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A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL: 

Caminho com rumo ? (*) 

 

 

 

  INTRODUÇÃO 

Convidados a contribuir com a presente obra, sobre o Processo Eletrônico, por iniciativa da 

Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil – CFOAB, pretendemos trazer à reflexão alguns aspectos que parecem 

esquecidos, mas que são extremamente relevantes, para se entender a razão da chamada 

“Crise da Justiça”, e como ela poderá ser combatida com o emprego das novas tecnologias 

pelo Poder Judiciário. Para isso, contudo precisamos fazer as boas perguntas, condição 

necessária, ainda que não suficiente, para se chegar às boas respostas.  

Já dizia o jornalista, teatrólogo e escritor, e mais que tudo, profundo conhecedor da alma 

humana, Nelson Rodrigues, que a unanimidade não produz as coisas mais brilhantes.  

Para contrapor o silêncio e temor que envolvem a discussão acerca da adoção do Processo 

Eletrônico no Brasil, é que devemos nos permitir fazer três perguntas, básicas a qualquer 

processo de informatização, como aprendemos com o professo francês Michel Bibent: O quê? 

Por quê? Para quê? 

Ou seja, ninguém deve começar um processo de implantação de soluções tecnológicas, que 

demanda uma quantidade de tempo e de dinheiro consideráveis, sem saber previamente o 

que se está fazendo, o que objetiva e qual caminho a ser tomado, o que pressupõe um 

detalhado e cuidados planejamento.  

E alguém saberia dizer qual é exatamente o projeto de médio e longo prazo do país para a 

modernização da Justiça ? 

 

1. A CRISE DA JUSTIÇA 

Talvez uma das poucas unanimidades nacionais seja o entendimento que nossa Justiça não 

funciona a contento. Seja por que as suas soluções demoram muito, seja porque o acesso a ela 

não é fácil, seja porque permite o tratamento diferenciado a diferentes classes de cidadãos, 

contrariando a ideia e princípio da Justiça cega. 

Após o período de governo ditatorial, que imperou no Brasil entre 1964 e 1984, vivenciamos a 

redemocratização do país, que se consolidou com a aprovação da Constituição Federal de 

1988.  
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Após os chamados “anos de chumbo”, em que as liberdades e direitos individuais dos cidadãos 

foram muito maltratados, ou mesmo ignorados, o legislador constituinte houve por bem 

prever no corpo da Carta Magna, de maneira exaustiva, uma extensa gama de direitos 

individuais e coletivos, cuja garantia não pode ser imediata e amplamente assumida e 

assegurada pelo estado, burocrático e carecedor de meios de as prover adequadamente a 

todos. 

Cada vez mais conscientes de seus direitos, o que não deixa de refletir um avanço no estágio 

civilizatório do país, os indivíduos passaram a trazer ao Poder Judiciário questões as mais 

variadas e abrangentes, envolvendo todo o tipo de questionamento,  especialmente no que diz 

respeitos às suas relações com o Estado, e com fornecedores de bens e de serviços, tendo por 

objetivo o cumprimento das obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante a clara mudança observada na sociedade atual, do consumo e da informação, a 

que assistimos nos últimos 20 anos, é certo que a Justiça não se renovou, quer em suas 

práticas procedimentais seculares, quer em sua percepção - cada vez mais alheada da 

realidade social, de seu papel de efetiva prestadora de serviços – ainda que especializados – 

aos cidadãos, a quem devem todo o respeito e atenção. 

Posso sugerir que um indivíduo que tivesse sido congelado há 50 anos - sob as técnicas da 

criogenia, e ao qual fosse dado “ressuscitar” no atual momento, certamente não mais 

reconheceria os ambiente da pólis em que viveu há meio século, pois todos os centros de 

atividades da cidade, como escritórios, bancos, hospitais, centros comerciais, meios de 

transporte, e todo o resto da paisagem urbana sofreram profundas alterações, que os 

tornaram quase irreconhecíveis, exceção feita às catedrais, cemitérios e o fórum... 

Dessa mudança na sociedade resultou um acréscimo imenso no número de processos 

submetidos ao Poder Judiciário, que não consegue entregar ao jurisdicionado um atendimento 

de qualidade – que seria a prestação jurisdicional pelo juiz natural da causa, dada em razoável 

lapso de tempo, e com qualidade - assim entendida a decisão que respeita a regra da lei, e que 

leva em consideração todos os argumentos das partes, devidamente defendidas por 

advogados que podem exercer, com plenitude, o sagrado direito de defesa e do contraditório. 

Não se ignoram os esforços capitaneados pelo CNJ – Conselho Nacional da Justiça, instituído a 

partir da aprovação da Emenda Constitucional n º 45/2004, e que tem a modernização do 

funcionamento dos órgãos judiciais do país entre seus vários objetivos. Todavia, os seus 

próprios relatórios (Justiça em Números - 2013), refletem um quadro desolador da máquina 

judiciária nacional, que sequer é capaz de solucionar a quantidade anual ordinária que lhe é 

submetida, num esforço contínuo e mesmo inglório. 

Nesse sentido, chega a ser desalentadora a autopercepção dos órgãos judiciários, verbalizadas 

de maneira sincera por seus presidentes, de que “O Judiciário necessita de Soluções 

Alternativas”. 
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Ao se constatar a falência do modelo jurisdicional brasileiro, vêm à mente soluções 

alternativas, excepcionais, como a mediação e arbitragem, que a nosso ver são muito bem 

vindas, porém de alcance limitado, adequadas que são para casos restritos e pontuais, e que 

não prestam a atender a grande massa de demandas submetidas ao Judiciário. 

E o que nos parece mais grave, ao se apontar que a solução da Justiça estaria no esvaziamento 

da jurisdição, estar-se-ia, igualmente, legitimando a tese muitas vezes levantada, de que a 

solução da “Crise da Justiça” passaria pela privatização dos serviços judiciários... 

 

2. SOLUÇÕES MÁGICAS 

Constatada a falência do sistema, e como não dá para liquidar a Justiça, temos que buscar uma 

solução para a “Recuperação Judicial”, em ambos os sentidos.  

Em pronunciamento feito em 2001, com a simplicidade e lucidez presentes em todos os seus 

ensinamentos, Barbosa Moreira1, tratou do “Futuro da Justiça”, apontando alguns mitos que 

permeiam todas as discussões acerca da crise por que passa o sistema judicial brasileiro, 

alertando para algumas falácias como: a) a rapidez acima de tudo como condição de qualidade 

da prestação dos serviços jurisdicionais; b) a adoção daquelas que chamou de ‘fórmulas 

mágica’ para desafogar o Judiciário, como os métodos de soluções alternativas de litígios, a 

negativa do direito de recorrer, a oralidade, etc; c) a supervalorização de modelos 

estrangeiros, implantados em realidades totalmente distintas de nosso país, e d) a falsa 

impressão de que alterações legislativas estariam na base da solução do problema.  

De maneira magistral, o professor apontou o grave problema nacional, da falta de prévio 

estudo e de diagnóstico do problema antes de se propor uma solução inovadora. De maneira 

jocosa e pertinente advertia que: “O impressionismo, que na arte produziu frutos 

saborosissímos, em direito é uma das piores pragas que devemos temer.”  

E quando falamos da “Crise da Justiça” e pensamos em uma “solução mágica”, a totalidade dos 

interlocutores sobre o tema, sejam os membros do Poder Judiciário ou mandatários do Poder 

Executivo, seja a mídia em geral, ou qualquer cidadão, usuário do sistema, concordam, em 

uníssono, que a solução da crise passa pelo Processo Eletrônico.  

 

3. OS ATORES DO PROCESSO NO DIVÃ DO ANALISTA 

a) Os Magistrados 

Como qualquer indivíduo que passa por uma grave crise, o paciente precisa de ajuda. Os 

sintomas de exaustão, e de desânimo, permeiam todos os atores do processo, a começar por 

aqueles que mais claramente simbolizam a Justiça: os próprios magistrados. Ousaria estimar 

em cem por cento o número de magistrados que se mostram exaustos, desestimulados, 

                                                           
1
 MOREIRA, José Carlos Barbosa; O Futuro da Justiça: alguns mitos. Revista da Escola Paulista da 

Magistratura. São Paulo, vol.2, número 1, p.71/83, jan/jun 2001. 
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descrentes e decepcionados com o sistema do qual fazem parte. É unânime a opinião de que o 

modelo atual, que reproduz uma forma secular do processo ibérico, não mais serve para 

atender às demandas da sociedade atual, do consumo e da informação, como dito, altamente 

judicializada.   

A percepção de que se está “enxugando gelo”, na medida em que o número de processos que 

lhe são submetidos não para de crescer, não obstante todos os esforços humanos e 

tecnológicos que são empreendidos é fonte de imensa frustração.  

E esse sentimento se torna mais ácido e revoltante quando o magistrado tem consciência de 

que esse acúmulo de causas decorre especialmente do descaso e leviandade de governantes e 

de grandes fornecedores, que preferem se valer da morosidade da máquina judicial, ao invés 

de cumprir, de maneira óbvia, normal e automática, as mais comezinhas regras que lhe são 

impostas pela lei, e pelos princípios básicos de cidadania e dos imperativos da boa fé. 

Daí, surgem as uníssonas manifestações da Magistratura, esposadas pela cúpula dos órgãos 

jurisdicionais e pelos representantes de classe, de que a Justiça está exaurida, e que precisam 

ser incentivados os modelos extrajudiciais de solução de conflitos, com emprego da mediação 

e da arbitragem.  

Num país em que existe grande devoção religiosa, talvez coubesse sugerir à população que 

tenha mais fé em Deus, e pratique comportamentos mais tolerantes e generosos, como 

preconizado por todas as religiões. A exemplo da campanha da “tolerância zero” ao álcool no 

trânsito, talvez devêssemos preconizar a “tolerância cem por cento”, de modo que todos os 

cidadãos não mais tivessem conflitos, e quando, por exceção, eles surgissem, pudessem ser 

solucionados sem recurso ao Poder Judiciário. Igual solução também solucionaria o combalido 

sistema de saúde do país. Bastaria que não houvesse mais doentes, e que os hospitais fossem 

usados apenas para procedimentos estéticos ou eletivos... 

b) Os Serventuários 

Não são apenas os magistrados que estão desencantados com o sistema. Da idêntica forma, 

ou de maneira mais grave, é absoluta a desilusão dos serventuários da Justiça. Aqui cabe uma 

observação: não deve ser apenas pela questão de remuneração, pois todos sabemos que os 

salários pagos ao funcionalismo, com as garantias constitucionais dados ao servidor, estão 

acima da média dos salários análogos pagos pela iniciativa privada, onde existe um outro nível 

de exigência para com o empregado, que também está constantemente sujeito às incertezas 

econômicas do país, podendo perder o emprego a qualquer momento. E nem falemos da 

assimetria do padrão de aposentadoria entre os regimes privado e do funcionalismo público. 

A limitação de meios materiais e a falta de treinamento contínuo são também fonte de 

desestímulo e de frustração. A falta de regras claras para a ascensão na carreira, e  para o 

acesso a cargos em confiança - que se dá segundo lógica de poder e não por méritos 

individuais,  modelo que se reflete no funcionalismo de todo o país, leva os servidores a 

realizarem suas tarefas de modo pouco ou nada compromissado, sem qualquer preocupação 

com os resultados de sua (in)atuação.  



5 
 

Àqueles que interagem com os serventuários é comum a surpresa quando se deparam com um 

servidor preocupado em solucionar uma questão prática, chamando para si uma 

responsabilidade que normalmente é declinada para outro, ou para ninguém, como 

comumente se ouve nos balcões do fórum: “não posso ajudá-lo, pois o meu horário acabou”, 

ou “não estou atendendo balcão, por favor aguarde o meu colega...”   

c) Os Advogados 

Tão grave ou pior sorte vivem os advogados, que mais do que todos mereceriam um 

tratamento especial. Num país onde o título de bacharel em direito já foi fonte de respeito e 

admiração, a proliferação de faculdades de baixa qualidade, a debilidade ética não coibida de 

modo eficaz, e a necessidade de sobrevivência diária, derrubou a reputação da profissão a 

quase zero.  

Como professor em faculdades de direito, e sócio de escritório de advocacia, muitas vezes 

recebo alunos e estagiários pouco ou nada estimulados em seguir na carreira da advocacia, 

não apenas pelos poucos atrativos econômicos, mas também em razão da penosa rotina para 

se obter qualquer resultado efetivo na busca dos direitos de seus clientes. E tal situação se 

mostra mais recorrente ainda, se considerarmos o perfil de nossos jovens estudantes, que 

integram uma geração mais imediatista quanto a resultados, porém mais bem informada e 

com uma visão mais crítica do mundo que os cerca. 

Os advogados estão despreparados para enfrentar os desafios do processo eletrônico. Não 

estão familiarizados com a tecnologia, nunca foram treinados para isso, possuem limitações 

materiais e financeiras para a aquisição de equipamentos, e são temerosos quanto às 

mudanças que vêm ocorrendo. Precisam ser entendidos, respeitados e ajudados, não apenas 

por força do dispositivo constitucional que reconhece a sua imprescindibilidade para o 

funcionamento da Justiça, mas especialmente porque é o advogado quem representa a parte, 

o cidadão que teve o seu direito ofendido, e que espera uma resposta da Justiça. Por mais que 

sejamos criticados e incompreendidos, os advogados somos um dos pilares da democracia e 

do Estado de Direito, contribuindo diariamente para a paz social e para a evolução do estágio 

civilizatório da nação. 

Além dessas questões acima, que podemos denominas “pessoais”, existem questões materiais 

que precisam ser resolvidas, e não haverá solução no curto prazo, ao menos na velocidade que 

se quer adotar o processo eletrônico no país. 

A prática do processo eletrônico, consoante as regras positivadas pela Lei nº 11.419/06, 

pressupõe o uso do certificado digital, que traduz segurança à prática jurídica, assegurando ao 

advogado a autenticidade dos atos por ele praticados, bem como a integridade do conteúdo 

de seu peticionamento. 

E aí surge o primeiro problema: a certificação de mais de 750.000 advogados no país. Em que 

pese o esforço coordenado da OAB, da AASP e de autoridades certificadoras em operação no 

país, ainda não se logrou habilitar para o peticionamento eletrônico sequer a metade da base 

de advogados existente do país, sendo certo que isso não deve ocorrer em prazo inferior a dois 

anos. 
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Na mesma linha, além da questão da certificação, existe a necessidade de capacitação dos 

advogados para atuarem com um novo modelo de processo, e de peticionamento. E aqui não 

nos referimos apenas aos advogados mais veteranos, pouco afeitos ao uso da tecnologia, mas 

a todos os advogados. Isso porque, a forma empírica e assistemática como se lançou a 

implantação do processo eletrônico no país resultou em uma grande quantidade de sistemas e 

versões distintos, que atualmente são mais de quarenta, em uso em todas as esferas judiciais.  

Nesse sentido, é louvável o esforço da ENA (Escola Nacional da Advocacia) e ESAs (Escolas 

Superiores da Advocacia), em todo o país, que têm oferecido diversos cursos de treinamento 

aos advogados, mas que até agora alcançou apenas pequena parcela do universo de 

profissionais objetivados, em razão, especialmente, da grande quantidade de advogados a 

serem iniciados e treinados. 

Em tese, o advogado deveria estar capacitado a peticionar em todos esses sistemas. Em obra 

pioneira, Alexandre Atheniense2 recenseou os mais de quarenta diferentes sistemas 

informáticos em uso pelos diversos órgãos judiciários do país, bem como as resoluções 

adotadas pelos tribunais que os utilizam. Sua obra é fruto de meritório esforço de pesquisa, 

porém possui limitado efeito prático, dada a multiplicidade de procedimentos e rotinas que se 

exige que o advogado conheça e domine, além das constantes mudanças a que são 

submetidos, a impor um esforço constante de acompanhamento e atualização.   

A leitura de sua obra nos permite concluir que pouco se planejou na implantação do processo 

eletrônico no país, e que a multiplicidade de sistemas adotados pelos diferentes tribunais 

decorre da falta de coordenação dos órgãos envolvidos, e no mais das vezes, de vaidades 

pessoais que levam cada um dos “criadores” da solução informática a acreditar que a sua 

solução é “a melhor” e que deve prevalecer sobre as demais, com desprezo à tão desejada 

unicidade e interoperabilidade dos sistemas. 

Embora não façamos considerações específicas neste texto aos Srs. Promotores, Procuradores 

e Defensores em exercício no país, certamente a problemática descrita lhes toca de maneira 

similar,e portanto a eles se estendem estas considerações. 

 

4. A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO E DO JUDICIÁRIO 

Embora exista consenso quanto à Crise da Justiça, e um sentimento geral, mal explicado e 

intuitivo, de que a sua solução passa pela adoção ampla das tecnologias de informação, ainda 

faltam ser respondidas algumas perguntas básicas, como dito acima: O quê? Por quê ? Para 

quê ? 

Tendo acompanhado o tema da informatização da Justiça no país, durante os últimos 25 anos, 

especialmente no Estado de São Paulo, recordo-me de ter sido instado, pelo saudoso professor 

e Des. Dínio de Santis Garcia, nos idos de 1988, a aprender na França, onde eu realizei cursos 

de pós-graduação na área, o que eles europeus estavam fazendo em termos de 

                                                           
2
 ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e às Práticas Processuais por Meio Eletrônico nos 

Tribunais Brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
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‘microinformática’, pois dizia o então responsável pela informatização do Judiciário Paulista, 

que : “não teremos solução nenhuma para o nosso problema se não nos livramos do sistema 

da PRODESP...” 

Prefaciando a obra pioneira do Prof. Garcia3, que lançou as bases da Informática Jurídica no 

país, o ilustre Prof. Ruy Barbosa Nogueira já preconizava que “o envolvimento do jurista com 

os computadores crescerá em ritmo acelerado nos próximos anos, quer quanto à utilização da 

máquina como instrumento de trabalho, quer no concernente aos problemas por ela 

provocados no âmbito do Direito.”  

E desde então, atuando pela OAB, ou como consultor da AASP – Associação dos Advogados de 

São Paulo, tivemos inúmeras oportunidades de interagir com o Poder Judiciário sobre o tema 

da informatização. Para nossa surpresa, que se transformou em decepção, constatamos que a 

coordenação do processo de informatização no país sempre esteve a cargo do corpo técnico, 

das chamadas Secretarias de TI dos Tribunais, cujo conhecimento do problema sempre se deu 

a partir das demandas dos magistrados, ou daqueles que um dia decidiram que deveria se 

investir na informatização, seja lá o que isso pudesse significar. 

A informatização do processo foi gestada e parida pelas áreas de TI dos Tribunais, o que gerou 

mais de quarenta sistemas distintos, construídos “sob medida” para a necessidade 

apresentada pela direção do momento de cada tribunal, que se lembre, é renovada a cada dois 

anos. 

E o que é mais grave, é que o processo de informatização do processo levou em conta 

exatamente o velho processo, na exata forma que é praticado há mais de um século no país. 

Informatizou-se o velho. Os analistas tiveram que entender as regras e rotinas arcaicas, e as 

automatizar.  

Lembro-me, certa feita, acompanhado do Prof. Augusto Marcacini, como representantes da 

OAB/SP, que nos foi apresentado um novo sistema de processo eletrônico, que seria 

implantado nos Juizados Especiais Cíveis, em que se apresentou, como atributo impar do 

sistema, uma tela gráfica que reproduzia a imagem dos velhos escaninhos dos cartórios, 

numerados de 01 a 31, indicando os dias do mês, para que o serventuário-usuário tivesse a 

mesma identidade visual à qual estava habituado. 

E tendo sido os sistemas concebidos como forma de automatização do velho, sempre haverá 

alguma circunstância ou ocorrência processual que não terá sido previamente identificada e 

programada, gerando dificuldade e impasse ao usuário.  

Indagamos então: por que não se aproveitou a oportunidade de discussão do Novo Código de 

Processo Civil para se discutir e aprovar um novo modelo processual, ou um o rito eletrônico, 

para certas matérias, de cognição mais direta, com atos concentrados e limitados? Este 

modelo certamente se mostraria bastante adequado para ser aplicado às lides envolvendo 

direitos do consumidor, execuções fiscais, demandas previdenciárias, enfim, demandas que 

não variam quanto à sua tipologia, fundamentação legal, e que comportam prova 

eminentemente documental.  

                                                           
3
 GARCIA, Dínio dos Santos. Introdução à Informática Jurídica. São Paulo, José Bushatsky Editor, 1976. 
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A adoção de um rito próprio para o processo eletrônico também permitiria aprimorar a boa 

prática de cumprimento das regras de ordenamento do processo, que poucas vezes são 

respeitadas, impedindo a “bagunça processual” que está na origem de toda a demora do feito. 

E aqui não se trata de mudar a lei, prática tão afeita aos brasileiros, mas simplesmente de fazer 

cumprir as regras processuais já existentes, limitando os momentos de manifestação das 

partes no processo, reservando-se ao magistrado proferir, apenas, as regras ordenatórias e de 

controle dos atos processuais.  

Além de intervir diretamente na eliminação dos chamados “tempos mortos”, o próprio 

sistema informático se presta a ordenar o processo, restringindo a prática de atos inoportunos 

e protelatórios, facilitando o encaminhamento das questões de relevo ao magistrado da causa, 

que seria instado apenas a proferir, como regra geral no caso concreto, um despacho saneador 

e proferir a sentença final, sendo automatizáveis todas as decisões de mero impulso, ou sem 

caráter decisório. 

 

5. DAS LIMITAÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

Além de estar apoiada em sistemas seguros, estáveis e testados, aptos à produção em massa, 

a implantação do processo eletrônico pressupõe a existência de condições mínimas de 

infraestrutura, que devem assegurar um nível de desempenho adequado e o funcionamento 

contínuo do serviço, como condição do pleno exercício dos direitos da advocacia, e, por 

conseguinte, do cidadão-jurisdicionado. 

O Brasil é um país de dimensões continentais e as realidades tecnológicas e de infraestrutura 

são absolutamente assimétricas nos diferentes estados federados e regiões. A adoção 

indiscriminada do processo eletrônico já é e será causa de agravamento de disparidades 

existentes no país. 

A título de exemplo, nossa Comissão de Informática Jurídica da OAB/SP realizou recentemente 

pesquisa junto a mais de duzentas subseções da OAB, e constatou que nas distintas cidades e 

regiões do estado, tido como o mais rico do país, as velocidades de conexão de internet 

disponibilizadas aos usuários variam em mais de vinte vezes. 

Também há notícia de várias comarcas do país, particularmente dos estados mais pobres, 

onde sequer existe acesso à banda larga, excluindo, na prática, algumas localidades e 

profissionais da prática do processo eletrônico. 

Paralelamente à notícia da ampla adoção do processo eletrônico em situações em que os 

advogados estão despreparados para enfrentar tal desafio, sabe-se do surgimento de 

prestadores de serviços de tecnologia que vendem assessoria a advogados que se vêm 

incapazes de enfrentar a árdua tarefa de peticionar no meio eletrônico, dando ensejo ao 

surgimento, na prática, de intermediários ao exercício da profissão... 

Ou seja, problemas se oferecem ao advogado em sua lide diária. Sistemas instáveis, sem que 

os Tribunais o admitam formalmente, a ausência do juiz na vara, o que impede um despacho 
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“de emergência”, e a incerteza quanto à origem do problema que se manifesta no momento 

de envio de uma petição (no prazo) pelo sistema do Tribunal são novas fontes de angústia aos 

profissionais. 

 

6. CONVITE À REFLEXÃO 

A razão de ser deste escrito, que trazemos à luz por convite do CFOAB não é simplesmente 

criticar o que vem sendo feito no processo de informatização da Justiça, capitaneado pela CNJ 

– Conselho Nacional de Justiça, que em 2013 adotou a Resolução nº 185/2013, que instituiu o 

PJe como sistema de processamento de informações e de atos processuais do Judiciário, além 

de estabelecer os parâmetros para sua implantação e seu funcionamento, mas sim trazer 

alguma luz ao processo, sobretudo para auxiliar os advogados na formulação de juízo crítico e 

balizado sobre tudo o que está ocorrendo, especialmente uma vez que a advocacia não está 

sendo ouvida. 

A adoção de um sistema único de processo eletrônico de fato atenderia a uma das demandas 

da advocacia, de existência de uma interface única, que possibilitasse ao advogado o 

peticionamento em geral, em qualquer instância ou tribunal, de modo a não precisar dominar 

as regras de operação de dezenas de sistemas.  

Entendemos, todavia, ser preocupante a imposição pelo CNJ de um modelo único – o PJe, 

originalmente concebido para a Justiça do Trabalho, cujas regras processuais são mais simples 

e limitadas que na Justiça Comum, e que foi somente testado em tribunais que lidam com 

quantidades menores de feitos. 

Em estados federados como São Paulo, que concentra a maior quantidade de processos, e 

onde há anos é utilizado na Justiça Comum outro sistema de processo eletrônico – o e-SAJ, é 

preocupante o risco de retrocesso e mesmo de colapso do serviço, com uma mudança total e 

no curto prazo. 

Casos emblemáticos, como a paralisação da Justiça Federal em São Paulo, e mais 

recentemente em setembro de 2014, em Portugal, quando da alteração do sistema Citius, 

tornando inoperantes os serviços da Justiça, devem ser considerados quando da implantação 

de mudanças, que não devem ser drásticas, nem irresponsáveis.  

 

7. A NOVA FORMA DE ADVOGAR 

 

Temos acompanhado a regulamentação da matéria do processo eletrônico pelos Tribunais, na 

forma prevista pelo artigo 18 da Lei nº 11.419/06. Com total pertinência, Alexandre 

Atheniense, na obra citada, faz alusão à célebre expressão cunhada por Lawrence Lessig, das 

Universidades de Harward e Stanford, segundo o qual “Code is Law”, ou seja, que aquele que 

detém e controla as regras de programação no mundo informático é quem de fato terá o 

poder de exercer as regras previstas pela lei, impondo modelos de conduta aos usuários. 
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A proliferação de normas procedimentais que surgem de todos os tribunais do país, versando 

sobre padrões de assinatura eletrônica, ferramentas que podem ser empregadas, tamanho e 

formato de documentos, apenas comprovam o que foi dito. 

Também se critica a forma como as áreas de TI dos tribunais estariam inovando em regras de 

prática processual, muito além da delegação feita pela lei, limitada que foi a matérias técnicas, 

inclusive invadindo a esfera legislativa do Congresso Nacional, a quem a Constituição Federal 

reserva a iniciativa de proposição e aprovação de normas de processo. 

A questão vai além, e remete à necessária reflexão acerca da linguagem e da forma de se 

peticionar no processo eletrônico. Seja pelo acúmulo dos serviços - que leva os magistrados a 

procurar o que de mais relevante existe numa petição, seja pela facilidade hoje existente de se 

praticar o “copia e cola” - o que facilita a transcrição de textos extensos e muitas vezes 

redundantes, existe hoje ampla rejeição às petições extensas, recheadas de argumentos 

doutrinários e jurisprudenciais. 

Muito criticam a excessiva simplificação ou vulgarização da argumentação jurídica, tal como 

incentivado pelo processo eletrônico. Em recente artigo de grande pertinência, com a visão 

acurada que lhe é peculiar, Tércio Sampaio Ferraz Jr4. adverte para o alheamento da fonte 

primária do direito, que é a lei, e crescente prevalência da jurisprudência em relação à 

doutrina, levando-nos da centralidade da lei para a da jurisdição. E assim, a justificativa das 

decisões deixa de se fundar na própria lei, mas sim em argumentos largamente aceitos 

socialmente (conferindo-se na prática à própria mídia o papel prático de fonte do direito), e 

em princípios gerais ou constitucionais, interpretados adrede pelo magistrado. 

Ingênuo seria, contudo, ignorar que a práxis jurídica há muito tem deixado de lado e 

desprezado as largas argumentações, em que se traduziam os arrazoados judiciais, verdadeiras 

peças literárias e obras de retórica.  Nos tempos atuais, sobretudo sendo as peças processuais 

lidas em telas de computador, a cognição passa a ser sumária, a leitura expressa e quase 

dinâmica, com os juízes esperando que o advogado vá “direto ao ponto”, sem maior delonga. 

Também seria então o caso de argumentar se o debate jurídico estaria de fato sendo 
empobrecido por essa forma de comunicar, e pelas limitações regimentais e práticas que o 
meio impõe. Ou seria ela que nos libertaria das amarras impostas pela dogmática jurídica - 
assim entendida como a técnica utilizada por profissionais do Direito no desempenho de suas 
funções imediatas, de invocar mestres eruditos ou clichês e estereótipos, como pretexto para 
demonstração de uma erudição sem peso teórico, o que se verifica entre os juristas de ofício, 
no dizer de José Eduardo Faria5 ? 

Em suma, gostemos ou não, é fato que o debate jurídico intermediado pela tela do 

computador adquire outros contornos, obrigando o advogado a se reinventar, só lhe restando 

aprender esta nova forma de se comunicar, pois não vejo meios de reverter essa tendência, e 

menos ainda a retomar a forma de debate pratica há 50 anos.   

                                                           
4
 FERRAZ JR., Tércio Sampaio.Jurisprudência passou a ter mais importância que a própria lei.Disponível 

em:<http://www.conjur.com.br/2014-set-29/jurisprudencia-passou-importancia-propria-lei>. Acessado 
em 30/09/2014. 
5
 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1987. p 

47. 
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  CONCLUSÃO  

 

Para que nossas críticas não sejam mal interpretadas, reafirmamos - com todas as letras, que 

somos grandes entusiastas do emprego das novas tecnologias pelo Poder Judiciário, bem 

como do uso amplo do processo eletrônico. 

Parece-nos, porém, evidente que o processo de informatização do processo no país sofre da 

mesma falta de planejamento que impera no país.  Poderia ter sido mais ousado se os gestores 

dedicados à tarefa tivessem proposto um modelo de implantação que representasse uma 

efetiva renovação do modelo processual. Equivoca-se ao delegar decisões que afetam a prática 

processual à área técnica dos tribunais. Peca, especialmente, pela pouca receptividade aos 

pleitos dos advogados e da OAB, que apesar de ser a voz dos jurisdicionados, razão última da 

existência do Poder Judiciário, tem sua opinião considerada de menor importância. 

A construção de uma solução de processo eletrônico não deve atender apenas os interesses 

dos órgãos gestores do Poder Judiciário, mas deveria, especialmente, assegurar o amplo e livre 

exercício da advocacia e garantir os direitos das partes.  

Reiteramos que o aprimoramento da prestação jurisdicional não ocorrerá apenas com a maior 

celeridade nos julgamentos, mas especialmente com a efetiva qualidade conferida aos serviços 

judiciais, que pressupõe o pleno exercício dos direitos constitucionais da parte, a ampla 

defesa, e um julgamento isento, proferido pelo juiz natural da causa, e não por terceiros, 

sejam eles humanos ou máquinas.   

Merecem referência e elogios as iniciativas levadas a cabo pela Comissão Especial de Direito da 

Tecnologia e Informação do CF-OAB, que tem atuado junto às instâncias gestoras dos distintos 

órgãos judiciais, envolvidos na implantação do processo eletrônico, em nível nacional. Em sua 

atuação, a Comissão, por seus membros e seu combativo Presidente - Conselheiro Federal 

pelo estado do Espírito Santo, Luiz Cláudio Allemand, tem levado aos órgãos gestores as 

questões mais prementes que envolvem a advocacia no processo de informatização do 

processo, suas demandas e urgências, não apenas sob forma de crítica, mas também sob 

forma de sugestões a serem implantadas6.  Igualmente, e sem deixar de fazer a autocrítica da 

classe, tem alertado para a urgência de se capacitar todos os advogados para a prática do 

processo eletrônico, o que somente ocorrerá com a propagação dos comitês de ensino e de 

inclusão digital. Atento às necessidades dos idosos e portadores de deficiências, tem-se 

procurado garantir os seus direitos.  As operadoras de telefonia, os provedores de internet e 

as agências reguladoras também devem ser provocados para garantir a existência e o 

funcionamento minimamente adequado da infraestrutura necessária à prático do processo 

eletrônico. 

                                                           
6
  Cf. Proposição CF-OAB n. 49.0000.2013.00.2226-8/COP.  Origem: Presidência da Comissão Especial de 

Direito da Tecnologia e Informação. 
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É premente a conscientização pelas Faculdades de Direito da necessidade de atualização de 

seus currículos, nele incluindo disciplinas que não apenas capacitem o aluno, futuro bacharel, 

a lidar com as ferramentas tecnológicas com naturalidade, mas que o habilite como ser 

pensante num sistema arcaico que precisa de reformas. Para tanto é imperiosa a revisão e 

atualização da metodologia de ensino, qualificando o aluno à reflexão crítica, de modo a se 

libertar dos antigos modelos dogmáticos, que não mais se sustentam no meio informático, 

propício à cognição expedita.  

Também seria o caso de os gestores do Processo Eletrônico no país, em especial do CNJ, de 

reavaliarem a forma de implantação desse instrumento, da maneira imediata e geral que está 

sendo feita, sem distinção de tipos de ações e classes processuais, em todas as comarcas do 

país. Se o objetivo último é gerar produtividade e número favoráveis, melhor seria a 

identificação prévia dos grandes gargalos da Justiça, e onde deverão ser feitas as grandes 

intervenções. Existem classes processuais, e demandas de cognição mais complexa, que ainda 

não encontram no meio informático a melhor forma de apresentação de argumentos, como as 

causas de família, ou processos que envolvam perícias e documentação muito elaborada.  

Não seria o caso de se prever exceções pontuais, que não afetariam o interesse de 

produtividade do gestor do sistema, mas assegurariam às partes uma maior qualidade na 

apreciação da prova e de seus argumentos ? 

Em conclusão, a demanda de melhoria dos serviços judiciários, com maior celeridade e 

qualidade, não é pleito exclusivo da advocacia. É de todos os cidadãos. A adoção do processo 

eletrônico deve contribuir para esse objetivo, mas o projeto de informatização da Justiça não 

comporta heróis nem derrotados. 

Uma Justiça eficiente, célere e atenta aos direitos dos cidadãos, que respeite e prestigie os 

seus próprios atores, e o trabalho dos advogados, é a Justiça respeitada e admirada que se 

espera ver efetiva neste país, que ainda engatinha na democracia e ainda mira ao longe a 

distribuição da justiça social. 

 

 

    Luiz Fernando Martins Castro 
  Presidente da Comissão de Informática Jurídica da OAB/SP  

Doutor em Direito e Informática pela Universidade de Montpellier – França.   

 

 

(*) Artigo Publicado na Coletânea: “Processo Judicial Eletrônico”, editada pelo CF-OAB, sob a 

coordenação dos Drs. Marcus Vinicius Furtado Coêlho e Luiz Cláudio Allemand. 


