

Como o ônus de não ter os fatos alegados considerados pelo juiz se não cumprir o dever de os provar.

Na exposição da obra fazzalariana, do Prof. Aroldo Plínio, não há muito espaço para os atos devidos, mas eles também existem no processo, pois há sanções processuais previstas para determinados atos ou determinadas omissões (pagamento de custas em décuplo para quem tenta se
beneficiar ilicitamente da justiça gratuita, multa por litigância de má-fé, pagamento das custas
decorrentes da não alegação das preliminares do art. 267, IV, V e VI, na primeira oportunidade em
que falar nos autos etc.)
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Essa sucessão de normas, atos e posições subjetivas visando ao provimento final tem uma coordenação orgânica, determinada pelas normas
processuais, que lhe dá o encadeamento característico: cada ato jurídico no
processo depende da validade do ato processual precedente para extrair sua
própria validade. A observância da incidência da norma (a validade) para
cada ato se caracteriza pela possibilidade concreta (em cada processo) de
que o ato se realize pelo seu beneficiário (no caso de poderes e faculdades
conferidas ao sujeito) ou pela realização do ato (no caso de deveres do sujeito) ou sua conversão em ônus/sanção quando não realizado.
O provimento final é um ato imperativo do Estado — seja ele de natureza administrativa, legislativa ou judicial, conforme a espécie de processo
— que tem como pressuposto de validade o regular encadeamento dos atos
procedimentais (GONÇALVES, 1992, p. 112).
O que caracterizará o processo como espécie de procedimento é a
participação daqueles que serão atingidos pelo provimento (ou seja, daqueles
que deverão se sujeitar necessariamente ao ato imperativo do Estado e que
terão atingidos seus patrimônios jurídicos8) nessa atividade preparatória:
não apenas quem iniciou o processo, mas todos os que serão atingidos pelo
provimento final desfrutarão de situações subjetivas, em simétrica paridade, que lhes facultarão apresentar suas razões e contrarrazões e participar
ativamente do procedimento.
Essa participação, por sua vez, não é a “mera participação no processo”, mas é a essência do próprio procedimento: a disputa se dá “entre as
partes”, detentoras e defensoras de seus próprios interesses. O juiz é mero
terceiro9 em relação aos interesses em disputa, imparcialmente se postando
como mero controlador do devido processo, do devido cumprimento das
normas estabelecedoras das posições subjetivas paritárias das partes e, por
sua vez, é controlado pelas partes — que têm à sua disposição remédios
processuais adequados pelos quais impugnam os atos do juiz que entendam
desviantes da ordem jurídica.
8
9

No caso do processo legislativo e do processo judicial, os interessados serão “representados” pelos
membros do Legislativo e pelos advogados, respectivamente.
Não em relação ao contraditório: o juiz não é terceiro em relação ao contraditório, pois tem o dever
funcional de zelar pela sua observância.
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Dessas ideias Fazzalari extrairá o novo conceito de “parte” no processo jurisdicional: será “parte” todo aquele que tiver seu universum ius
atingido potencialmente pelo provimento jurisdicional (GONÇALVES, 1992,
p. 113). Às partes é assegurada a paritária participação no procedimento,
em contraditório, e o acesso a todas as possibilidades processuais de defesa
de seus interesses.
Por sua vez, para conceituar o “direito de ação” — ou simplesmente
a “ação” (GONÇALVES, 1992, p. 152) —, Fazzalari estudará a “legitimação
para agir”10, isto é, o conjunto complexo de situações subjetivas — poderes,
faculdades e deveres — encadeados no iter processual para cada um dos
interessados. Cada participante, no decorrer do processo, verá surgirem
“situações legitimantes”, isto é, situações processuais que, uma vez constituídas, dão origem a poderes, faculdades ou deveres que poderão ou não
ser utilizados/exercidos/cumpridos pelo sujeito. Tais poderes/faculdades/
deveres são as “situações legitimadas”, que, encadeadas e consideradas em
conjunto, constituem a legittimazione ad agire (GONÇALVES, 1992, p. 152)
— a legitimação para agir. Eis o conceito moderno de “Ação”.
Como nas teorias precedentes mais recentes, a legittimazione ad agire
é distinta e autônoma da legittimazione al provvedimento (GONÇALVES, 1992,
p. 160). Esta é a concordância da pretensão da parte com o direito — o que
entre nós é conhecido como “procedência do pedido”, quando relativa à
parte-autora, ou “improcedência do pedido”, quando relativa à parte-ré.
Assim, procedente o pedido, confirma-se que o autor tinha legitimação ao
provimento; se improcedente, a legitimação ao provimento pertence ao
réu. Em qualquer dos casos, ambos (ou todos, se houver mais interessados)
tiveram legitimação para agir.
Portanto, com essas concepções, o direito de ação e o direito de defesa
se confundem na legittimazione ad agire, simetricamente disponível a todos
os contendores autorizados a participar da formação do provimento final,
mesmo defendendo posições injurídicas.
Por sua vez, o juiz também verá surgirem situações legitimantes, em
que serão estabelecidos os seus deveres — também encadeados no decorrer
do processo —, que, em conjunto, constituirão sua Função. O mesmo se diz
10

Esse conceito é bem distinto do homônimo de Liebman e deve-se ter o devido respeito por essa
importante diferença conceitual.
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de seus auxiliares. Enquanto o conjunto composto de situações legitimadas
das partes constitui a Ação, o conjunto composto de deveres funcionais do
juiz e de seus auxiliares se constitui a Função.
Uma vez que o direito de ação se identifica à legitimação para agir (no
sentido fazzalariano, bem distinto do sentido liebmaniano) e esta ao conjunto
de situações legitimadas da parte, há ação, mesmo que o provimento judicial
seja de “recusa do processo ou da ação” — um provimento extintivo, sem
julgamento do mérito — ou quando ocorram quaisquer outras situações que
ponham fim ao processo sem medida jurisdicional imperativamente imposta
às partes — como a renúncia, a transação etc. Isso se dá porque, nesses casos, mesmo que o processo não se estenda ao provimento de mérito, ainda
assim há “algum processo”: mesmo nesses casos são estabelecidas situações
legitimadas, que configuram a legitimação para agir11.
Em resumo, a Ação se constitui no conjunto complexo de posições
jurídicas subjetivas detidas pelas partes em simétrica paridade, enquanto que
a Função é o conjunto igualmente complexo de deveres jurídicos impostos ao
juiz e a seus auxiliares, representantes que são do Estado, titular do Imperium
e do dever de observar e fazer valer os princípios e regras processuais.
2.3 Universalidade do direito de ação

Com as características acima reveladas, a Ação ou o direito de ação
se estende a qualquer sujeito de direitos, quando os deduz em juízo. De
sua abrangência não fogem as entidades públicas quando em juízo, nem
qualquer particular. Dele se irradiam princípios e regras abrangentes de
todos os litigantes, sempre vinculados à condição primeira do processo: o
contraditório — a simétrica paridade de oportunidades de apresentar razões
e contrarrazões, provas, recursos etc.
A finalidade precípua do processo — compor a lide, garantindo a efetividade do direito substancial (CAPPELLETTI, 1973, p. 18 apud GONÇALVES,
1992, p. 169) — é obtida por meio da participação ativa de todos os atores
11

Como exemplo, se o juiz extingue liminarmente o processo por inépcia da inicial, ainda assim o
autor pôde iniciar o processo — pela petição inicial — e poderá apelar da sentença de extinção
(duas situações legitimadas — a faculdade de pedir inicialmente e a faculdade de recorrer — foram facultadas ao autor). Se o autor apelar, haverá novas situações legitimadas.
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processuais, não apenas o Estado-Julgador12. Essa participação ativa não
pode ser subtraída, portanto, de nenhum dos atores.
2.4 Princípios do direito processual e Estado Democrático de Direito

Os conceitos de processo e ação acima se vinculam também aos
princípios de direito processual expressos ou implícitos vigentes no Estado
Democrático de Direito.
É o que se vê com os princípios gerais informativos do processo:
lógico (seleção dos meios mais eficazes para autocompor a lide ou descobrir a verdade e evitar o erro); jurídico (igualdade no processo e justiça na
decisão); político (o máximo de garantia social com o mínimo de sacrifício
dos direitos fundamentais da pessoa) e econômico (acessibilidade, rapidez
e minimização dos custos do processo) (GRINOVER, DINAMARCO, CINTRA,
1995, p. 51).
Também os demais princípios se ligam a esses conceitos, com grande obviedade, tendo já sido, de alguma forma, tratados implicitamente nos
tópicos anteriores (GRINOVER, DINAMARCO, CINTRA, 1995, p. 51-77): o da
imparcialidade do juiz; o da igualdade substancial das partes13; o do contraditório e da ampla defesa; o da ação (da demanda)14; da disponibilidade15;
dispositivo conjugado com o da livre investigação da prova (GRINOVER,
DINAMARCO, CINTRA, 1995, p. 64-67)16; do impulso oficial; do livre conven12

13

14

15

16

E nem sempre o provimento final será um “julgamento”, pois há clara tendência ampliativa das
modalidades autocompositivas no processo (conciliações prévias ou incidentes, mediações, transações/renúncias/confissões incidentes etc.) — até mesmo no processo penal (Lei 9.099/1995).
Que vai além da igualdade negativa ou formal — “Todos são iguais perante a lei ...” — para inserir
no processo diversos dispositivos de proteção de sujeitos que estariam em situação desequilibrada frente aos demais (curador especial para o incapaz e o réu revel citado por edital; dilação
de prazos para a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública; vista pessoal a esses
órgãos e muitos outros.
Nemo iudex sine actore e ne eat iudex ultra petita partium.

Envolvido em diversas situações de desistência/renúncia/transação/conciliação previstas expressamente nas leis processuais civis e recentemente se estendendo às leis processuais penais
até mesmo para os crimes da ação penal pública.

Grinover, Dinamarco e Cintra (1995) demonstram que existe hoje uma complexa conjugação nas
leis processuais (tanto civis quanto penais) entre o princípio de que o juiz deve se manter inerte
na apreciação das provas trazidas pelas partes (princípio dispositivo) e o de que ele exerce papel
diretivo ativo nas diligências processuais (princípio da livre investigação das provas).
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cimento do juiz; da motivação das decisões imperativas; da publicidade; da
lealdade processual17; da economia e da instrumentalidade das formas; do
duplo grau de jurisdição mitigado18.
Tais princípios são positivados sob a forma de diversos dispositivos
das leis processuais — algumas vezes corroborando integralmente, outras
vezes conjugando dois ou mais princípios ou lhes trazendo exceções — que
estabelecem situações legitimantes e situações legitimadas para os atores
processuais.
3

As possibilidades de maximização do contraditório e demais
princípios processuais no processo eletrônico

A partir da visão fazzalariana, que define, de forma resumida, “processo” como “procedimento em contraditório”, sintetizamos com a noção
de “contraditório” todos os princípios processuais que informam o direito
processual moderno, jungido aos princípios do Estado Democrático de Direito. Portanto, ao falarmos em “contraditório”, estamos, resumidamente, nos
referindo a essa plêiade de princípios que conformam o processo moderno,
conforme subitem 2.4 acima.
Cabe a pergunta: poderia o instrumento de veiculação do processo
interferir, de alguma forma, na efetivação de tais princípios, isto é, daquilo
que sinteticamente chamamos de “contraditório”?
Numa visão aristotélica usual, que separa a forma do conteúdo, a
resposta poderia ser negativa, mas a prática nos ensina que tal não se dá.
Ninguém tem dúvida de que a comunicação humana foi aprimorada
pelos modernos meios de comunicação, quando comparados às missivas
do passado. Houve ganhos inegáveis em todos os quesitos, desde a rapidez
e imediatidade até a veracidade e confiabilidade daquilo que se comunica.
É o que ocorre com o processo eletrônico. A forma eletrônica permite
maximizar o conteúdo dos princípios que informam o processo judicial.

17
18

Que é o informador da maioria dos “deveres” postos às partes no processo (no sentido kelseniano,
ou seja, condutas cuja negação é pressuposto da aplicação de uma sanção).
A maioria dos autores e o STF entendem que o duplo grau de jurisdição é excepcionalizado em
diversas hipóteses na própria Constituição.
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Já na primeira fase, ao disponibilizar inúmeras informações processuais que antes ficavam abrigadas apenas nas secretarias das varas (partes,
advogados, objetos, números, CPFs/CNPJs, tramitação, íntegra de decisões
judiciais) e permitir acesso imediato às movimentações por meio dos sistemas “PUSH” de envio automático de e-mails e consultas processuais por
nome das partes, advogados, CPF/CNPJ, houve o primeiro ganho, conferindo
efetividade ao direito de acesso à informação, conforme dispõe o art. 5º,
XXXIII e XXXIV, b, da Constituição, bem como a publicidade, conforme art.
93, IX, da mesma CR/8819.
Aqui há que se criticar a existência de sistemas processuais que ainda não disponibilizam consultas por nome das partes ou CPFs/CNPJs, em
confronto manifesto com a efetividade dos princípios supracitados e com o
beneplácito da Resolução CNJ 121/201020.
19

20

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
. . . . . . . . . . . . . . (omissis)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
.(omissis)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
(omissis)
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
(omissis)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação
dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004)”.

“Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores (internet), assegurado o direito de acesso a informações processuais a toda
e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse.
Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica o disposto
neste artigo.
Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso são:
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Alega-se que tal restrição visa à proteção de litigantes, para que não
seja possível a terceiros identificar aqueles que litigam com frequência e que,
por tal razão, poderiam ser excluídos de negócios jurídicos no âmbito privado
(caso dos empregados que litigam com frequência na justiça trabalhista ou
dos consumidores que têm disputas reiteradas em causas consumeristas ou
dos acusados em processos criminais).
Ora, a publicidade e o acesso às informações no âmbito processual
é direito constitucional subjetivo de todos os cidadãos, pelo qual estes têm
direito a saber quem e o que se discute em cada processo judicial, excetuando-se apenas os casos de sigilo de justiça. Trata-se de princípio basilar do
Estado Democrático de Direito, pelo qual toda a população pode controlar os
atos do Poder Judiciário e cada um controlar seus próprios pares, de modo
a também evitar conflitos futuros e efetivar o princípio da eficiência21.

21

I – número, classe e assuntos do processo;
II – nome das partes e de seus advogados;
III – movimentação processual;
IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.
(omissis)
Art. 4º As consultas públicas dos sistemas de tramitação e acompanhamento processual dos Tribunais e Conselhos, disponíveis na rede mundial de computadores, devem permitir a localização
e identificação dos dados básicos de processo judicial segundo os seguintes critérios: (Nova redação da Res. CNJ 143, de 30/11/2011.)
I – número atual ou anteriores, inclusive em outro juízo ou instâncias;
II – nomes das partes;
III – número de cadastro das partes no cadastro de contribuintes do Ministério da Fazenda;
IV – nomes dos advogados; (grifo nosso).
V – registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1º A consulta ficará restrita às seguintes situações: (Nova redação da Res. CNJ 143, de
30/11/2011)
I - ao inciso I da cabeça deste artigo, nos processos criminais, após o trânsito em julgado da decisão absolutória, da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena;
II - aos incisos I, IV e V da cabeça deste artigo, nos processo sujeitos à apreciação da Justiça do
Trabalho.
§ 2º. Os nomes das vítimas não se incluem nos dados básicos dos processos criminais” (grifo nosso).

O mesmo direito que os consumidores têm de obter informações acerca dos fornecedores de bens
e serviços, para saber de sua confiabilidade no oferecimento desses bens e serviços, aqueles têm
de se informar acerca da regularidade dos pagamentos e da contumácia judicial dos seus consumidores, pois nenhum deles está obrigado a contratar com quem possa gerar prejuízos ou aborrecimentos. O mesmo raciocínio se aplica nas causas justrabalhistas, o empregado pode e deve
buscar informações acerca de um futuro empregador para evitar aborrecimentos como atrasos
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Portanto, no que diz respeito à publicidade processual, ainda há ganhos a alcançar, apesar da enorme melhoria já ocorrida tão somente com a
primeira fase da informatização.
Mas é na segunda fase — o processo eletrônico propriamente dito
— que se encontram os maiores incrementos na efetivação dos princípios
processuais do Estado Democrático de Direito, além da melhoria na publicidade e acesso às informações do processo, já obtidas na primeira fase22.
A primeira melhoria substancial está na própria documentação dos
atos processuais, que tende a ser mais fidedigna com a realidade.
As petições e decisões já não necessitam passar pelo processo de
impressão, que permite rasuras ou imperfeições, e são autuadas diretamente
sob a forma de arquivos de texto e imagem comuns (usualmente no formato
“.pdf”). Tais petições podem agora conter elementos gráficos que nem sempre eram facilmente imprimíveis, como tabelas, gráficos, fotos e até mesmo
vídeos e áudios anexos.

22

e inadimplência em seus salários e o empregador também tem o direito de obter informações
acerca do comportamento presumido de seus futuros colaboradores. Quanto mais informações
houver, mais eficientes os sistemas de contratação e, em tese, menores as chances de surgirem
conflitos, o que contribui para uma eficiência global do próprio sistema processual — que terá
menos conflitos para solucionar. Consequentemente, a maximização das informações processuais têm como consequência a maximização da eficiência do sistema processual como um todo,
finalidade também albergada nos direitos fundamentais de todos os cidadãos por meio do princípio da eficiência e celeridade processual (art. 5º, inciso LXXVIII).

Ainda que alguns diplomas normativos sejam importantes para a informatização do processo,
como a Lei 9.800/1999, de 26/05/1999, que permitiu apresentação de petições/recursos por fax,
com obrigação de posteriormente juntar os originais, a Lei 9.099, de 26/09/1995, que, ao tratar
dos juizados especiais, permitiu a gravação das audiências em meio magnético (art. 13, § 3º), a
Lei 10.259, de 12/07/2001, que, ao tratar dos juizados especiais federais, permitiu intimação por
meio eletrônico (art. 8º, § 2º) e decisões colegiadas por juízos de domicílios diversos por meio
eletrônico (art. 14, § 3º), a implantação definitiva do processo eletrônico se deu com a Lei 11.419,
de 19/12/2006, a Lei do Processo Eletrônico, ainda vigente.
Uma curiosidade no caso dos juizados especiais federais: o art. 24 da Lei 10.259/2001 permitia
que o CJF e as Escolas da Magistratura criassem programas de informática para subsidiar a tramitação dos processos dos JEFs. Essa permissão foi interpretada como autorização para implantação de processos inteiramente virtuais muito antes da Lei 11.419/2006 — como é o caso do
JEFVirtual do TRF1ª Região, implantado em 2004/2005, e os sistemas virtuais dos JEFs do TRF4
e do TRF5, que foram cogitados para serem utilizados como paradigmas para os demais sistemas
processuais eletrônicos pelo CNJ, dada sua confiabilidade.
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Os documentos que acompanham as petições foram agora transformados em anexos virtuais, também sob a forma de arquivos digitais em
formatos usuais, contendo cópias digitais de documentos em papel ou arquivos digitais originais (como fotos, vídeos, áudios digitais). A facilidade de
manuseio e custódia é o que diferencia o processo eletrônico do processo
em papel: não há mais necessidade de se guardar mídias físicas (CDs, DVDs
etc.) com arquivos digitais anexos aos autos de papel, que comumente ficavam em arquivos na sala do diretor ou do escrivão judicial. Para garantir
sua conservação, os anexos digitais estão anexados ao próprio processo
eletrônico, recuperáveis a qualquer momento dos servidores digitais dos
tribunais com um simples toque do mouse ou do teclado.
Os atos probatórios podem agora guardar maior fidedignidade com
a realidade: as perícias podem ter arquivos anexos aos laudos, com vídeos
e áudios das inspeções realizadas pelo perito no seu objeto de perícia; as
audiências deixam de ser resumidas em “termos de depoimentos” — que
inevitavelmente suprimiam parte ou grande parte dos depoimentos — para
conterem o áudio e o vídeo do próprio depoimento, com as próprias palavras
do depoente, seus trejeitos, expressões, lacunas e emoções.
Há um ganho exponencial na fidedignidade e imediatidade do juiz
com a prova, a verdade formal se aproximou da verdade real como nunca,
efetivando os princípios lógico e econômico do processo.
A segunda melhoria substancial se deu na maximização do contraditório propriamente dito: a possibilidade de as partes terem acesso e poderem
falar nos autos em simétrica paridade.
Com o processo eletrônico, as partes não apenas têm possibilidade de
fazerem a prova mais real possível — como já ressaltado — como também
de acessarem instantaneamente, vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana, todo o conteúdo dos autos.
O processo não é mais um tesouro escondido nas arcas das secretarias e escrivanias. Para as partes, o acesso é amplo23, imediato, a todos os
documentos, bastando um ponto de acesso à internet. Feita a juntada de
algum documento ou petição, de alguma decisão ou diligência, as partes já
23

A Resolução CNJ 121/2010, no art. 3º, nesse ponto andou bem ao determinar acesso irrestrito das
partes e de seus advogados aos seus processos eletrônicos, independentemente de horários ou
expedientes.
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têm acesso imediato ao seu conteúdo — e demais eventos do processo —,
podendo já firmar sua convicção e argumentos, contradizendo, oferecendo
novos subsídios ou novas provas.
Essa maximização do contraditório, que não se sujeita a nenhum privilégio, pois o acesso permanente aos autos é disponibilizado a todas as partes,
acaba por minimizar, no caso concreto, até mesmo os privilégios ainda odiosamente existentes para alguns atores processuais. Por exemplo, ainda que
continuem existindo prazos processuais diferenciados, o acesso imediato aumenta tanto a eficiência do trabalho dos advogados — pois, desde logo, podem
formar seus argumentos e reunir suas provas para rebaterem as afirmações
da parte adversa — que não há necessidade de utilização dos prazos máximos.
4

Conclusão

O direito abstrato de ação, construção teórica do século XIX, tem na
doutrina fazzalariana sua principal interlocução com os princípios do Estado
Democrático de Direito.
O processo deixa de ser apenas uma disputa entre duas partes para
ser instrumento de atuação do próprio Estado de Direito e de pacificação
social por meio das noções de legitimação para agir e da legitimação para
o provimento.

E se simplifica a definição do processo como mero procedimento
em contraditório, isto é, uma sucessão de atos, normas e posições subjeti-

vas, visando a determinado provimento final (procedimento) realizado em
contraditório, que é a participação na solução final do litígio daqueles que
serão atingidos pelo provimento, dizendo e contradizendo, em simétrica
igualdade de oportunidades. Todos os princípios processuais, vinculados
ao Estado Democrático de Direito, se reúnem na noção de contraditório,
nessa versão ampliada.
O princípio do contraditório, como direito de livre acesso às informações processuais e simétrica paridade dos contendores de modo a trazer aos
autos a verdade real, para que seja feita a legítima justiça, é a característica
marcante do processo moderno: todas as partes se despem de suas vestes
— “aqui somos todos iguais”24.
24

Esse dístico encima o pórtico do cemitério de Corinto/MG. Não quero com isso dizer que o processo judicial tenha relação com os cemitérios — não olvidando haver religiões que identificam a
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O processo em meio eletrônico amplifica o contraditório pela publicidade e acesso à informação já disponibilizados na primeira fase de sua
implantação (os sistemas processuais informatizados de tramitação e controle dos atos processuais) e, na sua segunda fase, do processo eletrônico
propriamente dito, pelo acesso imediato à prova, às petições, decisões e
peças do processo, vinte e quatro horas por dia, em todos os dias, e pela maximização do princípio da verdade real, permitindo a participação e contra-argumentações imediatas das partes em igualdade.
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O processo civil constitucional e o princípio da
instrumentalidade das formas no processo eletrônico
Pablo Zuniga Dourado1

Introdução
Diante da consolidação histórica do Direito Processual Constitucional
e dos avanços recentes da tecnologia, como deve ser interpretado o princípio
da instrumentalidade das formas no processo eletrônico? Essa pergunta é
o mote do texto que iremos apresentar. Vamos tentar demonstrar, ao longo
do artigo, que o direito processual evoluiu e passou por transformações;
constitucionalizou-se. Recorremos às bases do Estado Democrático de Direito, com a proposta de que o processo eletrônico é um meio que não traz
modificações nas bases teóricas e garantias estabelecidas no direito processual constitucional.
Defenderemos que os elementos nucleares do princípio citado não
devem ser interpretados com base apenas na perspectiva formal, bem como
que os princípios fundamentais do processo — especificamente o da instrumentalidade, objeto deste artigo —, permanecem com seus contornos
teóricos íntegros, mesmo com o advento do processo eletrônico.

1 O processo civil constitucional no Brasil

Podemos afirmar que o fenômeno da constitucionalização do processo civil tem origem nas profundas transformações ocorridas sobre os direitos
humanos nos séculos XVIII e XIX2, com ênfase no direito de acesso à justiça.
1
2

Juiz federal.

A origem histórica — ainda que de modo embrionário e primitivo — da visão do processo como
garantia constitucional remonta à Carta de João Sem-Terra de 1215, que estabeleceu o devido processo legal (due process of law). Outros exemplos de diplomas que consagraram o processo como
direito fundamental que se sucederam são: Habeas Corpus Act, de 1679; Declaração de Direitos da
Inglaterra (BilI of Rights), de 1689, e Act of Settlement, de 1701; Declaração do Bom Povo da Virgínia
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Nessa época, o “Direito de acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma
ação”. A ideia central de que o acesso à justiça era um “direito natural” não
significava necessidade de uma ação do Estado para proteção dos direitos
naturais, de tal sorte que “o acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, mas não efetiva” (CAPPELLETTI, 1988,
p. 9). Mesmo o estudo do direito processual era divorciado ou indiferente
aos problemas reais de foro cível (preocupações da maioria da população),
pois primordialmente formalista e dogmático.
O aumento de tamanho e complexidade das sociedades do laissez-faire
ocasionou uma “transformação radical” no conceito de direitos humanos. O
advento do Welfare State e a consequente necessidade de implementação
de novos direitos substantivos, coletivos, sobretudo (por exemplo, consumidores, locatários, empregados e cidadãos), fez com que o direito ao acesso
efetivo à justiça ganhasse especial atenção. Assim, “o acesso à justiça pode,
portanto, ser encarado como o requisito fundamental — o mais básico dos
direitos humanos — de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI,
1988, p. 10).
Diante da preocupação central de acesso à justiça3, desenvolve-se a
posição segundo a qual o processo serve à tutela efetiva do direito4. Entre-

3

4

(1776); emenda V e VI (Bill of Rights, de 1787 — devido processo legal criminal) e emenda XIV, de
1868 (devido processo legal civil); e Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789), esta é um modelo para a maioria das constituições ocidentais (OVALLE FAVELA, 2012).

Geraige Neto (2003, p. 27-29) ressalta que o princípio não se materializa apenas com a formal disponibilidade do acesso à Justiça (o ingresso em juízo), mas, também, com “a garantia e o respeito
ao verdadeiro due process of law, em seus aspectos processual e substancial”. Continuando: “Pensamos que se deva interpretar o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional de forma
sempre entrelaçada aos demais princípios do processo civil insculpidos na Constituição da República, notadamente o due process of law, uma vez que não é por outro motivo que é considerado o
alicerce axiomático sobre o qual se sustentam todos os outros princípios, dando ensejo à previsão
constitucional do inciso LIV de seu art. 5°, ao prescrever que “ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal”.

José Carlos Barbosa Moreira (1997, p. 1) disserta sobre uma espécie de “programa básico” da efetividade: “a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível,
a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento, quer
resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do sistema; b) esses instrumen-
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tanto, frequentemente, o direito sucumbe ao processo. A inversão ocorre pela
desnaturação prática dos princípios que se constituem garantia da justiça,
bem como porque a própria lei processual, por imperfeição, priva o processo
de sua função tutelar. Daí decorre a necessidade de uma lei para tutelar as
leis de tutela, a fim de garantir que o direito não seja sufocado pelo processo.
O princípio da Supremacia da Constituição sobre as leis processuais tem essa
função5, ou seja, “a tutela do processo se realiza por império das previsões
constitucionais” (COUTURE, 1976, p. 148. Trad. do autor)6.
Nesse contexto, as constituições do século XX, salvo raras exceções,
são consideradas declarações de princípios de direitos processuais, protetores dos direitos da pessoa humana. No âmbito do direito internacional há a
declaração da ONU de 1948, cujos textos preconizam estas mesmas garantias.

5

6

tos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio, sejam quais forem os supostos titulares dos direitos (e das outras posições jurídicas de vantagem) de cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive quando indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos;
c) impende assegurar condições propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes,
a fim de que o convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à realidade; d) em
toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que assegure à parte
vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento; e) cumpre que
se possa atingir semelhante resultado com o mínimo dispêndio de tempo e energias”.

A possibilidade de outro órgão declarar ato do Legislativo inválido tem gênese no célebre julgamento do caso Marbury v. Madison (justice John Marshal) pela Suprema Corte americana em fevereiro de 1803 (MARSHALL, 1903). É engenho de Kelsen a existência de órgão fora da estrutura dos
três poderes com a finalidade de exercer controle de constitucionalidade e resguardar a supremacia da constituição: “A garantia constitucional é, de todas as hipóteses de garantia de regularidade,
aquela em que é maior a tentação de encarregar da anulação dos atos irregulares o próprio órgão
que os produziu. Mas é, também, a situação em que tal procedimento parece ser mais contraindicado: com efeito, a única forma em que esse procedimento parece suscetível de oferecer alguma
garantia eficaz de constitucionalidade — declaração da irregularidade do ato por um terceiro órgão e obrigação, imposta ao órgão autor, de anulá-lo — é impraticável, pois o parlamento não pode,
por natureza, ser obrigado de forma eficaz. Haveria ingenuidade política em supor que anularia
uma lei por ele aprovada apenas porque outra instância a teria declarado inconstitucional. De fato,
o órgão legislativo se considera um livre criador do Direito, não um órgão de aplicação do Direito,
vinculado à Constituição, embora o seja teoricamente, ainda que em medida relativamente restrita. Assim é que não se deve contar com o Parlamento para implementar sua própria subordinação à
Constituição. O órgão que convém incumbir de anular seus atos inconstitucionais deve ser distinto
dele, independente dele e, portanto, de qualquer outra autoridade estatal: esse órgão deve ser uma
jurisdição ou um tribunal constitucional”. (KELSEN, 2003).
No mesmo sentido: OVALLE FAVELA, 2012, e PÉREZ, 2002, p. 47.
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Assim, a teoria da inconstitucionalidade da lei processual não é orientação
endereçada ao intérprete; mais do que ao juiz, defensor e professor, ela se
dirige ao legislador; serve para determinar o âmbito de validade da obra
do legislador7.
Os direitos fundamentais e a efetividade das garantias passam a ocupar posição medular em quase todos os sistemas constitucionais modernos8.
Nas palavras de Morello:
E expressos em seu sentido mais puro e completo: os direitos fundamentais são o próprio fundamento da ordem jurídico-política geral e,
consequentemente, limite e orientação básica de cada ato do poder
político surgido tanto da vontade popular como dos poderes de direito,
econômicos, privados, que se concentram nos Mercados (MORELLO,
1998, p. 60. Trad. do autor).

Enfim, após cem anos de conquistas, houve a consolidação definitiva
do direito processual constitucional, embasado na ideia de que todas as
pessoas devem contar com um remédio efetivo, seja em sede administrativa
ou judicial, right toan effective remedy (art. 6º da Declaração Europeia dos
Direitos do Homem), isto é, o direito à tutela e à jurisdição entendidos como
direitos fundamentais da pessoa humana (OVALLE FAVELA, 2012).
7

8

Couture (1976, p. 150) ressalta que não existe uma teoria geral de tutela constitucional do processo, no sentido de enumerar soluções conclusivas, tendo em vista a variedade do direito positivo,
mas a teoria consiste em determinar a relação de validade entre a Constituição em sentido positivo
e a forma dada a um processo pela lei editada no mesmo direito positivo. O autor fixa aquelas que
considera premissas para entendimento do problema: “a) la Constituición presupone la existencia
de un proceso como garantía de la persona humana; b) la ley, en el desenvolvimiento normativo jerárquico de preceptos, debe instituir ese proceso; c) pero la ley no puede instiuír formas que hagan
ilusoria la concepción del proceso consagrada en la Constituicíon; d) si la ley instituyera una forma
de proceso que privara al individuo de una razonable oportunidad para hacer valer su derecho,
sería inconstitucional; e) en esas condiciones, deben entrar em juego los medios de impugnacíon
que el orden jurídico local instituya para hacer efectivo el contralor de la constitucionalidad de las
leyes”.

Segundo Rocha e Guedes (2010, p. 458): “Puede observarse que el sistema de derechos fundamentales se tornó el núcleo básico del orden constitucional. La Constitución innovó, al privilegiar, tanto en sus fundamentos como en sus objetivos, la dignidad de la persona humana, atribuyéndole
un valor esencial que da unidad de sentido a la Carta. Con ello, el sistema estructurado, concebido
como expresión de un orden de valores, pasó a orientar la interpretación constitucional en su
conjunto”.
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Outro problema histórico central é a igualdade9-10. O ponto parece
ser que o processo civil, densificado por seus procedimentos, tem como
núcleo uma estrutura em torno de um juiz independente e imparcial, a fim
de assegurar a paridade de armas e o equilíbrio real no desenvolvimento
dos debates. A forma de ter essa consciência é entender a razoabilidade da
flexibilidade e não rigidez das formas e das normas (MORELLO, 1998, p. 61).
Em outras palavras:
A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo,
poderia ser expressa como a completa “igualdade de armas’’ — a garantia
9

No âmbito das discussões sobre o problema da igualdade e demais garantias constitucionais do
processo, há importante debate entre o chamado ativismo judicial e o garantismo processual. De
cunho ideológico, é uma discussão pouco conhecida na doutrina brasileira, embora intenso por
toda a América espanhola (e hispano-parlante) e Europa (Espanha, Itália e Portugal). Segundo Ramos: “Em linhas gerais é um debate em torno: i) dos aspectos ideológicos do processo civil, ii) dos
seus sistemas de enjuizamento inquisitivo ou dispositivo (inquisitorial system e adversarial system),
iii) do papel do juiz e da atitude das partes na relação processual, iv) da dimensão constitucional da
jurisdição, v) do conteúdo e do significado do devido processo legal, vi) da garantia constitucional
da ampla defesa e contraditório, dentre outros”. É certo que a grande maioria dos processualistas
brasileiros é filiada ao ativismo judicial por razões históricas, tais como a forte influência da Escola
processual de São Paulo, que legou o grande desenvolvimento do processo civil brasileiro, e adepta
da citada corrente doutrinária, de modo que o tema parece ser desprezado pela maior parte da
doutrina. Resumidamente, Ramos apresenta o pensamento de cada uma das teses do conclave: “O
ativismo judicial defende uma postura mais contundente da atividade judicial para resolver problemas que, às vezes, não contam com adequada solução legislativa. É dizer: outorga-se ao juiz
um poder criativo que, em última análise valoriza o compromisso constitucional da jurisdição, e
isso ainda que não haja previsão legal que o autorize na respectiva atuação. Já o garantismo processual defende uma maior valorização da categoria fundamental processo, e consequentemente
da cláusula constitucional do due process, de modo a valorizar a ampla defesa, o contraditório e
a imparcialidade do juiz, como os pilares de legitimação da decisão jurisdicional a ser decretada.
Para o ativismo, o juiz deve atuar de maneira a resolver problemas no curso do processo, e isso independente da diligência da parte em postular pelas respectivas soluções, haja ou não autorização
legislativa para a atuação do juiz. Para o garantismo, o processo é um método no qual o resultado
dependerá do efetivo debate entre as partes e de sua diligência em melhor manejar a respectiva
atividade. Os garantistas buscam aplicar as bases dogmáticas do garantismo de Luigi Ferraijoli originariamente voltado às ciências penais (direito material e processo) ao direito processual civil”.
Assim, a discussão gira, sobretudo, em torno dos institutos da jurisdição e do processo (RAMOS,
2010, p. 83-102).

10

Para ilustrar a posição majoritária da doutrina brasileira quanto ao debate entre garantismo processual e o ativismo judicial, com clara opção pela segunda corrente, consultar José Carlos Barbosa
Moreira, 2007.
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de que a conclusão final depende apenas de méritos jurídicos relativos das
partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Essa
perfeita igualdade, naturalmente, é utópica. As diferenças entre as partes
não podem jamais ser completamente erradicadas (CAPPELLETTI; GARTH,
1988, p. 15).
Os ordenamentos jurídicos dos estados latino-americanos não escapam da evolução histórica acima alinhavada. Receberam, também, a par
da influência do direito romano-germânico, a influência do direito público
norte-americano, especialmente das garantias constitucionais do processo
civil, sobretudo o due process law (OVALLE FAVELA, 2012).
No Brasil, as constituições brasileiras anteriores a 1988 pouco se
ocupavam do processo, sobretudo o processo civil. A mudança de panorama
ocorre com o advento da Constituição de 1988 (MOREIRA, 2009, p. 54). Mas a
constitucionalização do processo não cessou, porquanto o sistema continuou
a receber modificações no sentido de consolidar as garantias constitucionais
do processo, como, por exemplo, a alteração sofrida no recurso extraordinário promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 (MOREIRA, 2009, p. 54).
José Carlos Barbosa Moreira (2009, p. 55) sintetiza sua posição sobre
a constitucionalização do processo civil no ordenamento jurídico brasileiro:
A elevação de garantias processuais ao patamar constitucional, em
1988, tem óbvia significação, à luz das circunstâncias históricas. O
país emergia de longo período de governos arbitrários, durante os
quais não se pode dizer que fossem elas fielmente observadas. Era
compreensível o cuidado de impregnar a nova Constituição de valores
inerentes ao Estado de Direito que então se restaurava.

Entre os princípios consagrados pela Constituição de 1988, considerados essenciais ao sistema, tais como: a inafastabilidade da jurisdição (art.
5°, XXXV, CF); o juiz natural (art. 5°, XXXVII e LIII, CF); o contraditório e a
ampla defesa (art. 5°, LV, CF); a vedação às provas obtidas por meios ilícitos
(art. 5°, LVI, CF); o devido processo legal (art. 5°, LIV, CF); da publicidade
(art. 5º, LX e art. 93, IX, CF) e da motivação11.
11

É possível argumentar que a proximidade das espécies de norma — constitucionais e processuais
infraconstitucionais — leva ao entendimento sobre as leis reguladoras do processo como “direito
constitucional aplicado”. Além disso, que a fundamentalidade das normas constitucionais sobre
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2 Regras e princípios
A distinção estabelecida por Dworkin entre regras e princípios12, com
o objetivo de contraposição ao positivismo de Hart13, refere-se aos princípios
como “outros padrões” para a definição de direitos e obrigações jurídicas,

12

13

processo é incontestável, no Brasil, tendo em vista se situarem no art. 5°, “hábitat natural dos
direitos e das garantias fundamentais”, bem como que a dicção do parágrafo 2º do art. 5° e o
advento da Emenda Constitucional 45 deixam certo o conteúdo de direitos fundamentais dessas
normas. Assim, “as normas de processo, presentes na Constituição, são materiais e formalmente
constitucionais, isto porque, além de previstas no texto, têm conteúdo de direito fundamental”
(DALL’ALBA, 2007, p. 225-256).

É importante destacar que os argumentos de Dworkin (2010, p. 36) referentes aos princípios
devem ser analisados com grande cuidado, porquanto o termo pode ser utilizado de maneira genérica pelo autor, ou seja, “para indicar todo esse conjunto de padrões que não são regras”, sendo
certo que haverá momentos em que o significado do termo “princípio” será mais preciso e indicará a diferença entre princípios e políticas, conforme já demonstramos linhas atrás: “Denomino
‘política’ aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado em geral uma melhoria
em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam
negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças
adversas). Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma
exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade”.

Herbert L. A. Hart (1994, p. 173), positivista contemporâneo e um dos principais destinatários
das críticas de Dworkin, preocupa-se em separar direito e moral. Esta preocupação é apresentada como avanço na análise do fenômeno jurídico de formação da justiça, a qual “é tradicionalmente concebida como mantendo ou restaurando um equilíbrio ou uma proporção, e o seu preceito
condutor é frenquentemente formulado como ‘tratar da mesma maneira os casos semelhantes’;
ainda que devamos acrescentar a este último ‘e tratar diferentemente os casos diferentes’”. Hart
(1994, p. 122-128) considera que o direito não pode ser entendido apenas em uma perspectiva
externa, mas interna, também. Há centralização na perspectiva empírica da teoria, porquanto
sua tese descreve a realidade. A norma de reconhecimento de Hart é um fazer (práticas sociais);
não é um ponto de partida ideal (metafísico), o que a diferencia da grundnorm (norma hipotética fundamental) de Kelsen. A norma de reconhecimento é realmente empírica. A estrutura do
direito proposto constitui um modelo de regras, a saber: primárias (normas de conduta); e secundárias (normas de reconhecimento, câmbio e adjudicação). Na concepção do positivismo kelseniano, acima da constituição histórica, há apenas a norma hipotética fundamental (grundnorm),
de origem metafísica, por não encontrar seu fundamento de validade em outra norma superior:
“Chamamos de norma ‘fundamental’ a norma cuja validade não pode ser derivada de uma norma
superior. Todas as normas cuja validade podem ter sua origem remontada a uma mesma norma
fundamental formam um sistema de normas, uma ordem. Esta norma básica, em sua condição de
origem comum, constitui o vínculo entre todas as diferentes normas em que consiste uma ordem”
(KELSEN, 1992, p. 116). No mesmo sentido, Kelsen, 1994, p. 51-52.
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que não são regras, particularmente nos casos difíceis (hard cases). A preocupação de Dworkin (2010, p. 39) é demonstrar que a diferença lógica e de
aplicação entre essas espécies influencia a compreensão sobre o processo
decisório dos juízes, sobretudo no que toca à fundamentação externada:

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas
distinguem-se quanto à natureza da obrigação que oferecem. As regras
são aplicáveis à maneira tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra
estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui
para a decisão.

No caso dos princípios, há a dimensão do peso ou importância, inexistente nas regras, de sorte que, nas situações de colisão entre princípios,
o intérprete-aplicador deve ter em conta “a força relativa de cada um. Esta
não pode ser, por certo, uma mensuração exata, e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que
outra frequentemente será objeto de controvérsia” (DWORKIN, 2010, p. 42).
Ao contrário, no caso de regras em conflito, uma delas não pode ser válida
(aplicação à maneira “tudo ou nada”)14.
O ponto parece ser que os princípios têm função de criação de obrigações jurídicas, logo, devem estabelecer deveres de obediência aos juízes. É
14

A posição de Dworkin não está isenta de controvérsia. Lopes tece severas críticas à tese de
Dworkin, especificamente na postulação sobre a distinção de natureza entre regras e princípios,
alinhavada na obra Levando os direitos a sério: “Uma consulta rápida aos clássicos do pensamento
jurídico europeu mostra que várias das dúvidas e dos problemas que assaltam Dworkin já foram
enfrentados. Assim, por exemplo, sua ideia de que o juiz, ao decidir os casos, deve proceder com
certo respeito a ‘princípios’ que dão forma a todo o sistema jurídico é uma expressão da boa e
velha fórmula, tradicional desde os medievais, da interpretação sistemática (...). Olhada ainda
com mais atenção, a proposta de Dworkin ignora toda a tradição da hermenêutica, jurídica e não
jurídica, produzida fora do âmbito norte-americano. Assim, problemas de interpretação, também
tradicionais para os juristas não americanos, parecem ser absoluta novidade na exposição de
Dworkin” (LOPES, 2003, p. 58). José Reinaldo de Lima. Princípios e regras. Disponível em: http://
www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos.pdf. Acesso em: 17 ago. 2012, p. 12-13). Com
argumentos idênticos, consultar: José Reinaldo de Lima Lopes, Juízo jurídico e a falsa solução
das regras e princípios. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/15639-15640-1-PB.pdf. Acesso em: 19 dez. 2013.
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crível sustentar que não há liberdade de escolha desses padrões (discricionariedade em sentido forte), mas sim dever de aplicar os princípios concebidos
pelos praticantes do direito e aceitos pela comunidade, isto é, devemos tratar
os princípios ou o conjunto deles como direito, haja vista que eles podem
impor uma obrigação jurídica, da mesma forma com que são estabelecidas
por uma regra jurídica. Vale dizer: os princípios, para Dworkin, pertencem
ao direito e funcionam como normas jurídicas, motivo pelo qual a tarefa
do juiz será a justificação racional do princípio eleito — nos casos de intercruzamento —, a garantir o máximo de adesão possível e editar a decisão
correta; existem direitos morais, originários de regras morais, ao lado de
direitos legais15.
Faceta de certo modo diferente do entendimento do problema da distinção de regras e princípios,16-17 com bastante prestígio na doutrina pátria,
é abordada por Robert Alexy, segundo o qual os princípios são “comandos
de otimização”, ou seja, “são normas que requerem que algo seja realizado
na maior medida possível, das possibilidades fáticas e jurídicas” (ALEXY,
2002 apud ALEXY, 2003, p. 135). Por sua vez, as regras, segundo Alexy, são
15
16

17

Podemos sustentar que essa ideia apresenta relação com a doutrina kantiana do direito, logo,
nesse ponto, não parece apresentar total originalidade (LOPES, 2003, p. 60).

Alexy (2000, p. 294) afirma ser Dworkin o iniciador da discussão sobre as diferenças entre regras e princípios: “Still, it was Ronald Dworkin’s major challenge to H.L. Hart’s version of legal
positivism, inititially in “The Model of Rules”, that marked the beginnings of a broad discussion
(Dworkin 1967).

Outro enfoque dado pela doutrina é a distinção entre regras e princípios, porque estes são fundamentos da ordem jurídica relativos a valores, ou seja, “as regras estabelecem deveres ou condutas específicas e não são referentes, de forma direta, a valores que dêem sentido de unidade
ao direito”, razão pela qual é crível reivindicar que, “a despeito do caráter fundante e valorativo
dos princípios, sua distinção em relação às regras ocorre fundamentalmente pela forma lógico-textual como se apresentam”. Assim, nada obstante a presença constante dos princípios na experiência jurídica, a novidade aparentemente decorre da necessidade de compreender, no âmbito
da realidade de sociedades complexas, a natureza e o processo de aplicação dessas espécies de
normas. Freitas Filho (2009, p. 211-212) sustenta: “Os princípios sempre estiveram presentes na
experiência jurídica. O que há, hoje, de diferente em relação aos mesmos é que a teoria jurídica se
preocupa com a questão de entender a natureza e o processo de aplicação de normas que tenham
um grau de generalidade suficientemente alto para poder abarcar a multiplicidade de fenômenos
que têm de ser regulados em uma sociedade altamente complexa como a atual. Nesse sentido há
uma novidade no tocante aos princípios: é opinião corrente em parte significativa da doutrina
que o tipo de norma apta a regular uma sociedade complexa tenha de ser um modelo de norma
semanticamente aberto e de caráter avaliatório”.
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“comandos definitivos”, de modo que a diferença entre as espécies de normas
não é apenas de grau, mas de qualidade18.
A distinção, nessa perspectiva, fica mais clara quando se comparam
as soluções dadas nos conflitos entre regras e nas colisões entre princípios,
embora compartilhem o aspecto de que duas normas, quando aplicadas separadamente, conduzem a incompatíveis resultados, ou seja, dois julgamentos (obrigações jurídicas) concretos ou específicos contraditórios (ALEXY,
2000, p. 295).
Segundo Alexy (2000, p. 295): “Um conflito entre duas regras só
pode ser resolvido pela introdução de uma cláusula de excepção para uma
das duas regras ou declarar pelo menos uma delas inválida”,19 enquanto a
colisão de princípios é resolvida por balanceamento (The Balancing Law),
que “é uma parte do que é requerido por um princípio mais abrangente
(comprehensive). Esse princípio mais abrangente é o princípio da proporcionalidade (Verhältnismäβigkeitsgrundsatz)” (ALEXY, 2003, p. 135). Em outras
palavras: na prática, o balanceamento é o princípio da proporcionalidade,
ou um de seus aspectos essenciais.
Assim: “Comandos de otimização são os objetos do balanceamento ou
ponderação. Eles podem ser chamados de ‘the ideal ought’ ou ideais (ALEXY,
1995 apud ALEXY, 2000). Um ‘ought’ ideal é algo que deve ser otimizado e,
assim, transformado em um ‘ought’ real (ALEXY, 1995 apud ALEXY, 2000)”20.
Há, portanto, no âmbito do balanceamento, uma implicação lógica entre os
princípios (comandos de otimização) e o “ideal ‘ought’”, ou seja, existem
dois lados da mesma moeda (ALEXY, 2000, p. 301)21. Parece que os princípios são “ideais” aceitos pela comunidade, que devem ser convertidos em
18

19
20

21

Rules therefore comprise a decision in the fields o factual and legal possibilities. They are definitive commands. This means that the difference between rules and principles is a diference in
quality and not only one of degree. Every norm is either a rule or a principle (ALEXY, 1995, 1996
apud ALEXY 2000).

A conflict between two rules can only be solved by either introducing an exception clause into
one of the two rules or declaring at least one of them invalid.

Commands to be optimized are the objects of balancing or weighing. They can be termed “the
ideal ‘ought’” or “ideals”. An ideal “ought” is something that is to be optimized and thereby transformed into a real “ought (ALEXY, 1995 apud ALEXY, 2000, p. 300).
These are two sides of the same coin.
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obrigação jurídica no caso concreto, por meio dos julgamentos feitos pelos
juízes e tribunais22.
Podemos observar que existem variadas visões sobre o problema das
diferenças entre regras e princípios. É possível sustentar, conforme nosso
objetivo neste trabalho, a necessidade de aproveitarmos os aspectos que
cada uma das posições traz para o problema do discurso jurídico23, especi22

23

Alexy parece ter aceitado as críticas de Sieckmann de que mandados de otimização não são aptos
à ponderação, porquanto passa a diferenciar “mandados de otimização” da visão dos princípios
como “normas a serem otimizadas”, ou ainda, convertidas em obrigação jurídica no caso concreto: “This in no way says that principle theory in the guise of the optimization thesis collapses; it
simply gives it a sharper focus. A distinction is to be made between commands to be optimized
and commands to optimize. Commands to be optimized are the objects of balancing or weighing.
They can be termed ‘the ideal ought’ or ‘ideals’. An ideal ‘ought’ is something that is to be optimized and thereby transformed into a real ‘ought’. As the object of optimization, it is placed on
the object level. Contrariwise, the commands to optimize, that is, the optimization commands,
are placed on a meta-level. On this level they prescribe what is to be done with that which is found
on the object level. They impose the obligation that their subject matter, the commands to be
optimized, be realized to the greatest extent possible. As optimization commands they are not
to be optimized but to be fulfilled by optimization. Principles, therefore, as the subject matter of
balancing are not optimization commands but rather commands to be optimized. As such they
comprehend an ideal ‘ought’ that is not yet relativized to the actual and legal possibilities. In spite
of this, it is useful to talk about principles as optimization commands or obligations. It expresses
in an altogether straightforward way the nature of principles. In saying what is to be done with
principles, one says all that matters from the point of view of legal practice. This practical aspect
is lent support by a theoretical consideration” (ALEXY, 1995 apud ALEXY, 2000, p. 300).

Acreditamos que as teorias da argumentação jurídica se configuram relevantes, porque compartilhamos a ideia de que a prática do direito consiste, fundamentalmente, em argumentar (ATIENZA,
2006, p. 18). Provavelmente, um dos fatores que geram o déficit de fundamentação nas decisões
judiciais é a negligência da maioria dos juristas com os temas da teoria da argumentação jurídica,
embora o interesse tenha crescido, consoante os fatores afirmados por Atienza (2006, p. 15-19).
Esclarecemos, embasados no quarto e quinto fator alinhavado por Atienza — a ascensão da democracia como forma de governo e a consolidação do Estado Democrático de Direito —, que a
coerência das decisões judiciais tem relação com a necessidade de exposição pública de argumentos racionais, pois pensamos que a força persuasiva das razões por meio do debate estabelecido
com ideias contrárias é elemento constitutivo da democracia e legitimador da função do juiz. A
preocupação com a teoria da argumentação parece importante, porque suas bases possibilitam a
prestação de contas (accountability) pelos juízes, na medida em que possibilita a demonstração pública das razões que fundamentam as decisões jurídicas. Vale dizer: a coerência das decisões por
meio de argumentos racionais transparentes é exigência do Estado Democrático de Direito. Nesse
sentido, Maccormick (2008, p. 36-37) afirma em trecho ilustrativo: “Assim, surgem as disputas
acerca da interpretação correta dos materiais jurídicos, sobre a correta interpretação das provas,
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ficamente no que toca à instrumentalidade. Sem perder de vista a ideia de
que os pontos de partida de um sistema jurídico são os mesmos pontos de
partida de outros sistemas normativos. Compartilhamos a reivindicação de
Alexy (2011, p. 31):

De importância central para isso é a ideia de que o discurso jurídico
é um caso especial do discurso prático geral. O que os discursos jurídicos têm em comum com o discurso prático geral consiste em que,
em ambas as formas de discurso, trata-se da correção de enunciados
normativos. Fundamentar-se-á que tanto com a afirmação de um enunciado prático geral, como com a afirmação ou pronunciamento de um
enunciado jurídico, levanta-se uma pretensão de correção. No discurso
jurídico, trata-se de um caso especial, porque a argumentação jurídica
ocorre sob uma série de condições limitadoras. Entre essas, devem-se
mencionar especialmente a sujeição à lei, a consideração obrigatória
dos precedentes, seu enquadramento na dogmática elaborada pela
Ciência do Direito organizada institucionalmente, assim como — o que
não concerne, todavia, ao discurso científico-jurídico — as limitações
das regras do ordenamento processual.

O reconhecimento de obediência aos parâmetros epigrafados nos
discursos jurídicos apenas é possível por intermédio de fundamentação
racional clara, disponível — logo, pública — aos destinatários da função
jurisdicional, sem importar a consolidação final do julgamento, se procedente ou improcedente a demanda24. Acreditamos que o advento do processo

24

sobre a correta avaliação dos elementos de prova em conflito, sobre a caracterização adequada dos
fatos provados ou confessados, ou sobre sua relevância com relação aos materiais jurídicos apresentados. Essas disputas não são um tipo de excrescência patológica em um sistema que deveria
de outra forma funcionar tranquilamente. Elas são um elemento integrante de uma ordem jurídica
que esteja funcionando de acordo com os ideais do Estado de Direito. Isso porque esse princípio
insiste na apresentação pelo governo de base jurídica adequada a qualquer ação, completada pelo
direito de todos os indivíduos de questionar as bases jurídicas apresentadas pelo governo para
suas ações”. E conclui: “A ideia de Estado de Direito sugerida aqui insiste no direito de defesa de
questionar e rebater a causa que lhe é apresentada. Não há segurança contra os governos arbitrários a não ser que esse questionamento seja livremente permitido, e sujeito a apreciação por
agentes do Estado separados e distanciados daqueles que conduzem as acusações penais”.
Nesse sentido: “O direito de acesso à justiça implica o direito ao processo, entendendo-se que o
jurisdicionado postula um direito a uma decisão final incidente sobre o fundo da causa, sempre
que haja cumprido e observado os requisitos processuais da ação e de seu prolongamento até o
fim, isto é, eventuais recursos interpostos. Ou seja, no direito de acesso à justiça inclui-se o direi-
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eletrônico deve manter esse desenho, de sorte que o juiz mantenha a consciência de que o advento de meio teoricamente mais racional e célere serve
ao princípio do acesso à justiça, assim como para socorrer aos direitos das
partes. O ponto é que a interpretação da recente Lei 11.419/2006 deve ter
esse balanceamento como fundamento constitucional.

3. Princípio da instrumentalidade das formas no processo
eletrônico

Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, a nulidade
processual apenas deve ser declarada nas hipóteses em que houver efetivo
prejuízo às partes do processo. É lição clássica, conforme expusemos linhas
atrás, que processo é instrumento a serviço dos direitos vindicados pelas
partes.
Nos termos da moderna teoria das nulidades, o defeito de forma do
ato processual não o invalida se seu objetivo houver sido alcançado. Em
outras palavras: “o que interessa, afinal, é o objetivo do ato, não o ato em
si mesmo” (CINTRA et al., 2000). Essa diretriz traduz a essência da instrumentalidade das formas25.
Nosso ponto é que o advento do processo eletrônico, por intermédio
da Lei 11.419/2006, não modifica o postulado da instrumentalidade, vale
dizer: a tecnologia também tem a natureza de instrumento, de sorte que
se estabelecesse uma espécie de dupla instrumentalidade (“instrumento a
serviço do instrumento”) (PEREIRA, 2008).
Parte da doutrina, com nítido objetivo de fortalecer os pressupostos
científicos do processo eletrônico, afirma que se trata de princípio peculiar,
ou seja, princípio da dupla instrumentalidade, segundo o qual “a tecnologia

25

to de obter uma decisão fundada na lei, embora dependente da observância de certos requisitos
ou pressupostos processuais, legalmente consagrados. Por isso, a efetivação de um direito ao
processo não equivale necessariamente a uma decisão favorável: basta uma decisão fundada no
direito, quer seja favorável ou desfavorável às pretensões deduzidas em juízo” (GERAIGE NETO,
2003, p. 33).

No direito continental europeu, estatutário. Esse princípio ganhou expressão no famoso adágio
pás de nullité sans grief. No direito norte-americano, de origem consuetudinária, a mesma ideia de
subordinação da forma aos objetos exprime-se na teoria fundamental constitucional denominada substantive due process (PEREIRA, 2008).
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deve ser incorporada ao processo respeitando-se os princípios do processo
(devido processo tomado procedimentalmente) e os fins do Direito” (PEREIRA, 2008). Todavia, entendemos que se cuida, de verdade, do mesmo
princípio da instrumentalidade das formas adaptado aos novos tempos,
porquanto não importa o meio pelo qual se desenvolve o processo — eletrônico ou físico por intermédio do papel —, o essencial é a base do Direito
Processual nos princípios fundamentais construídos ao longo da história
do constitucionalismo brasileiro e a ideia de que o processo visa a atender
as pretensões buscadas pelas partes, isto é, existe um objetivo de busca do
Direito por trás do processo.
Sustentamos, nada obstante existirem abalisadas opiniões em sentido
contrário (PEREIRA, 2008), que não há necessidade de criar ou renomear
princípios específicos do processo eletrônico, sob pena de banalizarmos
aquilo que deve ser nuclear. A resolução de todos os problemas do direito
com fundamento nos princípios é uma distorção contemporânea do direito
constitucional que pode abrir caminho para arbitrariedades e para desrespeito dos direitos fundamentais; confundir mais do que esclarecer (HORBACH,
2007).
Em síntese, não há nova instrumentalidade. A evolução do conteúdo
do princípio não tem o condão de modificar o seu nome, tampouco altera
seu núcleo e a razão de sua existência. Não há falar em novo princípio da
dupla instrumentalidade. O advento do processo eletrônico não trouxe essa
consequência; não inaugura novos parâmetros jurídicos. Os alicerces do direito processual constitucional permanecem inalterados com o surgimento
do novo instrumento.

Conclusão

O direito processual constitucional no Brasil encontra-se consolidado,
sobretudo depois da promulgação da Constituição de 1988. Esse fenômeno
leva à conclusão inevitável de que as normas constitucionais sobre processo, sobretudo as dispositivas de princípios, possuem natureza de direitos
fundamentais.
A consciência sobre a distinção entre regras e princípios, a superioridade e o caráter inicial destes são primordiais para a aplicação das novidades
processuais e procedimentais estabelecidas pela Lei 11.419/2006. O respeito
ao devido processo legal e aos seus corolários, bem como o conhecimento
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sobre o alcance das nulidades em face do princípio da instrumentalidade
das formas devem ser nucleares com o avanço da tecnologia.
Portanto, a ênfase deve ser na posição central dos princípios; essencialmente o devido processo legal e seus corrolários. As novidades estabelecidas pela lei do processo eletrônico não alteram o balenceamento e a
importância dos princípios já estabelecidos na Constituição e pela ciência do
direito. A instrumentalidade das formas não escapa desta realidade; embora
se reconheçam novas diretrizes adicionadas pelo processo eletrônico, essencialmente, o princípio continua o mesmo, sem novos nomes ou adjetivações,
mas com conteúdo evoluído e atualizado aos novos tempos.
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Consequências do processo virtual
Raphael Cazzeli1

Nada como a tecnologia, representando mais uma arma, para acabarmos com o quase ditado popular de que a Justiça é lenta.
Utilizando-se do processo virtual, menos pessoas, menos papéis, mais
organização, menos gastos de recursos financeiros, houve maior produtividade.
De fato, a Justiça Federal demonstrou, em recente estudo, que, embora tenha diminuído a quantidade de juízes federais, o que se explica ante
a baixa contraprestação remuneratória, ela tem cumprido com altos índices
as metas do CNJ.
Por certo, a questão da maior virtualização na primeira instância que
na segunda, e considerando ainda o grau de congestionamento dos tribunais
regionais federais, o processo virtual, por si só, não será capaz de resolver
tal problemática; certamente, a melhor saída é a criação das outras quatro
cortes federais.
E não se pode olvidar que, absolutamente, a tecnologia, mais especificamente o processo virtual, tem colaborado sobremaneira para o batimento
das metas, principalmente na primeira instância.
Embora dispendiosa a sua criação e instalação, os resultados a médio
e longo prazos são animadores.
Dentro deste contexto, o CNJ, já em um segundo momento, vem tentando implantar um sistema único, quanto ao processo virtual, chamado PJ-e.
Os TRFs da 4ª e da 5ª Regiões estavam com um sistema virtual extremamente avançado. Alguns tribunais de Justiça e outros tantos tribunais
regionais do trabalho estavam nesta mesma situação.
Contudo, como há imposição de um sistema único pelo CNJ, todos
deverão, como já estão fazendo, ajustar-se ao PJ-e. Há prejuízos? Sim, mas,
repito, a médio e longo prazos, todos ganharão.
1

Juiz federal.
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A unificação de sistemas permitirá maior integração entre as diferentes cortes, não só entre tribunais federais, mas também com os tribunais
de Justiça, os regionais do trabalho, além dos eleitorais etc.
Por fim, o acesso, remessa etc. aos tribunais superiores e ao Supremo
Tribunal Federal serão o ápice da virtualização processual.
Efeito disto? Um profissional do ramo do direito de qualquer lugar
do mundo onde haja internet será capaz de exercer o seu labor, respeitando
os prazos procedimentais; tramitação em períodos recordes; satisfação das
partes; justiça rápida; prestação jurisdicional consoante o preceito constitucional da razoabilidade na duração do processo. Enfim, tudo o que se espera
de um Poder Judiciário independente e competente.
Voltando ao cerne dos efeitos da virtualização do processo, através
da supressão de papéis, além do efeito imediato que é a preservação do meio
ambiente, o Poder Judiciário tem atuado de forma mais rápida, com menos
despesas de pessoal.
Neste diapasão, a diminuição do efetivo determinará também a contraprestação com os gastos da virtualização.
Com efeito, uma das maiores virtudes da virtualização importa em
dizer que, como na iniciativa privada, como efeito mediato da automação,
deu-se no campo de menores gastos com servidores.
Os quadros efetivos de servidores, como demonstrou o estudo do CNJ,
como também o de juízes federais, diminuiu nos últimos 3 anos. Ou seja, a
virtualização é um dos fatores responsáveis pela maior produtividade, com
menos pessoas.
Aspectos importantíssimos levam-nos também a lembrar do espaço
físico dos fóruns, seja quanto ao arquivamento de processos, seja quanto à
alocação de servidores.
Inclusive, acredito que influenciará nos próximos concursos de técnicos e analistas judiciários, sem deixar de mencionar que os gabinetes passarão a ter mais servidores que nas secretarias (sobre este aspecto tratarei
mais adiante).
Quanto ao arquivamento de processos, problema atual vivenciado
por qualquer desdobramento do Poder Judiciário, a longo prazo, acredito,
estará resolvido.
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O caos levou as cortes federais, entre outras, a usar o sistema de
incineração. Tudo finalizado após longo estudo, determinadas presidências
vêm decidindo pela incineração de processos específicos. O que de certo
modo vem dando mais espaços aos fóruns, ou melhor, vem abrindo espaços
para arquivamento de autos que estavam, em regra, em cima de armários.
Tal fato leva a um meio ambiente sujo, intranquilo e que, diante das
incinerações já praticadas, tem tido uma solução a curto prazo.
Indubitavelmente este é outro aspecto do efeito da virtualização das
ações judiciais: tornar o ambiente de trabalho mais limpo sob o aspecto
visual. Realmente para quem já teve ou ainda tem esta experiência, permutar/remover de uma vara virtual para uma com papel causa uma estranha
sensação de incômodo.
Com mais espaços dentro dos fóruns, porquanto não há necessidade
de tantos armários etc., a localização dos servidores e o seu agrupamento
encontram-se muito mais organizados. A problemática da posição das mesas
de trabalho, dos espaços internos de movimentação, do próprio acesso são
circunstâncias do passado, considerando-se as varas em que o processo já
é virtual.
Neste ponto, a regra que hoje temos é a localização da maioria dos
servidores nas secretarias das varas. Os servidores de gabinetes ainda são
em menor número. O trabalho material nos autos do processo tem tomado
muita mão de obra, e qualificada, o que é um desperdício, mas alguém tem
de realizá-lo.
Partindo para as varas em que a virtualização é atual, nota-se que as
secretarias são vazias, comparadas às varas comuns — que utilizam ainda
o papel. Por outro lado, naquelas varas, os gabinetes possuem, em média,
três ou quatro servidores para atuar em conjunto com os juízes federais
titular e substituto. Indiscutivelmente uma das maiores consequências no
aspecto positivo de reverter a má fama de lentidão do Judiciário para a boa
fama de eficiente.
Para efeito de exemplo, a 6ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, que é virtual há alguns anos, especializada em matérias do JEF (Juizado
Especial Federal), segundo a resolução responsável por sua implantação,
possui 5 analistas e 9 técnicos.
Em realidade, hoje são 7 analistas e 5 técnicos, estando lotados na
secretaria 1 analista e 5 técnicos e, nos gabinetes, 3 analistas em cada, além
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de 1 técnico. Isto é, há mais técnicos na secretaria e mais analistas no gabinete, com proximidade no número de servidores em cada um dos setores
(gabinete e secretaria).
Vejam, portanto, que o efeito da virtualização em relação à localização
dos servidores e qual o cargo que ocupam acaba diferenciando varas virtuais
de não virtuais nestes dois itens.
Com efeito. Na Subseção de Oiapoque, temos 3 servidores no gabinete
(2 analistas e 1 técnico), enquanto que, na secretaria, são 6 (3 analistas e 2
técnicos, e a diretora, que não é concursada).
Temos mais servidores à disposição do trabalho material efetivado
na secretaria do que nos gabinetes, onde se dá o trabalho intelectual. Tudo
por conta de a Vara Única da Subseção de Oiapoque não ser virtual.
Acredito que, como efeito secundário, na decorrência do tempo, os
concurso para servidores da Justiça Federal terão mais lotações para analistas do que para técnicos. O que importa em outro efeito, que será mão de obra
mais qualificada, na medida em que, para ser analista do Poder Judiciário,
necessita-se de conclusão de curso superior.
São estes, em minha opinião, alguns dos efeitos mediatos, de longo
prazo, originados do processo virtual.
Quando da implantação do sistema ou da adaptação a ele — sistema
de virtualização do processo —, haverá um desconforto imediato, como
novos usuários; entretanto, em questões de dias, se mostrará por que veio
e por que vai ser o futuro.
É do ser humano a insatisfação ao sair do que se chama zona de conforto. Mas poucos sabemos que logo seremos tomados por uma sensação
de eficiência, de limpeza, de duração razoável do processo. Neste ponto, já
esqueceremos aquele inicial trabalho que tivemos quando do ensinamento,
para o manuseio do processo virtual.
Há um lado também negativo da implantação do sistema virtual, sobre o qual discorro abaixo.
Ao meditar sobre a possibilidade de trabalhar 24h por dia, como expressão popular, se me permitem, porquanto para o processo virtual basta
um computador — laptop — e uma internet, o estresse que poderá afetar
todos os profissionais do direito será extremo.
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Mesmo quem não seja/é viciado em trabalho, em um momento de
descanso, dependendo do perfil de tal profissional do direito, abrirá o seu
computador e pronto, lá estará ele trabalhando.
O mesmo vale para os juízes, desembargadores, ministros, que, mesmo de férias, ainda que em um resort, munidos de laptop e internet, serão
impelidos ao trabalho.
Deve-se fugir deste sacerdotismo extremo. Férias valem para o descanso necessário que lhe foi imposto com a alta carga de trabalho anual, ou
mesmo semestral.
Ainda como outro problema corriqueiro, acredito eu, podemos apontar o fato de o trabalho restringir-se à leitura nas telas dos computadores
e assemelhados.
A luminosidade deverá ser tratada com seriedade, por conta de problemas de oftalmologia. Se assim não for, doenças farão parte do dia a dia
destes mesmos profissionais dedicados, gerando, ainda, entre os concursados, diversos atestados de saúde — sinônimo de corpo mole para os leigos.
Ou seja, o que era para ser tão somente eficiente, maior prestatividade jurisdicional, resultado de menor tempo de tramitação de um processo,
gerará problemas subjetivos, com diversas licenças médicas, sobrecarregando os que ainda restam com saúde. E, em uma cadeia de fatos, aumentará
consideravelmente os licenciados.
Acredito que estudos serão levantados com mais seriedade, com
maior implantação do sistema virtual. Que os resultados sejam breves, porquanto a virtualização do processo encontra-se batendo às nossas portas.
Devemos pensar na prevenção. Um início maçante, mas com cuidados
tomados, evitando-se as licenças médicas, será fundamental.
Por fim, posso assegurar, como magistrado federal que já trabalhou
em vara ordinária e em virtual, que os benefícios da segunda opção ultrapassam em muito os iniciais problemas que teremos.
E, mais uma vez, como se diz por aí, que venha o futuro.
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O processo eletrônico: críticas para o seu aperfeiçoamento
Renata Mesquita Ribeiro Quadros1

1 Introdução
A Lei 11.419/2006 estabeleceu as diretrizes do processo judicial
eletrônico. No capítulo que trata da informatização do processo judicial,
ressalta que a lei se aplica indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
Percebemos, portanto, que este é um caminho sem retorno e se afina com
os avanços da atualidade no campo da informática, rede mundial e das comunicações eletrônicas, devendo o direito refletir sobre o que se passa na
sociedade. Seria anacrônico perpetuar o processo físico quando grande parte
da sociedade se comunica eletronicamente.
Quando pensamos em processo eletrônico, nos vem à mente um processo mais célere e ágil, que iria atenuar a lentidão da Justiça. Mas o processo eletrônico ainda não está maduro, necessitando de aperfeiçoamentos
constantes para atingir um grau médio de satisfação. Inúmeras dificuldades
despontam, como tamanho do documento, segurança do sistema, comunicação eletrônica dos atos processuais etc. Passaremos a analisar alguns
destes pontos, pretendendo colaborar com o aperfeiçoamento do processo
eletrônico.

2 Discussão

2.1 O processo eletrônico e suas inúmeras denominações
Um dos problemas que identificamos é que cada tribunal optou por
criar um padrão de processo eletrônico distinto, ou seja, cada um determinou
que seu núcleo de informática elaborasse um sistema próprio ou contratou
1
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uma empresa na área de tecnologia da informação – TI para que o fizesse.
Essa medida acarreta certo tumulto, haja vista os inúmeros padrões sistêmicos em atuação. Citamos aqui, para exemplificar, o caso da Turma Recursal da
Seção Judiciária da Bahia, onde se utiliza o denominado “JEF Virtual”, e que,
até o momento, não conseguiu fazer com que os recursos extraordinários
interpostos sejam recebidos pelo STF, isto porque o sistema da Suprema
Corte (PJe) não aceita o sistema virtual da Turma Recursal da SJBA. Isso é
inconcebível. Os REs estão parados há mais de um ano na TR, aguardando
uma solução. O STF não aceita receber os processos virtuais impressos para
posterior digitalização. Um ponto básico, diante desta multiplicação de sistemas, é que todos devem se comunicar entre si, permitindo que o processo
possa seguir seu curso normal, isto é, que seja possível a execução de cartas
precatórias, o declínio de competência, a remessa de recursos extraordinários e especiais etc.
2.2 Transparência x segurança x agilidade x preservação da
privacidade dos dados

É verdade que todos os usuários do processo eletrônico almejam que
este seja rápido, eficiente e, ao mesmo tempo, simples, intuitivo e seguro.
Todavia, nem sempre é possível conciliar todos estes predicados. Em uma
ação judicial, inúmeros dados pessoais das partes são fornecidos; como se
garantir que estes dados não estão vulneráveis à ação de estelionatários virtuais? O sistema do processo eletrônico deve se preocupar com esta questão,
talvez mediante a graduação dos níveis de publicidade que determinadas
informações podem ter, limitando o acesso a determinados dados tão somente às partes, a seus advogados e ao juiz.
Além disso, é certo que o acesso ao sistema e a assinatura dos atos
apenas por cadastro e senha não são seguros, devendo ser priorizado o acesso por certificação digital. Em que pese ser um processo burocrático, ele é
o que confere maior credibilidade.
Neste sentido, aliás, foram elaboradas as “Regras de Heredia”, em
julho de 2003, durante o seminário “Sistema Judicial e Internet”, realizado
na cidade de Heredia, na Costa Rica. Estas regras buscaram firmar alguns
princípios que devem ser observados no âmbito da divulgação dos atos processuais na internet, tais como os direitos de privacidade e intimidade. Por
exemplo, dados referentes a menores, absolutamente incapazes, assuntos
familiares e racismo devem ser mantidos sob sigilo.
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Nesta linha de entendimento, o CNJ editou a Resolução 121 do CNJ,
que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede
mundial de computadores. O artigo 1º desta Resolução fixa o seguinte:
Art. 1º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na rede mundial de computadores (internet), assegurado o
direito de acesso a informações processuais a toda e qualquer pessoa,
independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de
interesse. Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de
justiça não se aplica o disposto neste artigo. Mais adiante afirma que
os dados básicos do processo de livre acesso são: I – número, classe e
assuntos do processo; II – nome das partes e de seus advogados; III –
movimentação processual; e IV – inteiro teor das decisões, sentenças,
votos e acórdãos. Esta resolução vedou que os nomes das vítimas em
processos criminais pudessem ser visualizados.

É indispensável que se estabeleçam balizas para a divulgação dos
dados e informações de um processo judicial. A busca da transparência,
ambicionada no estado democrático de direito, deve encontrar limite no
direito à intimidade e à privacidade, além de garantir que estas informações
estão inseridas em um sistema seguro.
Outro ponto que atrai a atenção é o das comunicações eletrônicas
dos atos processuais. A Lei 11.419/2006 estabelece, em seu art. 5º, que as
intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assevera a lei que inclusive a Fazenda Pública deve ser intimada por
meio eletrônico, devendo estas comunicações ser consideradas pessoais
para todos os fins. O art. 9º da lei é ainda mais claro quando afirma que, no
processo eletrônico, todas as citações, notificações e remessas, inclusive da
Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Todavia, há certa resistência por parte do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e
da União, suas autarquias e empresas públicas de firmarem convênios para
possibilitar este modo de comunicação. Na Seção Judiciária do Estado da
Bahia, por exemplo, os mandados de segurança e as ações monitórias apenas
estão sendo distribuídas obrigatoriamente na forma eletrônica, todavia todas
as citações e intimações ocorrem por oficial de justiça, com posterior digitalização do mandado, o que representa um atraso na marcha do processo.
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2.3 O processo eletrônico e a ampla defesa
O processo eletrônico não pode atentar contra o devido processo
legal e a ampla defesa. Nos processos físicos, inexiste qualquer limitação
quanto ao número de páginas das peças processuais ou dos documentos, por
esta razão entendemos que afronta os referidos princípios qualquer forma
de limitação neste sentido. O TRT de Minas Gerais fez portaria limitando
a 50 páginas o oferecimento de documentos no processo eletrônico, por
conveniência sistêmica. Um recurso foi inadmitido por ter 55 páginas, o que
representa cerceamento do direito de defesa, visto que o sistema deve evoluir
para criar formas de acomodar estas demandas. O limite de páginas poderia
limitar-se a uma sugestão, mas não ser uma obrigação. De nada adianta a
criação de um processo eletrônico que não funcione plenamente e de forma
ágil. Neste ponto, os técnicos em informática e análise de sistemas devem se
empenhar para pensar em formas de se admitir a inserção de documentos
independentemente do tamanho do arquivo, senão o sistema já se inicia
como um arremedo de processo eletrônico.
O mesmo deve ser dito em relação a documentos em forma de vídeos
e gravações de voz; o sistema deve tolerar estes arquivos. A justificativa de
que são arquivos pesados e que isto tornaria o sistema lento não pode prosperar, pois, como dito, qualquer prova admissível em um processo físico deve
ser igualmente admitida no processo eletrônico, senão estaremos diante de
uma hipótese clara de cerceamento do direito de defesa.

3 Conclusão

O processo eletrônico é o futuro da Justiça, mas o modelo que hoje
estamos construindo deve ser profundamente pensado e repensado, objetivando seu melhoramento, para que possa atingir seu propósito de trazer
celeridade e transparência ao processo judicial, mas sem prejuízo da segurança e das garantias do devido processo legal e da ampla defesa.
Podemos, enquanto magistrados, pensar qual seria o processo eletrônico ideal, mas é certo que nem sempre nossas demandas e ambições
serão realizáveis, por isso é essencial que se estabeleça um diálogo constante
entre a equipe de TI e a área-fim, para que não existam distorções de um e
de outro lado.
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Desafios do Judiciário brasileiro na adesão à dinâmica da
internet e a crise do conteúdo da publicidade e da proteção
à privacidade nos processos judiciais e as transformações
afetas aos novos caminhos desenhados
pelo processo eletrônico
Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

Em ciência, encontrar a formulação correta de um problema é, frequentemente, a chave para sua resolução, e esse foi um bom exemplo.
(Stephen Hawking)

1 Considerações Iniciais
A maior parte da população mundial tem enfrentado os efeitos da
revolução tecnológica no campo do acesso à informação. A todo momento,
com o uso crescente da Internet, torna-se possível obter, em tempo real, uma
infinidade de dados sobre pessoas e organizações. A vulnerabilidade das
informações que transitam nos caminhos do ambiente virtual está cada vez
mais evidente e preocupante, tendo desencadeado diversas crises internas
e internacionais pelas práticas de alguns países de monitoramento de dados
e informações como medidas de suposta proteção ao terrorismo e como suporte estratégico para líderes e gestores se posicionarem nas mais diversas
situações e áreas, o que atinge, portanto, a esfera judicial, na medida em que
suas informações são relevantes neste objetivo.
Desta forma, quando o Judiciário brasileiro aderiu à dinâmica da
internet, suas informações e dados passaram a transitar no ambiente virtual
de alcance imprevisível, suscitando desafios para sua gestão e adequado
controle. A tecnologia da informação também atinge o Judiciário no uso
cotidiano da informática e, de forma intensa, nas transformações afetas aos
caminhos desenhados pelo processo eletrônico.
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Ou seja, como a tecnologia da informação tem ligação com áreas do
conhecimento das mais diversas e pouco permeáveis a um controle de segurança absoluto, pode-se afirmar que a Justiça brasileira passou a viver, desde
então, uma nova fase, com todos os desafios próprios das ações inovadoras,
especialmente pela complexidade dos recursos da informática.
Assim, ao mesmo tempo em que a adesão à tecnologia indicada assegurou maior transparência das informações aos seus usuários e permitiu
a aquisição de novas ferramentas de comunicação com a comunidade e de
controle interno e externo de sua eficiência, desencadeou a necessidade de
conviver com o crescente impacto social de suas decisões pela intensidade
e amplitude da divulgação do seu conteúdo, muitas vezes em conflito com a
privacidade e com a intimidade das partes envolvidas.
Portanto, refletir sobre esses novos caminhos abertos pela tecnologia
da informação torna-se medida de ressaltada importância para o Judiciário
brasileiro na atualidade. Afinal, apenas o exame detido das questões envolvidas nessa verdadeira revolução tecnológica judicial poderá permitir
a identificação dos pontos positivos, bem assim daqueles negativos e dos
sensíveis, para assegurar uma gestão adequada do trânsito de dados e a aplicação de mecanismos de segurança, inclusive no âmbito do armazenamento
e acesso a esses dados; o treinamento dos seus agentes; o aprimoramento
dos sistemas de informática, entre inúmeras outras necessidades para o
aperfeiçoamento de sua atuação como um dos poderes do Estado brasileiro,
cada vez ocupando maior destaque no cenário mundial.
A publicidade dos atos judiciais atingiu, como já mencionado, uma
intensidade e amplitude que, vezes várias, excedem os limites da razoabilidade na exposição do conteúdo das lides. De outro lado, a adesão do
Judiciário às inovações tecnológicas constitui uma realidade sem volta, pela
prevalência, em princípio, das vantagens obtidas. Tanto assim que passou a
abrigar o processo eletrônico, com a edição da Lei 11.419/2006. Alguns de
seus órgãos já atuam, com desenvoltura, na direção apontada e abandonaram completamente os processos físicos. Outros órgãos do Poder Judiciário
caminham com passos mais lentos e cautelosos, considerando as respectivas
competências e peculiaridades.
O tema proposto mostra, assim, sua atualidade; mas, de outro lado,
revela paradoxos e, com eles, a oportunidade de revisão de antigas práticas
excessivamente formalistas e o aperfeiçoamento da função jurisdicional,
ainda que as vicissitudes desta tecnologia tenham de ser consideradas e
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sopesadas com os benefícios esperados e aqueles já obtidos como o acesso
direto do usuário final às informações dos seus processos, exemplo que bem
demonstra a importância na reflexão colocada nesta oportunidade.
Nessa direção, torna-se essencial pensar também o processo eletrônico judicial como uma mudança definitiva de paradigmas, em sua aptidão
de promover a resolução mais rápida e eficiente dos conflitos que lhe são
endereçados, facilitar as rotinas da tramitação como os atos de intimação,
carga de autos, acesso simultâneo das peças processuais, sem mencionar sua
relação com a eliminação dos deslocamentos das partes e seus advogados
às instalações dos mais diversos órgãos do Judiciário.
Todas essas questões, assim como a realidade do processo judicial
eletrônico, ostentam complexidade e exigem grande reflexão e exame cuidadoso, até porque a revolução tecnológica atinge, atualmente, quase todos
os setores públicos e privados da sociedade brasileira e inúmeras atividades
realizadas no cotidiano das pessoas das mais diversas localidades deste país,
de dimensão continental, que, no entanto, ainda guarda áreas completamente
afastadas dessas mesmas tecnologias.

2 Crise e revisão do conteúdo da atividade jurisdicional pela
adesão do Judiciário brasileiro ao ambiente da internet, às novas
tecnologias e ao processo eletrônico. A construção de novos
conteúdos para os princípios da publicidade e da proteção à
privacidade e à intimidade

As questões apontadas no tópico introdutório, ou seja, a assimilação
das novas tecnologias e a adesão ao ambiente da internet e ao seu fluxo de
informações, criam para o Judiciário um momento peculiar de crise e revisão de antigas práticas e premissas. A facilidade de acesso às informações e
notícias dos órgãos do Poder Judiciário e ao conteúdo de grande parte dos
processos judiciais criam novos e grandes desafios no sentido de conciliar
a publicidade e a transparência necessárias ao serviço público com garantia
do direito à privacidade e à intimidade das pessoas, especialmente em determinadas ações mais sensíveis aos aspectos indicados, com aquelas que
tratam de questões vinculadas à intimidade, à vida privada, a exemplo das
lides envolvendo a garantia de tratamento médico, de acesso à saúde, que
revelam patologias de prognósticos reservados ou que possam impedir ou
dificultar a obtenção de postos de trabalho, futuramente, e inúmeras outras
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repercussões, com a possibilidade de criação de banco de dados de litigantes
na Justiça do Trabalho, como forma de cercear contratações na iniciativa
privada.
Neste ponto, por exemplo, confirmando a importância da reflexão
proposta, já foram adotados pelo Judiciário alguns mecanismos para atenuar
os efeitos da publicidade de seus julgados no meio virtual, ponderando o
princípio da transparência com a garantia do direito à intimidade e à vida
privada, entre outras garantias fundamentais, conforme as Resoluções 121,
de 05/10/2010, e 143, de 30/11/2011, ambas do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
Essa adesão do Judiciário brasileiro às novas tecnologias e o trânsito
de informações processuais no ambiente da internet legitimam o uso de
ferramentas de controle e segurança, a exemplo das medidas abrigadas nas
Resoluções 121, de 05/10/2010, e 143, de 30/11/2011, ambas do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, e exige ainda monitoramento rigoroso do próprio
sistema processual, sempre considerando as consequências possíveis da
intensidade da divulgação que será atingida pelo conteúdo das decisões
judiciais com o trânsito virtual dessas informações, levando a definição, até
mesmo, de um novo conteúdo para o princípio da publicidade e os possíveis
conflitos com a proteção do direito à privacidade e à intimidade das partes
envolvidas nos processos judiciais respectivos. O recente processo de crescimento econômico do Brasil, por exemplo, contribuiu nesse aspecto em
agregar as novas tecnologias para a Administração, o que tem permitido a
transmissão em tempo real dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal,
das sessões do Conselho Nacional de Justiça, rompendo antigos paradigmas
vinculados ao distanciamento das decisões do Judiciário no dia a dia dos
cidadãos. A atuação do Judiciário, assim, nos exemplos apontados, torna-se
mais transparente e acessível.
Assim, a satisfação geral experimentada pela sociedade brasileira
com a assimilação dos avanços tecnológicos pelo Judiciário e sua aplicação na
gestão e controle de suas atividades e no fomento à celeridade na resolução
dos seus processos, bem assim pelo surgimento dos processos eletrônicos
está permeada por alguns dilemas e crises que devem ser admitidos como
etapa ao aprimoramento da atividade jurisdicional e, ainda, na garantia da
eficiência do serviço público que presta. Contudo, o processo de adesão aos
avanços tecnológicos deve preservar a harmonia com as garantias e direitos
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fundamentais que servem de fundamento do Estado brasileiro, nos termos
de sua Constituição Federal.
Cabe acrescentar, inclusive, que o Brasil vive, também, como Estado,
um momento diferente, e suas decisões judiciais passaram a interessar à
comunidade internacional. Afinal, passou a integrar o grupo dos chamados
países emergentes2 ao lado da Rússia, Índia, China, com grande força no
cenário internacional, o que pode ser percebido pelas recentes crises de
monitoramento de informações veiculadas nos caminhos virtuais e por meio
de alta tecnologia. A atual relevância do Estado brasileiro nas relações internacionais é inquestionável. Nessa linha argumentativa cabe consignar que
Albert Fishlow (2011, p. 282), por exemplo, afirma que o “desenvolvimento
econômico ocupa posição central no Brasil”.
Contudo, torna-se necessário, antes, reconhecer que os atuais mecanismos de controle e gestão de informações processuais e do conteúdo de
suas decisões adotados pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro podem
não estar aptos a garantir a segurança necessária pela forma e velocidade do
trânsito de dados pela rede mundial de computadores, o que, sem dúvida, traz
aptidão de comprometer a proteção adequada ao princípio da privacidade e
da intimidade das partes relacionadas às mesmas informações, apesar das
medidas já em curso.
O direito à privacidade também pode ser visto como direito à intimidade, apesar da posição de alguns autores em os diferenciar conceitualmente,
considerando o texto constitucional3, inclusive em relação ao direito à vida
privada.
2

3

“BRIC é uma sigla formada pelas letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, criada em 2001 pelo
economista Jim O’Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs (um dos maiores bancos de
investimento do mundo), no relatório intitulado Building Better Global Economic Brics. “Ele fez
um estudo de previsão de crescimento econômico no mundo para os próximos cinquenta anos, e
chegou à conclusão de que justamente essas quatro nações eram as que mais se destacavam”, diz
André Roberto Martin, professor de Geografia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo (USP). Segundo o documento, dentro das próximas décadas, esses países ocuparão o topo no ranking das maiores economias do mundo”. Disponível em:
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/bric-qual-sua-importancia-economia-mundial-480660.shtml. Acesso em: 07 jan. 2014.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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Tanto assim que, José Afonso da Silva (2004), após mencionar que a
Constituição Federal acolheu como direitos invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, construiu importante conclusão
pela sua importância, ao afirmar que:

Portanto, erigiu, expressamente, esses valores humanos à condição de
direito individual, mas não o fez constar do caput do artigo. Por isso,
estamos considerando-o um direito conexo ao da vida. Assim, ele figura
no caput como reflexo ou manifestação deste.

Contudo, afastando diferenciações conceituais, como direitos da personalidade, devem ser considerados nesta reflexão. Corroborando a importância dos direitos mencionados, Bittar (2001, p. 106) bem estabelece ser
“(...) de grande relevo no contexto psíquico da pessoa é o direito à intimidade, que se destina a resguardar a privacidade em seus múltiplos aspectos:
pessoais, familiares, e negociais”.
Aliás, é preciso reconhecer que o conteúdo da privacidade passa por
uma revisão, inclusive quanto à limitação de sua própria ideia em um mundo
onde as informações de qualquer pessoa podem ser conferidas, com relativa
facilidade, através de ferramentas de busca como o Google, e no qual indivíduos, de forma espontânea, expõem atributos de sua personalidade e intimidade em redes sociais, como não poderiam imaginar as gerações passadas.
De outro lado, a prevalência da proteção pública também nos coloca
sob monitoramento constante de câmaras de segurança, sem mencionar o
comércio de cadastros por grandes organizações como elemento de ressaltado valor econômico, tanto que existem hoje diversos programas de
fidelização que utilizam dados e informações pessoais de seus usuários para
estabelecer estratégias comercias. Ou seja, no mundo atual, a informação
passa a ter valor econômico, circunstância que atinge a informação judicial.
A doutrina pátria, inclusive, tem examinado os efeitos do desenvolvimento tecnológico no direito à intimidade. Neste ponto, cabe transcrever,
pela pertinência, os argumentos de Bittar (2001, p. 112) sobre o tema:

[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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(...) Mas esse direito tem sofrido estreitamento contínuo em razão
da noticiada ampliação do espectro da vida social moderna, em que
distâncias têm que ser percorridas entre os locais de residência e de
trabalho, de negócios e de lazer, inclusive pelo uso de meios de transporte coletivo.
De outra parte, vem a tecnologia, com a inserção de mecanismos cada
vez mais sofisticados de fixação e de difusão de sons, escritos e imagens — inclusive via satélite — contribuindo para um estreitamento
crescente do circuito privado, na medida em que possibilita, até a longa
distância, a penetração na intimidade da pessoa e do lar (teleobjetivas;
gravações magnetofônicas; computadores; aparatos a laser; dispositivos miniaturizados e de gravação, e outros.

A questão trazida à análise nesta oportunidade apresenta, ainda,
uma dificuldade intrínseca, qual seja a própria ausência de uma estrutura
normativa específica e sistematizada dentro do ordenamento jurídico brasileiro vigente, no sentido de disciplinar eventuais danos aos direitos da
personalidade como efeito da adesão do Judiciário às novas tecnologias da
informação.
Nessa linha argumentativa revela-se o paradoxo de uma verdadeira
revolução tecnológica vivida pelo judiciário brasileiro que aderiu ao ambiente virtual e utiliza diversos meios eletrônicos (Facebook, Twiter, Youtube)
disponíveis na divulgação de suas decisões, de suas atividades, do seu planejamento e de suas metas. Oferece cursos de capacitação a distância em
ambiente virtual e caminha cada vez mais firme na direção do uso futuro
apenas do processo eletrônico, que, atualmente, ainda convive com os processos físicos, na maioria dos seus órgãos.
Nesse ponto, importante refletir sobre a ideia de crise da modernidade atingindo os mais diversos segmentos da sociedade e o seu próprio direito, na hipótese específica da presente análise, destacando que o Judiciário
opera o direito que envolve diretamente a conduta humana, disciplinada em
ordenamento de normas pactuadas pelo Estado como poder.
Nesse sentido, Alessandro Baratta (1995) chega a afirmar que “se a
crise é tão profunda porque sua causa foi congênita no surgimento da modernidade, talvez, para sair dela, devamos rever a própria linguagem e o aparato
conceitual com os quais foram fundados o Estado e o direito modernos”.
A construção de respostas para as questões colocadas sob análise no
presente texto envolve um caminho difícil e o enfrentamento de inúmeras
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variáveis — a maior parte fora de mecanismos de controle pelos órgãos
judiciais, seja por ultrapassar as fronteiras territoriais brasileiras, seja pela
própria ausência de conhecimento acerca desses possíveis efeitos concretos
da incorporação da tecnologia da informação pelo Judiciário.
No paradoxo envolvido na reflexão proposta, Baratta (1995, p. 125),
bem arremata a postura que deve ser observada por aqueles que se debruçam no exame desses tipos de questões, ao estabelecer que:
Este Estado da diversidade também é construído através de operações
intelectuais que vão além do “horizonte dos direitos” das diversas
cidadanias e que permitem valorizar as expectativas correspondentes a cada uma delas para uma nova maneira de ler e administrar os
conflitos.

Neste ponto, também adequado destacar que Sálvio de Figueiredo
Teixeira (2001, p. 58) já afirmava que “sofre o judiciário, como se vê, não só
com as consequências da crise do Estado do nosso tempo, dos ataques dos
inconformados com a mudança de rumo imposta pela sociedade atual e até
mesmo com a distorção de sua imagem”.
É certo que as atuais circunstâncias que permeiam o trânsito de informações no ambiente da internet demandam uma imediata e eficaz interferência estatal, para garantir segurança e transparência sem lesão aos
direitos individuais de cada parte, mas o Judiciário é convocado, na atualidade, a assimilar a tecnologia como fator propulsor da mudança de rumo,
esperada pela sociedade para o aprimoramento do serviço público e garantia
de sua eficiência,
De outro lado, o Judiciário também é chamado a afastar e amenizar
os riscos das novas tecnologias para a atividade jurisdicional no aspecto da
segurança de sua atuação.
Contudo, é preciso reconhecer que a questão posta sob análise envolve grande complexidade em seu deslinde, por abrigar em sua essência
um aparente conflito entre princípios assegurados na Constituição Federal
de 1988.
No entanto, o conflito, conforme já sinalizado, é apenas aparente, e a
solução da lide deve observar a ponderação dos princípios constitucionais
enquanto valores normativos que servem à interpretação de todo o Ordenamento Jurídico brasileiro.
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A jurisprudência pátria já enfrenta a matéria4 e, certamente, em futuro próximo, poderá ser definida uma posição uniforme quanto às questões
da divulgação de dados processuais, inclusive pelos veículos de informação.

3 Conclusão

Portanto, após considerar os argumentos apresentados, o tema proposto para análise e reflexão demonstra crescente importância, ao apontar
um novo caminho de atuação ao Judiciário brasileiro, com ênfase no princípio
da transparência de suas informações, na celeridade na resolução dos processos e no desenvolvimento de uma nova postura dos atores deste cenário
de inovações, o que reclama maior cautela na incorporação dos avanços
tecnológicos e em sua aplicação cotidiana, no desenvolvimento de sistemas
mais seguros e uniformes, para que, em futuro próximo, superados os desafios iniciais, o Judiciário brasileiro possa corresponder adequadamente
4

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCESSO DO DIREITO DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS NECESSÁRIOS A NOTICIAR SUAS ATIVIDADES POR PARTE DA PF. ATRIBUIÇÃO DE JUÍZO DE VALOR,
ANTEVENDO SUPOSTO INDICIAMENTO DA AUTORA, O QUAL NÃO OCORREU. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
União Federal a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). 2. Hipótese em que a atuação dos policiais federais excedeu o direito de divulgação dos dados necessários a noticiar suas atividades, eis que indicaram o nome da apelada
como autora dos crimes de furto e estelionato na imprensa local, antes mesmo de concluída as
investigações. 3. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, parágrafo
6o, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. 4. Para a
caracterização da obrigação de indenizar, exige-se a presença de certos elementos. São eles: (a) o
fato lesivo; (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causalidade) e (c) o dano. Na ausência de algum
desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante - culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso -, a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada. 5. No
caso dos autos, todos os elementos necessários a configurar a responsabilidade da União estão
presentes. 6. Com efeito, a divulgação prematura dos fatos constantes do Inquérito na imprensa,
tal como a atribuição de juízo de valor por parte dos agentes federais, que anteviram um suposto
indiciamento da autora, causaram prejuízos à sua imagem e à sua reputação, motivo pelo qual
faz jus à reparação. 7. Manutenção da indenização no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Apelação desprovida.
(AC 200781000098361, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, DJE
- Data::13/12/2012 - Página::204.
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às necessidades dos seus usuários, sem descuidar das garantias e direitos
individuais, especialmente os direitos da personalidade.
Ou seja, a adesão à tecnologia da informação tende a demonstrar
aspectos positivos na atuação do Judiciário brasileiro, que deve, no entanto,
estar atento à prevalência da segurança e eficiência na resolução dos conflitos que lhe são encaminhados, como meio de garantir a pacificação social.
Esses novos caminhos, que indicam uma verdadeira revolução tecnológica na história do Judiciário brasileiro, exigem uma transformação de
toda sua estrutura, da forma de atuar dos seus próprios integrantes, daqueles
que exercem funções essenciais a sua atuação e, especialmente, a disponibilidade para a aceitação da crise como variável permanente na vida humana e
nas organizações, no sentido da constante transformação do tecido social e
para a mencionada valorização das novas expectativas sociais no campo da
condução do desenvolvimento tecnológico sob uma interpretação de sustentabilidade na admissão da harmonia entre a publicidade e a transparência das
informações judiciais com o respeito à privacidade e à intimidade das partes.
De outro lado, cabe reconhecer a complexidade do tema proposto e
admitir as vicissitudes dos caminhos que estão sendo percorridos, até porque
apresenta uma multiplicidade inegável de efeitos — com intersecção com
outras áreas do conhecimento —, o que torna necessário considerar que as
limitações metodológicas impostas à construção argumentativa neste artigo
impedem qualquer pretensão de encontrar uma solução apta a definir uma
resposta adequada ao seu encaminhamento, bem como firmar ou construir
conceitos fechados. Ao contrário, recomenda-se uma posição permeável à
revisão de conceitos e à reformulação de conteúdos jurídicos.
Vale dizer, torna-se necessário revisar antigas práticas e incorporar
novos instrumentos na atuação jurisdicional. Assim, considerando o caminho
de argumentação trilhado, é possível reconhecer a utilidade e a eficácia dos
avanços tecnológicos adotados pelo Judiciário brasileiro, especialmente,
considerando o princípio da transparência, que norteia o serviço público.
O caminho de superação dos paradoxos nascidos do próprio conteúdo
do desenvolvimento mostra, no entanto, que a adesão ao ambiente virtual
e seus aplicativos, assim como a opção pelo uso do processo eletrônico, não
será suficiente para a superação de todos os desafios hoje colocados para
o judiciário brasileiro, tarefa que demanda muito mais que assimilar o uso
das novas tecnologias da informação e da transmissão e armazenamento
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de dados, na medida em que sua meta principal refere o aprimoramento do
exercício da função jurisdicional.
Afinal, os princípios e garantias fundamentais atuam como valores
irradiantes na atuação do Poder Judiciário, que deve estar atento à necessidade de modernização de suas práticas e adesão às novas tecnologias, mas,
principalmente, deve conduzir seus caminhos e suas opções tecnológicas
sob as premissas do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento
do Estado brasileiro.
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