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RESUMO 

O tema da presente monografia concentra-se na area do Direito Processual Civil e 
do Direito Constitucional, limitando seu estudo as recentes alteracoes do Codigo de 
Processo Civil Brasileiro e da legislacao processual extravagante que determinaram 
a informatizacao do processo judicial, bem como as vantagens e desvantagens da 
instituicao do processo eletronico e sua adequaeao aos diversos principios, direitos 
e garantias constitucionais. O objetivo geral e o conhecimento do que foi modificado 
na legislacao processual civil patria em relacao ao processo eletronico, e os 
objetivos especificos sao a compreensao da repercussao dessas inovacoes no 
ordenamento juridico, o exame das vantagens e desvantagens do sistema 
informatizado, o conhecimento das iniciativas do Poder Judiciario para atender as 
modificacoes advindas da introducao do processo telematico e a analise dos 
dispositivos alterados em face dos principios constitucionais do devido processo 
legal, da razoavel duracao do processo, da inafastabilidade da jurisdicao, da 
instrumentalidade das formas, da publicidade dos atos jurisdicionais e do direito ao 
contraditorio, a ampla defesa e a privacidade do individuo. Para a realizacao do 
estudo, utilizou-se de uma ampla pesquisa teorica a partir da legislacao, da doutrina 
e da jurisprudencia, atraves de codigos, livros, periodicos, internet, entre outros. 
Conclui afirmando que a informatizacao do processo contribuiu, de fato, para uma 
maior celeridade processual, sem olvidar os direitos e garantias individuals ou 
atentar contra os principios constitucionais. Contudo, a morosidade da justica deve-
se tambem a diversos outros fatores, fazendo-se necessario ainda outras reformas 
processuais para otimizar o tramite processual e alcangar efetivamente o escopo da 
tutela jurisdicional. 

Palavras-chave: Processo Civil. Informatizacao. Processo eletronico. Principios 
Constitucionais. 



ABSTRACT 

The theme of this monograph is concentrated in civil procedural law and 
constitutional law, limiting its study to the recent changes in the Brazilian Civil 
Procedures Code and the procedural law extravagant and the way it contributed to 
the computerization of the use of electronic procedures and its integration to several 
principles and constitutional guarantees. The aim of this work is the knowledge of 
what has been modified in the Brazilian civil procedures code related to the electronic 
procedure, and the specific goals are the comprehension of the repercussion of this 
innovations in the legal system, the examination of advantages and disadvantages of 
the computerized system, the knowledge of the initiatives of the Judiciary to meet the 
changes resulting from the introduction of the electronic process and the analysis of 
the modified gadgets, due to the principles of due process Law, of the reasonable 
duration of the process, of standing of sue, of the instrumentality of the forms, the 
publicity of the jurisdictional acts, and the right of advertising of legal acts and the of 
privacy of each individual. For this study has used a theoretical research using the 
doctrine and jurisprudence, according to codes, books, periodicals, internet and 
others. It finishes affirming that the computerization of the process contributes, in 
fact, to a greater processual fastness, preserving the rights and individuals 
guarantees. Although, the slowness of justice is due also to several other factors, 
and needs other processual modifications to ameliorate the processual course and 
achieve the objective of the jurisdictional tutorage. 

Keywords: Civil Process. Computerization. Electronic procedure. Constitutional 
Principles. 
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INTRODUCAO 

O tema da presente monografia concentra-se na area de Direito Processual 

Civil, limitando seu estudo as recentes alteracoes do Codigo de Processo Civil que 

importaram na informatizacao do processo judicial. Tais questoes sao abordadas 

atraves de uma ampla pesquisa doutrinaria e jurisprudencial, enfatizando as 

inovacoes advindas da Lei n°. 11.419 de 19 de dezembro de 2006, bem como as 

vantagens e desvantagens provenientes do processo eletronico e sua adequacao 

aos diversos principios, direitos e garantias constitucionais. 

Sabe-se que a modemizacao da vida das pessoas e a informatizagao das 

atividades cotidianas ja e uma realidade. Atualmente, os individuos tern se 

deparado, cada vez mais, com a necessidade de se adaptar a "era da informatica e 

digitalizacao". A praticidade e rapidez do mundo virtual, antes uma opgao, torna-se, 

paulatinamente, uma obrigacao. Se, de urn lado, empresas e prestadores de servico 

buscam reduzir gastos e otimizar a produgao e o atendimento, de outro, os usuarios 

exigem a comodidade que esta nova tecnologia oferece. 

No mundo juridico, a situacao nao e diferente. As inovacoes justificam-se, se 

nao por outras fortes motivacoes, tambem pelo fato de ser o brasileiro Ifder mundial 

de tempo de navegacao na internet.'1 

O Direito e uma ciencia dinamica, competindo-lhe acompanhar a evolucao 

da sociedade, em especial da comodidade, da qual pretenda regular a conduta, a 

fim de manter-se atual e eficiente. Se nao adaptar-se a nova realidade, o Poder 

Judiciario sucumbira ao avanco da demanda social. Busca-se, incansavelmente, a 

substituigao do papel pelo meio eletronico, em especial nos servicos prestados pela 

Justica. E, nao obstante a modemizacao do judiciario seja frequentemente vista 

como uma Utopia, a informatizagao do procedimento se impoe como medida de 

justiga. Deste modo, inadmissivel que se mantenha estatico diante do 

desenvolvimento tecnologico, que e de fundamental importancia para se alcangar 

seguranga juridica nas relagoes estabelecidas na nova ordem social. Dai a 

necessidade de encontrar solugoes tecnologicas adequadas ao sistema de 

1 CARDOSO, Antonio Pessoa. Justica Virtual. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano X, n°. 
217, p. 55, 31 jan. 2006. 
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principios e normas processuais, para, incorporando-se a rotina forense, minimizar 

aspectos formais em proveito do pragmatismo.2 

E certo que a morosidade e, indubitavelmente, o maior fator de insatisfagao 

com o judiciario brasiieiro, e a informatizagao do processo ataca frontalmente urn de 

suas mais importantes causas: a burocracia. Ademais, apos a Emenda 

Constitucional n°. 45, de 8 de dezembro de 2004, que acrescentou o inciso LXXVIII 

ao artigo 5°. da Constituigao Federal (CF) 3, a informatizagao do processo passou a 

ser uma das opgoes para garantir a todos, no ambito judicial e administrativo, "a 

razoavel duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitagao", conforme reza o dispositivo. 

Alem de uma maior agilidade na Justiga, a informatizagao do processo 

judicial permitira uma maior publicidade e fiscalizagao do trabalho dos magistrados e 

serventuarios, uma vez que aumentara a transparencia do tramite processual e das 

decisoes, cujo conteudo estara acessivel ao publico, via rede mundial de 

computadores. Este quesito corrobora com o direito fundamental a publicidade, pelo 

qual os atos processuais devem ser publicos, assim como preceitua o artigo 155 4 do 

Codigo de Processo Civil. Tal principio permite o controle da opiniao publica sobre 

os servigos da justiga e sofre apenas pequenas restrigoes para preservar o interesse 

publico ou a preservagao da intimidade, sempre fundamentado no principio da 

proporcionalidade.5 

No entanto, e imperioso destacar que a informatizagao do processo nao e 

apenas uma nova forma atraves da qual os tribunals devem gerir o protocolo, o fluxo 

e o destino de seus documentos, mas urn instrumento ao qual todos os profissionais 

envolvidos com o processo terao que lidar. Destarte, e preciso que na implantagao 

do sistema sejam considerados os interesses destes, especialmente dos advogados 

2 SANTOS, Ana Cristina Batista. Informatizagao Judicial - Realidade Urgente. Revista Juridica 
Consulex. Brasilia, DF, ano X, n° 236, p. 52, 15 nov. 2006. 
3 "CF/88. Art. 5°. LXXVIII - a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel 
durac§o do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitagao. (Incluido pela 
Emenda Constitucional n° 45, de 2004)" 
4 "CPC. Art. 155. Os atos processuais sao publicos. Correm, todavia, em segredo de justica os 
processos: 
I - em que o exigir o interesse publico; 
II - que dizem respeito a casamento, filiacio, separagao dos conjuges, conversao desta em divorcio, 
alimentos e guarda de menores. (Redacao dada pela Lei n° 6.515, de 26.12.1977) 
Paragrafo unico. O direito de consultar os autos e de pedir ceitiddes de seus atos e restrito as partes 
e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse juridico, pode requerer ao juiz certidao 
do dispositivo da sentenca, bem como de inventario e partilha resultante do desquite." 
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e dos membros do Ministerio Publico, garantindo-lhes meios adequados e seguros. 

Do mesmo modo, cabe tambem a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), urn papel 

importante nessa transicao, defendendo os interesses da classe, realizando a 

reciclagem dos advogados e oportunizando meios efetivos para que eles possam 

adequar-se e usar o sistema. 

A informatizagao do processo judicial manteve os prazos, as agoes, os 

recursos, os procedimentos, etc. do processo civil. Esse diploma legal apenas 

possibilitou o uso do meio eletronico e regulamentou, de forma geral, o processo 

total ou parcialmente eletronico. Assim, essa renovagao nao repercutira diretamente 

sobre a maioria dos principios processuais. Contudo, e inegavel que, em razao das 

suas caracteristicas e necessidades, a violagao a alguns principios sera 

questionada. 6 

O objetivo geral deste trabalho e, portanto, o conhecimento do que foi 

modificado na legislagao processual civil patria em relagao ao processo eletronico, e 

os objetivos especificos sao a compreensao da repercussao dessas inovagoes no 

ordenamento juridico, o exame das vantagens e desvantagens do sistema 

informatizado e a analise dos dispositivos alterados em face dos principios do devido 

processo legal, da razoavel duragao do processo, do contraditorio e da ampla 

defesa, da inafastabilidade da jurisdigao, da instrumentalidade das formas e da 

publicidade dos atos jurisdicionais e do direito a privacidade do individuo, para, ao 

final propor sugestoes para que a prestagao jurisdicional torne-se cada vez mais 

efetiva. 

5 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 80. 
6 ARONNE, Bruno. Revista Consultor Juridico, 29 de abril de 2008. Disponivel em: 
<http://www.forumpcs.com.br/noticia.php?b=236367>. Acesso em 12 de abril de 2009. 

http://www.forumpcs.com.br/noticia.php?b=236367


CAPITULO 1 PRECEDENTES HIST6RICOS DO PROCESSO ELETRONICO 

O sistema juridico brasileiro foi estruturado em uma epoca em que o 

documento cartular (folha de papel) constituia o unico meio de prova dos atos 

juridicos para os quais a lei exige forma escrita como requisito formal. 7 

No ambito do processo, o primeiro passo no sentido da informatizacao foi 

dado pela Lei 9.800/1999, na segunda metade da decada de 90 do seculo passado, 

em 26 de maio de 1999. Esta lei, amplamente conhecida como "Lei do Fax", admitiu 

a utilizacao de sistemas de transmissao de dados para a pratica de atos 

processuais, seja por fax ou similar (art. 1 0.) 8. Todavia, tal norma teve seu alcance 

deveras limitado, uma vez que nao obrigava que os orgaos judiciarios dispusessem 

de meios para a recepcao do material (art. 5 0 . ) 9 e nao dispensava a apresentacao 

dos originais (art. 2°.) 1 0 Ademais, a apresentagao de originais incompletos ou com 

trechos dissonantes da peca transmitida por fax autoriza a aplicagao de multa por 

litigancia de ma- fe 1 1 , 1 2 . Apesar do termo "similar", constante do caput do artigo, 

prevalecia na jurisprudencia entendimento no sentido de que nao era permitida a 

interposigao de recursos por meio de correio eletronico 1 3, isto e, as peticoes nao 

poderiam ser encaminhadas ao Poder Judiciario por meio eletronico 1 4. Mais tarde, 

atraves da Resolugao 287/2004, que disciplinava a aplicagao da referida lei, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu o envio de petigoes pelo correio eletronico, 

7 DONIZETTI, Elpidio. Curso Didatico de Direito Processual Civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 43-44. 
8 "Lei 9.800/1999. Art. 1°. E permitida as partes a utilizacao de sistema de transmissao de dados e 
imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a pratica de atos processuais que dependam de petic§o 
escrita." 
9 "Lei 9.800/1999. Art. 5° O disposto nesta Lei nao obriga a que os 6rgaos judiciarios disponham de 
equipamentos para recepcao." 
1 0 "Lei 9.800/1999. Art. 2° A utilizacao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o 
cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juizo, necessariamente, ate cinco 
dias da data de seu termino." 
1 1 N EG RAO, Theotonio & GOUVEA, Jose Roberto F. Codigo de Processo Civil e legislacao 
processual em vigor. 40 a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. p. 1582. 
, 2 STJ-1a. T., Al 583.467-AgRg, rel. Min. Teori Zavascki, j . 16.12.04, negaram provimento, v.u., DJU 
1.2.05, p. 413. 
1 3 STJ-Corte Especial, Pet 4.307-AgRg, rel. Min. Menezes Direito, j . 15.03.06, nao conheceram, v.u., 
DJU 24.04.06, p. 341. 
1 4 NEGRAO, Theotonio & GOUVEA, Jose Roberto F. Codigo de Processo Civil e legisla?ao 
processual em vigor. 40 a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. p. 1581. 
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embora mantivesse a exigencia de que, posteriormente, fossem protocolados os 

originais, sob pena de ineficacia do ato processual praticado. 1 5 

Em 28 de junho de 2001, foi editada a Medida Provisoria (MP) n°. 2.200, 

tratando da certificacao digital no Brasil, com o estabelecimento da Infra-Estrutura de 

Chaves Publicas Brasileiras (ICP-Brasil), considerando como "documentos publicos 

ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletronicos de que trata 

esta Medida Provisoria" (art. 12) 1 6 . 

Em sua primeira reedigao, a Medida Provisoria 2.200-1, de 27 de julho de 

2001, acrescentou ao referido artigo 12 os paragrafos 1°. e 2°., presumindo a 

veracidade das declaracoes constantes dos documentos em forma eletronica 

produzidos com a utilizacao de processo de certificacao disponibilizado pela ICP-

Brasil e cientificando que o disposto na Medida Provisoria nao obsta a utilizacao de 

outro meio de comprovacao da autoria e integridade de documentos em forma 

eletronica 1 7. 

A ultima edicao da Medida Provisoria em comento ocorreu em 24 de agosto 

de 2001, quando passou a designacao de Medida Provisoria 2.200-2 e, porforca da 

Emenda Constitucional (EC) n°. 32, de 11 de setembro de 2001, passou ao status de 

"medida permanente", regendo ate hoje as situacoes nela definidas. 

Urn maior avanco foi dado pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que 

dispoe sobre a instituigao dos Juizados Especiais Civeis e Criminais no ambito da 

Justiga Federal. As inovagoes trazidas por esta lei foram mais incisivas e consistiram 

em: a) permitir aos tribunals que organizassem urn servigo de intimagao das partes e 

de recepgao de petigoes por meio eletronico, sem que fosse necessaria a 

apresentagao posterior dos originais (art. 8°., §2 0 . ) 1 8 , b) reuniao de juizes 

1 & PEREIRA, Andre Meio Gomes. Juizados Especiais Federals (JEF): Uma Nova Visao do Processo 
em Face da Fazenda Publica. Estudantes - Caderno Academico Edicao Comemorativa. Recife: 
Nossa Livraria, 2007. p. 430. 
1 6 "MP 2.200/2001. Art. 12. Consideram-se documentos publicos ou particulares, para todos os fins 
legais, os documentos eletrdnicos de que trata esta Medida Provisoria." 
1 7 "MP 2.200-1/2001. Art. 12 (...) 
§ 1° As declaracoes constantes dos documentos em forma eletronica produzidos com a utilizacao de 
processo de certificacao disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relacao aos 
signatarios, na forma do art. 131 da Lei n° 3.071, de 1° de Janeiro de 1916 - Codigo Civil. 
§ 2° O disposto nesta Medida Provisoria nao obsta a utilizacao de outro meio de comprovacao da 
autoria e integridade de documentos em forma eletrdnica, inclusive os que utilizem certificados nao 
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como valido ou aceito pela pessoa a quern 
for oposto o documento." 
1 8 "Lei 10.259/2001. Art. 8° As partes serao intimadas da sentenca, quando nao proferida esta na 
audiencia em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mao 
propria). 
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domiciliados em cidades diversas atraves da via eletronica, para fins de 

uniformizacao jurisprudencial (art. 14, §3 0 . ) 1 9 e, c) obrigou a criacao de programas de 

informatica para e a promocao de cursos de aperfeicoamento para magistrados e 

servidores (art. 24) 2 0 . 

A partir de entao, os departamentos de informatica dos Tribunais Regionais 

Federals (TRF's) desenvolveram a solucao do e-processo (e-procf \ que eliminou 

totalmente o uso do papel e dispensou o deslocamento dos advogados a sede da 

Justica Federal pois, neste sistema, todos os atos processuais, desde a petigao 

inicial ate o arquivamento, sao realizados por meio eletronico. Anote-se que este 

sistema, de aplicabilidade limitado aos Juizados Federais, apresentava o mesmo 

problema dos sistemas desenvolvidos pelos tribunais em consequencia da 

autorizacao da Lei 9.800/1999: nao exigia o cadastramento presencial e, assim, nao 

garantia a identidade do usuario e autenticidade dos documentos. Para combater 

esta deficiencia, foi votada a Lei 10.358, de 27 de dezembro de 2001, mas esta 

primeira tentativa restou frustrada, devido ao veto do entao presidente Fernando 

Henrique Cardoso, fundamentado na uniformizacao dos padroes e na seguranca 

juridica, que impediu o acrescimo de paragrafo unico 2 2 ao artigo 154, autorizando a 

implantacao de sistemas de autenticaeao eletronica o ambito dos tribunais. 2 3 

A solucao veio, entao, com o advento da Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 

2006, que acrescentou ao artigo 154 do Codigo de Processo Civil (CPC) o seu 

paragrafo unico, que autorizava os tribunais, no ambito da respectiva jurisdicao, a 

§1°U) 
§ 2° Os tribunals poderao organizar servigo de intimagao das partes e de recepgao de petigoes por 
meio eletronico." 
1 9 "Lei 10.259/2001. Art. 14. Cabera pedido de uniformizagao de interpretagao de lei federal quando 
houver divergencia entre decisSes sobre questSes de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretagao da lei. 
§ 1 ° ( - ) 
§2°(...) 
§ 3° A reuniao de juizes domiciliados em cidades diversas sera feita pela via eletronica." 

"Lei 10.259/2001. Art. 24. O Centra de Estudos Judiciarios do Conselho da Justiga Federal e as 
Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais Federais criarao programas de informatica 
necessarios para subsidiar a instrugao das causas submetidas aos Juizados e promoverao cursos de 
aperfeicoamento destinados aos seus magistrados e servidores." 

Conhecido simplesmente pela sigla ue-proc". 
2 2 "CPC. Art. 154(...) 
Paragrafo Onico. Atendidos os requisitos de seguranga e autenticidade, poderao os tribunais 
disciplinar, no ambito da sua jurisdigao, a pratica de atos processuais e sua comunicagao as partes, 
mediante a utilizagao de meios eletrdnicos" (NR). (VETADO) 
2 3 REINALDO FILHO, Demdcrito. A informatizagao do Processo Judicial. Da "Lei do FAX" a Lei 
11.419/2006: uma breve retrospectiva legislativa. Disponivei em: 
<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf>. Acesso em: 18 ago. de 2008. 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf
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disciplinar a pratica e a comunicacao oficial dos atos processuais por meios 

eletronicos. 2 4 

Verifica-se, no dispositivo supra, a preocupacao do legisiador para que a 

validacao dos atos processuais em forma eletronica realizados perante os tribunais 

fosse feita por meio da estrutura de certificacao digital da ICP-Brasil. 2 5 Mas nao 

obstante a previsao legal, os tribunais nao tiveram a minima preocupacao com a 

uniformizacao da informatizacao do mero acompanhamento processual, de modo 

que cada estado da federacao, bem como os diversos orgaos que integram a justica 

federal adotam equipamentos distintos. 2 6 Nesse aspecto, e aconselhavel uma maior 

ateneao do Conselho Nacional de Justica para definir padroes a serem seguidos 

pelos diversos tribunais do pais, o que facilitara o acompanhamento dos processos 

nao apenas pelos operadores do direitos, mas tambem pelo jurisdicionado. A 

implantacao da numeracao unica, definida pela Resolucao n° 65 do CNJ e cujo 

prazo limite e o dia 1° de Janeiro de 2010, contribuira para a viabilizacao da 

uniformizacao dos sistemas, que terao de ser adaptados, e facilitara a comunicacao 

entre os orgaos. 

Em seguida, foi editada a Lei 11.341, de 7 de agosto de 2006, cuja unica 

inovagao foi alterar o paragrafo unico do artigo 541 para admitir as decisoes 

disponiveis em midia eletronica, inclusive na internet, entre as suscetiveis de prova 

de divergencia jurisprudencial (art. 1 0 ) 2 7 . 

^ 4"CPC. Art. 154(„.) 
Paragrafo Unico. Os tribunais, no ambito da respectiva jurisdicao, poder§o disciplinar a pratica e a 
comunicacao oficial dos atos processuais por meios eletronicos, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade juridica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves 
Publicas Brasileira - ICP - Brasil." (NR) 
2 5 REINALDO FILHO, Democrito. A informatizagao do Processo Judicial. Da "Lei do FAX" a Lei 
11.419/2006: uma breve retrospectiva legislativa. Disponivel em: 
http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf. Acesso em: 18 ago. 2008. 
2 6 DONIZETTI, Elpidio. Curso Didatico de Direito Processual Civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 45-46. 
2 7 "Lei 11.341/2006. Art. 1° O paragrafo unico do art. 541 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -
Codigo de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redacao: 
"Art. 541. (...) 
Paragrafo unico. Quando o recurso fundar-se em dissidio jurisprudencial, o recorrente fara a prova 
da divergencia mediante certidao, copia autenticada ou pela citacao do repositdrio de jurisprudencia, 
oficial ou credenciado, inclusive em midia eletronica, em que tiver sido publicada a decisao 
divergente, ou ainda pela reproducao de julgado disponivel na internet, com indicacao da respectiva 
fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstancias que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados. (NR)" 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf
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Ainda no ano de 2006, foi publicada a Lei 11.382, que criou os 

institutes da penhora on-line (Art. 655-A, CPC) 2 8 e do ieilao on-line (Art. 689-A, 

CPC) 2 9 , alterando varios outros dispositivos do Codigo de Processo Civi l . 3 0 

Contudo, foi a partir da edicao da lei 11.419, de 19 de dezembro 

de 2006, que o legislador definiu as linhas mestras que guiarao os tribunais na 

implantagao do sistema informatizado. Tal lei divide-se em quatro capitulos e trata, 

separadamente, dos seguintes temas: da informatizagao do processo judicial, da 

comunicacao eletronica dos atos processuais e do processo eletronico. O uso de 

meio eletronico na comunicagao de atos e transmissao de pegas processuais sera 

aplicado aos processos civil, penal e trabalhista em todos os graus de jurisdigao. 

Verifica-se que a referida lei admite o meio eletronico nao apenas para a pratica de 

atos isolados, mas para a comunicagao de atos, transmissao de pegas processuais 

e tramitagao de processos judiciais. 3 1 

Ademais, nao obstante essas mudangas, ha algum tempo, 

diversos tribunais de todo o pais ja disponibilizam ao publico, em site proprio, 

informagoes sobre o andamento de processos, jurisprudencia e inteiro teor de 

despachos, sentengas e acordaos. Algumas Cortes oferecem tambem acesso ao 

"CPC. Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou aplicagao financeira, o 
juiz, a requerimento do exequente, requisitara a autoridade supervisora do sistema bancario, 
preferencialmente por meio eletronico, informagoes sobre a existencia de ativos em nome do 
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, ate o valor indicado na 
execugao. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006). 
§ 1° As informacSes limitar-se-ao a existencia ou nio de deposito ou aplicacao ate o valor indicado 
na execucao. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006). 
§ 2° Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se a 
hipdtese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estao revestidas de outra forma de 
impenhorabilidade. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006). 
§ 3° Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, sera nomeado depositario, 
com a atribuicao de submeter a aprovagao judicial a forma de efetivacao da constricao, bem como de 
prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem 
imputadas no pagamento da divida. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006)." 
29 " Q P Q Art. 689-A. O procedimento previsto nos arts. 686 a 689 podera ser substituido, a 
requerimento do exequente, por alienagao realizada por meio da rede mundial de computadores, com 
uso de paginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades publicas ou privadas em convenio 
com eles firmado. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006). 
Paragrafo unico. O Conselho da Justiga Federal e os Tribunais de Justiga, no ambito das suas 
respectivas competencias, regulamentarao esta modalidade de alienagao, atendendo aos requisites 
de ampla publicidade, autenticidade e seguranga, com observancia das regras estabelecidas na 
legislagao sobre certificagao digital. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 2006)." 
3 0 VENDRAMINI, Larissa. Lei da informatizagao - Publicidade das decisoes tornou a Justiga mais 
acessivel. Revista Consultor Juridico. 26 de fevereiro de 2007. Disponivel em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1>. Acesso em: 19 set. 2008. 
3 1 MALTA, Clistenes Patriota. Lei de Processos EletrSnicos: Prorrogagao de Prazo Proporcional a 
Inacessibilidade ao Sistema Informatizado. Estudantes - Caderno Academico Edigao 
Comemorativa. Recife: Nossa Livraria, 2007. p. 448. 

http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1
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sistema "push", que se constitui service- gratuito, via e-mail, de informacoes 

processuais. 3 2 O fato e que, embora em diferentes proporcoes, todos os tribunais do 

pais eomecaram a disponibilizar informacoes atraves da rede mundial de 

computadores. 

No inicio deste ano, o Conselho Nacional de Justiga (CNJ) 

apresentou, durante o 2° Encontro Nacional do Judiciario, realizado em Belo 

Horizonte, urn conjunto de dez metas que deverao ser cumpridas por todos os 

Tribunais do pais ate o final do ano. As metas foram aprovadas pelo plenario 

composto dos presidentes dos Tribunais da Justiga Federal, Estadual, Eleitoral, do 

Trabalho, Militar e dos Tribunais Superiores, alem de representantes de associagoes 

de magistrados, e incluem, entre outras, a informatizagao de todas as unidades 

judiciarias e sua interligagao ao respectivo tribunal e a rede mundial de 

computadores (internet), a informatizagao e automatizagao da distribuigao de todos 

os processos e recursos, implantagao de sistema de gestao eletronica da execugao 

penal e mecanismo de acompanhamento eletronico das prisoes provisorias, a 

disponibilidade das informagoes processuais nos portais da rede mundial de 

computadores (internet), com andamento atualizado e conteudo das decisoes de 

todos os processos, respeitado o segredo de justiga, e a implantagao do processo 

eletronico em parcela de suas unidades judiciarias. Embora definidas, o ministro 

Gilmar Mendes nao descartou a possibilidade de essas metas serem revistas, caso 

haja dificuldade significativas na sua implantagao. No entanto, este foi mais urn 

passo na informatizagao do processo judicial. 

1.1 Inovagoes da Lei 11.419, de 19 de Dezembro de 2006 

Como observado, grande parte do que poderiamos chamar de inovagoes da 

Lei 11.419/2006 sao, na verdade, provenientes de uma legislagao anterior. Desse 

modo, podemos afirmar que mencionada lei nao so implementou novas 

transformagoes, mas tambem consolidou as inovagoes ate entao constante de 

normas esparsas. 

3 2 SANTOS, Ana Cristina Batista, informatizagao Judicial - Realidade Urgente. Revista Juridica 
Consulex. Brasilia, DF, ano X, n° 236, p. 52, 15 nov. 2006. 
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Percebe-se que a legislacao pregressa preocupou-se em regulamentar 

fases, atos ou aspectos especificos do tramite processual. A Lei 11.419/2006, ao 

reves, adota como principio a validade de todas as atividades necessarias a 

implantagao de urn processo totalmente eletronico. Doravante, qualquer ato 

processual realizado por meio eletronico recebe a presuncao legal de validade. 3 3 

A primeira e, quica a mais relevante das inovagoes da lei foi a de permitir o 

uso do meio eletronico na tramitagao dos processos judiciais, comunicagao de atos e 

transmissao de pegas processuais no ambito civil, penal e trabalhista, assim como 

aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdigao (art. 1°. e §1 0 . ) 3 4 Ve-se, 

portanto, que a vontade do legislador e de que o uso dos meios eletronicos abranja 

todas as instancias judiciarias e processos de qualquer natureza 3 5. Conforme vimos, 

ate entao, excetuados os casos previstos na Lei 9.800/1999, so havia autorizagao 

legislativa para a pratica de atos processuais virtuais na Justiga Federal. 

Nesse ponto, e oportuno fazer uma adverteneia. Tratando-se de terminologia 

no ambito da tecnologia de informagao (Tl), a diferenga entre arquivo "digital" e 

"digitalizado" e bastante tenue. Ao passo que por "arquivo digital" entende-se aquele 

gerado, originariamente, em dispositivos eletronicos, tais como documentos de texto 

gerado no editor de textos, fotografias obtidas por camera digital, entre outros, por 

sua vez, o "arquivo digitalizado" e aquele cuja origem nao esta associada a urn 

dispositivo eletronico, mas que uma vez obtido, pode ser transportado atraves de urn 

scanner, como uma fotografia de papel, uma escritura publica ou urn contrato 

assinado. Essa diferenciagao so foi mencionada posteriormente (art. 11, §1 0 . ) 3 8 , nao 

se preocupando o legislador em tragar essa distingao logo nos primeiros artigos. 3 7 

REINALDO FiLHO, Dem6crito. A informatizacao do Processo Judicial. Da "Lei do FAX" a Lei 
11.419/2006: uma breve retrospectiva legislativa. Disponivel em: 
http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf. Acesso em: 18 ago. 2008. 
3 4 "Lei 11. 419/2006. Art. 1° O uso de meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, 
comunicagao de atos e transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta Lei. 
§ 1° Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem 
como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdigao." 
3 5 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justiga. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 29, 15 mar. 2007. 
3 6 "Lei 11. 419/2006. Art. 11 (...) 
§ 1° Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos orgaos da Justiga 
e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades 
policiais, pelas repartigoes publicas em geral e por advogados publicos e privados tern a mesma forga 
probante dos originais, ressalvada a alegagao motivada e fundamentada de adulteragao antes ou 
durante o processo de digitalizagao." 
3 7 LOPES, Leopoido. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/310107.pdf
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No que se refere a "assinatura eletronica", a Lei 11.419/2006 definiu meio 

eletronico e transmissao eletronica e criou uma nova modalidade de assinatura, 

igualmente capaz de conceder validade juridica a documentos, obtida mediante 

cadastro de usuario no Poder Judiciario (art. 1°., §2 0 . ) 3 8 Anteriormente, os 

documentos so gozavam de validade juridica se fossem assinados digitalmente (MP 

2.200-2/2001). Aqui cabe uma observagao para esclarecer que a assinatura digital e 

meio de autenticacao de informacao digital, por vezes, tratada como analoga a 

assinatura em papel. Ocorre que a expressao "assinatura eletronica" refere-se a 

qualquer mecanismo nao necessariamente criptografico, usado para identificar o 

remetente de mensagem eletronica. E, portanto, a assinatura digital, prova 

inequivoca de que a mensagem e do proprio emissor, valendo destacar que Ihe sao 

caracteristicas: a) autenticacao (o receptor e capaz de confirmar a assinatura do 

emissor); b) integridade (nao e passivel de falsificacao); c) nao-repudio (o emissor 

nao pode negar a sua autenticidade). 3 9 

A assinatura digital e resultado de concertos exatos. Com efeito, o 

computador cria, inicialmente, urn par de chaves - a chave privada, que deve ser 

mantida em sigilo por quern gera a assinatura, e a chave publica, que tern funcao de 

conferir aquela. Em seguida, a chave privada e aplicada a urn resumo matematico, 

extraido do arquivo eletronico, para gerar a assinatura digital, que, ao contrario da 

manuscrita, nao e da propria pessoa, mas sim do documento. Para validar a 

assinatura digital, o sistema adota o mesmo procedimento: extrai urn resumo 

matematico sobre o qual e aplicado a chave publica correspondente a chave 

privada, para gerar uma assinatura que, sendo identica aquela gerada por esta 

ultima, demonstra que o arquivo eletronico nao foi alterado 4 0 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
3 8 "Lei 11. 419/2006. Art. 1°. (...) 
§ 2° Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
I - meio eletronico qualquer forma de armazenamento ou trafego de documentos e arquivos digitals; 
II - transmissao eletronica toda forma de comunicacao a distancia com a utilizacao de redes de 
comunicacao, preferencialmente a rede mundial de computadores; 
III - assinatura eletronica as seguintes formas de identificacao inequivoca do signatario: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, 
na forma de lei especifica; 
b) mediante cadastro de usuario no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos drgaos respectivos. 
3 9 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 29, 15 mar. 2007. 
4 0 D' URSO, Luiz Flavio Borges; COSTA, Marcos da. Problemas no caminho do processo digital. 
Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n°. 250, p. 48 - 49,15 jun. 2007, p. 49. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
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Observe-se que tudo que se refere a interoperabilidade, a padronizacao dos 

diversos sistemas, foi jogado por terra com a disposigao do artigo 1°., §2°., inciso III, 

alinea "b", da Lei 11.419/2006, que, por ser posterior a todas as outras 

anteriormente citadas, naturalmente as revoga. Quando permite a cada tribunal criar 

seu proprio cadastro de usuario, a lei importa que o usuario do servieo judiciario 

cadastrado no Tribunal de Justiga (TJ) de Minas Gerais (MG) nao podera utilizar a 

mesma assinatura digital para a pratica de atos no STF, por exemplo. 4 1 Essa 

autonomia concedida a cada tribunal dificulta a operacao dos sistemas e obriga o 

usuario a ter diversos cadastros para acessar os diferentes orgaos do judiciario. 

A Lei 11.419/2006 tambem trouxe prescrigoes acerca da contagem dos 

prazos e do periodo em que podem ser praticados os atos processuais. 

Tradicionalmente e, consoante o Codigo de Processo Civil, estes devem realizar-se 

das 6 as 20 horas (art. 172). No entanto, de acordo com a nova lei, os atos 

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

sendo tempestivos desde que transmitidos ate as 24 horas do seu ultimo dia (art. 

3 ° ) 4 2 . 

Em relagao a comunicagao dos atos processuais, o artigo 4°. da Lei 

11.419/2006 autoriza aos tribunais criarem o Diario da Justiga eletronico e 

disponibiliza-lo na rede mundial de computadores. Contudo, no Diario da Justiga 

Eletronico, a assinatura so podera ser feita digitalmente, com base em certificado 

emitido por Autoridade Certificadora (art. 4°., §1 0 . ) 4 3 , ou seja, aquela ja prevista na 

Medida Provisoria 2.200-2. Por sua vez, os paragrafos 3°. e 4°. do mesmo artigo 

alteraram a data considerada como de publicagao e inicio dos prazos processuais 

para, respectivamente, o primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagao da 

informagao no diario da Justiga eletronico e o primeiro dia util que seguir ao 

considerado como data da publicagao. 4 4 

DONIZETTI, Elpidio. Curso Didatico de Direito Processual Civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 46. 
4 2 "Lei 11. 419/2006. Art. 3° Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletronico no dia 
e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciario, do que devera ser fornecido protocolo eletronico. 
Paragrafo unico. Quando a peticao eletrdnica for enviada para atender prazo processual, serao 
consideradas tempestivas as transmitidas ate as 24 (vinte e quatro) horas do seu ultimo dia." 
4 3 "Lei 11. 419/2006. Art. 4° Os tribunais poderao criar Diario da Justica eletrdnico, disponibilizado em 
sitio da rede mundial de computadores, para publicacao de atos judiciais e administrativos prdprios e 
dos orgaos a eles subordinados, bem como comunicacoes em geral. 
§ 1° O sitio e o conteudo das publicacoes de que trata este artigo deverao ser assinados digitalmente 
com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei especifica." 
4 4 "Lei 11. 419/2006. Art. 4° (...) 
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Ao tratar das intimagoes, reza a lei que estas serao feitas atraves de meio 

eletronico a usuarios cadastrados, dispensando-se, inclusive, a publicagao em orgao 

oficial, mesmo que eletronico (art. 5 0 . ) 4 5 . A implantagao dessa medida a muito vinha 

sendo discutida por especialista do Direito em todo o mundo, por tornar agil o 

processo, atualmente combalido pela demora na realizagao de intimagoes por 

oficiais de justiga, que se afogam no mar abissal de mandados humanamente 

impossiveis de serem cumpridos. 4 6 

As citacoes tambem poderao ser feitas por meio eletronico, inclusive as da 

Fazenda Publica, desde que a Integra dos autos fique acessivel ao citando. 

Contudo, o legislador excetuou aquelas relativas aos direitos processuais, criminals 

e infracionais (art. 6 0 . ) 4 7 . 

Embora ainda exista resistencia por parte de alguns juizes e tribunais, a lei 

da preferencia ao meio eletronico tambem as cartas precatorias, rogatorias, de 

ordem e, de modo geral, todas as comunicagoes oficiais que transitem entre os 

orgaos do poder Judiciario ou entre este e os demais poderes (art. 7 0 . ) 4 8 . Tais 

medidas figuram como uma grande contribuigao dada para a celeridade processual, 

atendendo a premente necessidade de que o processo tenha uma tramitagao mais 

agil. Afinal, hoje, uma carta precatoria expedida, por exemplo, pelo juizo de Belem 

ao de Sao Paulo demora, em media, dois anos para ser cumprida. No caso do 

procedimento digital autorizado pela lei em comento, este lapso de tempo podera ser 

reduzido a poucos dias ou ate mesmo horas, tendo em vista a comunicagao oficial 

entre os orgaos do Poder Judiciario e deste com o reu realizarem-se virtualmente 4 9 

A Lei 11.419/2006 tambem autorizou os tribunais a desenvolver sistemas 

eletronicos de processamento de agoes judiciais por meio de autos total ou 

§ 3° Considera-se como data da publicagao o primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagao da 
informagao no Diario da Justiga eletronico. 
§ 4° Os prazos processuais terao inicio no primeiro dia util que seguir ao considerado como data da 
publicagao." 
4 5 "Lei 11. 419/2006. Art. 5° As intimagSes serao feitas por meio eletrdnico em portal prdprio aos que 
se cadastrarem na forma do art. 2° desta Lei, dispensando-se a publicagao no orgao oficial, inclusive 
eletronico." 
4 6 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justiga. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007. 
4 7 "Lei 11. 419/2006. Art. 6° Observadas as formas e as cautelas do art. 5° desta Lei, as citagoes, 
inclusive da Fazenda Publica, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderao 
ser feitas por meio eletronico, desde que a Integra dos autos seja acessivel ao citando." 
4 8 "Lei 11. 419/2006. Art. 7°. As cartas precat6rias, rogat6rias, de ordem e, de urn modo geral, todas 
as comunicagoes oficiais que transitem entre drgaos do Poder Judiciario, bem como entre os deste e 
os dos demais Poderes, serao feitas preferentemente por meio eletrdnico." 
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parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores 

e acesso por meio de redes internas e externas (art. 8°.) 5 0 . Nesse caso, todas as 

citagoes, intimagoes e notificacoes serao realizadas por meio eletronico (art. 9 0 . ) 5 1 . A 

Lei 11.419/06 nao estipula qualquer prazo para a implantagao das providencias que 

determina, deixando a opgao de cada tribunal adotar ou nao urn sistema de 

procedimento eletronico e a total informatizagao dos autos. 5 2 Todavia, embora nao 

seja uma imposigao federal, preve-se que todos os tribunais virao a se adaptar, pois 

se trata de urn caminho sem volta, que trara uma impressionante e necessaria 

celeridade, transparencia e representara, inclusive, milhoes de reais em economia 

de espago fisico e papel. 5 3 

Outro ponto muito importante de mudanga apresentado pela Lei 11.419/2006 

e que a distribuigao e a juntada de petigoes podem ser feitas diretamente pelo 

advogado, sem a intervengao do cartorio ou da secretaria (art. 10) 5 4 e serao 

considerados tempestivos desde que efetivados ate as 24 horas do ultimo dia (art. 

10, §1°.). Se o Sistema do Poder Judiciario se tornar indisponivel por algum motivo 

tecnico, o prazo ficara automaticamente prorrogado para o primeiro dia util seguinte 

a resolugao do problema (art. 10, §2 0 . ) 5 5 . Embora nao se exija da parte a prova da 

indisponibilidade, e recomendavel que, por cautela, ela a documente 5 6 Essa 

PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007. 
5 0 "Lei 11. 419/2006. Art. 8° Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver sistemas eletronicos 
de processamento de acoes 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." 

"Lei 11. 419/2006. Art. 9° No processo eletrdnico, todas as citacSes, intimagoes e notificagSes, 
inclusive da Fazenda Publica, serao feitas por meio eletronico, na forma desta Lei." 
5 2 VENDRAMINI, Larissa. Lei da informatizagao - Publicidade das decisoes tomou a Justiga mais 
acessivel. Revista Consultor Juridico. 26 de fevereiro de 2007. Disponivel em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1>. Acesso em: 19 set. 2008. 
5 3 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
5 4 "Lei 11.419/2006. Art. 10. A distribuigao da petigao inicial e a juntada da contestagao, dos recursos 
e das petigoes em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletronico, podem ser feitas 
diretamente pelos advogados publicos e privados, sem necessidade da intervengao do cartorio ou 
secretaria judicial, situagao em que a autuagao devera se dar de forma automatica, fornecendo-se 
recibo eletronico de protocolo." 
5 5 "Lei 11.419/2006. Art. 10. (...) 
§ 2° No caso do § 1° deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciario se tomar indisponivel por motivo 
tecnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia util seguinte a resolugao do 
problema." 
fe6 NEGRAO, Theotonio & GOUVEA, Jose Roberto F. Codigo de Processo Civil e legislacao 
processual em vigor. 40 a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. p. 1858. 

http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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disposicao e de extrema importaneia pratica, essencial para promover a seguranca 

no processo eletronico. 5 7 

Em seguida, ao tratar da validade juridica dos documentos eletronicos, a lei 

11.419/2006 derroga tacitamente o artigo 2° da Lei 9.800/99 5 8, visto que os 

documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletronicos, com 

a devida certificacao digital serao considerados originais para todos os efeitos legais, 

assim como os extratos digitais e documentos digitalizados produzidos pelas partes, 

salvo quando Ihes for impugnada a autenticidade nos termos do artigo 225 do 

Codigo Civil (CC) 5 9 , e inciso IV do artigo 365 do Codigo de Processo Civil 6 0. Sabe-

se, porem, que arquivos e aparelhos eletronicos sao suscetiveis de pane, seja por 

parte fisica ou logica, virus, etc. Preocupado com essa possibilidade, o legislador 

obrigou ao detentor dos originais dos documentos a guarda do material por certo 

periodo. Ainda com relacao a digitalizacao de documentos, e importante frisar que 

nem tudo pode ser transferido para o computador com boa qualidade. Nesse caso, o 

documento devera ser apresentado ao cartorio ou secretaria no prazo de 10 dias 

contados do envio de peticao eletronica (Art. 11 ) 6 1 . 6 2 

VENDRAMINI, Larissa. Lei da informatizagao - Publicidade das decisoes tornou a Justica mais 
acessivel. Revista Consuttor Juridico. 26 de fevereiro de 2007. Disponivel em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1>. Acesso em: 19 de set. 2008. 
5 8 "Lei 9.800/1999. Art. 2° A utilizacao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o 
cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juizo, necessariamente, ate cinco 
dias da data de seu termino. 
Paragrafo unico. Nos atos nao sujeitos a prazo, os originais deverao ser entregues, necessariamente, 
ate cinco dias da data da recepgao do material." 
5 9 "CC/2002. Art. 225. As reproduces fotograficas, cinematograficas, os registros fonograficos e, em 
geral, quaisquer outras reprodugoes mecanicas ou eletr6nicas de fatos ou de coisas fazem prova 
plena destes, se a parte, contra quern forem exibidos, nao Ihes impugnar a exatidao." 

"CC/2002. Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais: 
(...) 
IV - as copias reprograficas de pegas do prdprio processo judicial declaradas autenticas pelo prdprio 
advogado sob sua responsabilidade pessoal, se nao Ihes for impugnada a autenticidade. (Incluido 
pela Lei n° 11.382, de 20061" 

"Lei 11.419/2006. Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletronicos com garantia da origem e de seu signatario, na forma estabelecida nesta Lei, serao 
considerados originais para todos os efeitos legais. 
§ 1° Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos orgaos da Justiga 
e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades 
policiais, pelas repartigoes publicas em geral e por advogados publicos e privados tern a mesma forga 
probante dos originais, ressalvada a alegagao motivada e fundamentada de adulteragao antes ou 
durante o processo de digitalizagao. 
§ 2° A arguigao de falsidade do documento original sera processada eletronicamente na forma da lei 
processual em vigor. 
§ 3° Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2° deste artigo, deverao ser 
preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da sentenga ou, quando admitida, ate o final 
do prazo para interposigao de agao rescisoria. 
§4° (VETADO) 

http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1
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A Lei 11.419/2006 possibilita a conservagao dos autos do processo 

unicamente por meio eletronico (art. 12) 6 3 . No entanto, os autos deverao ser 

protegidos por meios de seguranca de acesso e seu armazenamento devera garantir 

a preservacao e integridade dos dados (art. 12, §1 0 . ) 6 4 . Assim sendo, e 

imprescindivel que os tribunais invistam na seguranca, pois, constantemente, somos 

surpreendidos com noticias de invasoes a sistemas eletronicos, supostamente 

inviolaveis, por hackers66 

Na parte referente as disposicoes gerais, chama a atencao, primeiramente, o 

caput do artigo 14 6 6 , que trata da obrigacao de se utilizar o denominado software 

livre67 ou ate mesmo software proprietario68', desde que com codigo fonte aberto69. 

Tal preceito fundamenta-se em diversos fatores, tais como, redugao de gastos com 

§ 5° Os documentos cuja digitalizagao seja tecnicamente inviavel devido ao grande volume ou por 
motivo de ilegibilidade deverao ser apresentados ao cartdrio ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias 
contados do envio de peticao eletronica comunicando o fato, os quais ser§o devolvidos a parte ap6s 
o transito em julgado. 
§ 6° Os documentos digitalizados juntados em processo eletrdnico somente estarao disponiveis para 
acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministerio 
Publico, respeitado o disposto em lei para as situagoes de sigilo e de segredo de justiga." 
6 2 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagSes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.eom/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
6 3 "Lei 11.419/2006. Art. 12. A conservagao dos autos do processo podera ser efetuada total ou 
parcialmente por meio eletronico." 
6 4 "Lei 11.419/2006. Art. 12. (...) 
§ 1° Os autos dos processos eletronicos deverao ser protegidos por meio de sistemas de seguranga 
de acesso e armazenados em meio que garanta a preservagao e integridade dos dados, sendo 
dispensada a formag§o de autos suplementares." 
6 5 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
6 6 "Lei 11.419/2006. Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos 6rgaos do Poder Judiciario 
dever§o usar, preferencialmente, programas com eddigo aberto, acessiveis ininterruptamente por 
meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronizagao." 
67 Software livre, segundo a definigao criada pela Free Software Foundation e qualquer programa de 
computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuido sem nenhuma 
restrigao. (FONTE: WINKPEDIA) 
68 Software proprietario ou nao livre e aquele cuja copia, redistribuigao ou modificagSo sao em alguma 
medida proibidos pelo seu criador ou distribuidor. A expressao foi cunhada em oposigao ao conceito 
de software livre. (FONTE: WINKPEDIA) 
6 9 O termo codigo aberto, ou open source, em ingles, foi cunhado pela Open Source Initiative (OSI) e 
se refere ao mesmo software tambem chamado de software livre, ou seja, aquele que respeita as 
quatro liberdades definidas pela Free Software Foundation. Qualquer licenga de software livre e 
tambem uma licenga de codigo aberto, a diferenga entre os dois esta no discurso. Enquanto a FSF 
usa o termo "Software Livre" para trazer urn discurso baseado em questSes eticas, direitos e 
iiberdade, a OSI usa o termo "Codigo Aberto" para discursar sobre urn ponto de vista puramente 
tecnico, sem conflitar questoes eticas. Esta nomenciatura e discurso foram forjados por Eric Raymond 
e outros fundadores da OSI para apresentar o software livre a empresas de uma forma mais 
agradavel a visao das corporagoes. (FONTE: WINKPEDIA) 

http://direitoeletronico.wordpress.eom/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.eom/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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licencas periodieas, maior estabilidade, resolugao de problemas pelos proprios 

servidores publicos devidamente capacitados para tanto e, especialmente, 

possibilidade de padronizagao do sistema entre os tribunais, de forma a facilitar a 

integragao entre os orgaos 7 0 . No que diz respeito ao paragrafo unico do artigo 14 7 1 , 

nos vemos diante da previsao de necessaria identificacao, pelos sistemas a serem 

desenvolvidos pelo Poder Judiciario, de casos de ocorrencia de prevencao, 

litispendencia e coisa julgada. Aqui cabe ressaltar o impacto da informatizagao do 

processo no Direito, uma vez que a coisa julgada, por exemplo, antes objeto de 

extensa alegagao em pega de defesa, sera detectada pelo sistema informatico, que 

automaticamente impedira o prosseguimento da agio, transparecendo este ato 

excegao da tecnologia no proprio raciocinio do juiz e das partes, o que gera 

assustadora permissibilidade da intervengao do computador na decisao judicial. 7 2 

Podemos citar tambem como pontos relevantes a obrigagao de informar o 

numero no cadastro de pessoas fisicas ou juridicas ao distribuir a petigao inicial de 

qualquer agao judicial, exceto se tal exigencia comprometer o direito de acesso a 

justiga (art. 15) 7 3 e a possibilidade de que os livros cartorarios e demais repositories 

judiciais possam ser gerados e armazenados em meio totalmente eletronico (art. 

16) 7 4 . 

O artigo 18 7 5 , por seu turno, preve a regulamentagao da lei em comento 

pelos proprios orgaos judiciarios, no ambito de suas competencias. Tal medida e 

salutar para que o desenvolvimento da informatizagao do processo nao seja 

engessado pela burocracia que envolve o processo legislative 7 6 

7 0 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovacoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
7 1 "Lei 11.419/2006. Art. 14. (...) 
Paragrafo unico. Os sistemas "devem buscar identificar os casos de ocorrdncia de prevencao, 
litispend§ncia e coisa julgada." 
7 2 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007. 
7 3 "Lei 11. 419/2006. Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso a justica, a parte 
devera informar, ao distribuir a petigao inicial de qualquer agao judicial, o numero no cadastro de 
pessoas fisicas ou juridicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal." 

"Lei 11. 419/2006. Art. 16. Os livros cartorarios e demais repositories dos drgaos do Poder 
Judiciario poderao ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrdnico." 
7 5 "Lei 11. 419/2006. Art. 18. Os drgaos do Poder Judiciario regulamentario esta Lei, no que couber, 
no ambito de suas respectivas competencias." 
7 6 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justiga. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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A importancia do artigo 19 7 7 recai na medida em que convalida os atos 

praticados por meio eletronicos antes da data da publicacao da Lei 11.419/2006, 

mas apenas aqueles que tenham atingido sua finalidade, sem qualquer prejuizo as 

partes. 7 8 

Por fim, o artigo 20 promove alteracoes no Codigo de Processo Civil, 

visando adequar suas disposicoes as modificacdes advindas da informatizagao do 

processo. 

1.2 Alteracoes Diretas no Codigo de Processo Civil 

A novel norma sob analise, em seu artigo 20, nao so autoriza e regulamenta, 

de forma autonoma, procedimentos judiciais por meio eletronico, como tambem 

incide diretamente no Codigo de Processo Civil, inserindo, excluindo e modificando 

dispositivos para melhor adequacao da nova politica de tecnologia de informacao ao 

Poder Judiciario. 8 0 

Passemos agora a analise dos dispositivos do CPC que foram alterados 

diretamente pela Lei 11.419/2006: 

Artigo 38 8 1 - O dispositivo trata da procuracao ad judicia, outorgada a 

advogados. A Lei 5.925/1973, ao alterar o caput do artigo 38, nao reproduziu o 

paragrafo unico, revogando-o tacitamente. Todavia, o referido paragrafo unico foi 

repristinado 8 2, com a nova redacao dada pela Lei 11.419/2006, dispondo que a 

""Lei 11. 419/2006. Art. 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrdnico 
ate a data de publicacao desta Lei, desde que tenham atingido sua finalidade e nio tenha havido 
prejuizo para as partes." 

PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007. 
7 9 Ibid. 
8 0 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 30, 15 mar. 2007 
8 1 "CPC. Art. 38. A procuracao geral para o foro, conferida por instrumento publico, ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber 
citacao inicial, confessar, reconhecer a procedencia do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito 
sobre que se funda a acao, receber, dar quitacao e firmar compromisso. (Redacao dada pela Lei n° 
8.952, de 13.12.1994) 
Paragrafo unico. A procuracao pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido por 
Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei especifica. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 
2006)." 
8 2 NERY, Nelson Nery & NERY JUNIOR, Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10 ed., Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 246. 
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procuracao, assim como os demais documentos, tambem pode ser assinada 

digitalmente. Note-se que o dispositivo nao veda a que se continue a utilizar o meio 

fisico (papel) com a assinatura manuscrita, apenas colocando mais urn meio a 

disposicao dos tribunais e dos usuarios dos servigos judiciarios com vistas a 

agilizagao do processo. Neste caso, a procuracao podera ser digitalizada e anexada 

a peticao inicial, se ja tiver havido a instituicao do processo eletronico. 8 3 Esta 

disposigao ultrapassa os limites do processo, alcangando os atos extrajudiciais, o 

que denota a preocupagao do legislador com a eficacia do processo digital. 8 4 

Artigo 154 8 5 - O dispositivo trata da confecgao dos termos e atos 

processuais que nao dependem de forma prescrita em lei, desde que seja 

preenchida a finalidade essencial. A lei 11.419/06 vetou a alteragao ao paragrafo 

unico, sem renumera-lo, e inseriu o §2°, facultando que todos os atos e termos do 

processo sejam produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio 

eletronico, o que evidencia a vontade do legislador de abolir o uso do papel para a 

pratica de atos judiciais. 8 6 

Artigo 164 8 7 - O dispositivo trata da necessidade de assinatura dos juizes, 

para a validade de seus atos privativos. A lei 11.419/06 acresceu o paragrafo unico 

ao artigo 164, facultando aos juizes chancelarem os seus atos com a assinatura 

digital, conferindo-lhes a mesma validade da manuscrita. Apenas a titulo de 

exemplo, alguns magistrados ja estao utilizando esse procedimento, a exemplo da 

8 3 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 4. 
8 4 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justiga. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 31, 15 mar. 2007. 
85 «.QPQ A R T 1 5 4 os atos e termos processuais nao dependem de forma determinada senio quando 
a lei expressamente a exigir, reputando-se validos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham 
a finalidade essencial. 
Paragrafo unico. Os tribunais, no ambito da respectiva jurisdigao, poderao disciplinar a pratica e a 
comunicagao oficial dos atos processuais por meios eletronicos, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade juridica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves 
Publicas Brasileira - ICP - Brasil. (Incluido pela Lei n° 11.280, de 2006) 
§ 2° Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e 
assinados por meio eletronico, na forma da lei. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
8 6 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justiga. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 31, 15 mar. 2007. 
8 7 "CPC. Art. 164. Os despachos, decisoes, sentengas e acordaos serao redigidos, datados e 
assinados pelos juizes. Quando forem proferidos, verbalmente, o taqufgrafo ou o datilografo os 
registrars, submetendo-os aos juizes para revisao e assinatura. 
Paragrafo unico. A assinatura dos juizes, em todos os graus de jurisdigao, pode ser feita 
eletronicamente, na forma da lei.(lncluido pela Lei n° 11.419, de 2006). 
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Vara de Execugao Fiscal Municipal da Comarca de Campo Grande (MS). 8 8 

Evidentemente, a modalidade da assinatura dependera do meio no qual o ato 

processual foi registrado: manuscrita, no caso dos documentos cartulares, e 

eletronica, no caso de documentos virtuais. 8 9 

Artigo 169 9 0 - O dispositivo trata da necessidade dos termos e atos do 

processo ser datilografados ou escritos com tinha escura e indelevel, assinando-os 

as pessoas que neles intervierem. O referido artigo 20 trouxe alteracoes nas quais 

se transformou o antigo paragrafo unico em §1°, e inseriu dois novos paragrafos. 

Estes dispoem que quando se tratar de processo total ou parcialmente eletronico, os 

atos processuais a ele referentes poderao ser produzidos e armazenados de modo 

integralmente digital em arquivo eletronico inviolavel, podendo ser assinados 

digitalmente pelo juiz, escrivaes ou chefes de secretaria, bem como pelos 

advogados e, no caso de eventuais eontradicoes na transcricao, estas deverao ser 

suscitadas oralmente no momento da realizacao do ato, sob pena de preclusao, 

devendo o juiz decidir de piano, registrando-se a alegacao e a decisao no termo. 9 1 

Quanto a este ultimo aspecto, a lei nao trouxe nenhuma novidade, uma vez que o 

mesmo ja ocorria com o processo cartular, cabendo ao advogado da parte 

interessada arguir a desconformidade imediatamente. 9 2 

LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
8 9 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 28. 
9 0 Art. 169. Os atos e termos do processo serao datilografados ou escritos com tinta escura e 
indelevel, assinando-os as pessoas que neles intervieram. Quando estas nao puderem ou nao 
quiserem fimna-los, o escrivao certificara, nos autos, a ocorrencia, 
§ 1° E vedado usar abreviaturas. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006). 
§ 2° Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrdnico, os atos processuais praticados 
na presenca do juiz poderao ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo 
eletronico inviolavel, na forma da lei, mediante registro em termo que sera assinado digitalmente pelo 
juiz e pelo escrivao ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. (Incluido pela Lei 
n° 11.419, de 2006). 
§ 3° No caso do § 2° deste artigo, eventuais eontradicoes na transcricao deverao ser suscitadas 
oralmente no momento da realizacao do ato, sob pena de preclusao, devendo o juiz decidir de piano, 
registrando-se a alegacao e a decisao no termo. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006). 
Paragrafo unico. E vedado usar abreviaturas. 
9 1 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovacoes. Direito Eletrdnico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
9 2 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 32. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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Artigo 202 9 3 - O dispositivo trata dos requisites essenciais da carta de 

ordem, da carta precatoria e da carta rogatoria. A Lei 11.419/2006 acresceu o § 3°., 

que possibilitou ao juiz a expedicao de carta de ordem, precatoria ou rogatoria por 

meio eletronico, com a devida assinatura eletronica. Nota-se que, ao passo que o 

artigo 202 §3° do CPC diz que as cartas de ordem, precatoria ou rogatoria "poderao" 

ser expedidas por meio eletronico, o artigo 70 da Lei 11.419/2006 preve que tais 

atos, bem como todas as comunicagoes oficiais que transitem entre os orgaos do 

Judiciario e entre este e os demais Poderes da Republica, serao feitos 

"preferentemente" por meio eletronico. 9 4 E imperioso destacar que o fato dos demais 

atos processuais terem sido registrados em meio fisico nao obsta a que a carta 

precatoria, a carta de ordem e a rogatoria sejam expedidas por meio eletronico, 

desde que tanto o orgao deprecante quanta o deprecado disponham dos 

equipamentos adequados 9 5 

Artigo 2 2 1 9 6 - O dispositivo trata das formas pelas quais pode dar-se a 

citacao. A Lei 11.419/2006 acrescentou o inciso IV, facultando a citacao por meio 

eletronico, conforme regulado em lei que, no caso em apreco, e a propria Lei 

11.419/2006 9 7. Por sua vez, a regra do artigo 9°. da Lei 11.419/2006 da a entender 

que a citacao eletronica sera a regra no processo, em detrimento das demais formas 

constantes do artigo 221 do CPC, que serao utilizadas quando, "por motivo tecnico, 

9 3 "CPC. Art. 202. Sao requisites essenciais da carta de ordem, da carta precatoria e da carta 
rogatoria: 
I - a indicacao dos juizes de origem e de cumprimento do ato; 
II - o inteiro teor da peticao, do despacho judicial e do instrumento do mandate conferido ao 
advogado; 
III - a meneao do ato processual, que Ihe constitui o objeto; 
IV - o encerramento com a assinatura do juiz. 
§ 1° O juiz mandara trasladar, na carta, quaisquer outras pecas, bem como instrui-la com mapa, 
desenho ou grafico, sempre que estes documentos devam ser examinados, na diligencia, pelas 
partes, peritos ou testemunhas. 
§ 2° Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este sera remetido em original, 
ficando nos autos reproducao fotografica. 
§ 3° A carta de ordem, carta precatoria ou carta rogatoria pode ser expedida por meio eletrdnico, 
situacao em que a assinatura do juiz devera ser eletronica, na forma da lei. (Incluido pela Lei n° 
11.419, de 2006)." 
9 4 NERY, Nelson Nery & NERY JONIOR, Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10 ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 460. 
9 5 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 39. 
9 6 "CPC. Art. 221. A citacao far-se-a: 
I - pelo correio; 
II - por oficial de justiga; 
III - por edital. 
IV - por meio eletronico, conforme regulado em lei prdpria. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
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for inviavel o uso do meio eletronico", devendo o documento fisico ser digitalizado e, 

posteriormente, destruido. Contudo, a citacao totalmente eletronica so e possivel se 

o citando encontrar-se credenciado na forma do artigo 2°. da Lei 11.419/2006, 

fazendo presumir que esta forma de citacao so alcancara a Fazenda Publica e as 

empresas contra as quais ha demandas em massa, instadas a colaborar com a 

justiga e a se cadastrar. 9 8 Embora capaz de evitar o acumulo de papel e de agilizar o 

tramite processual, e de se notar que a ideia tambem tern seus inconvenientes, 

principalmente no que diz respeito a citacao, uma vez que a utilizacao do e-mail esta 

sujeita a percalgos, tais como caixas de entrada cheias e encerramento da conta 

nao informado. Alem disso, esta e uma forma de comunicagao que nao esta a 

disposigao de todos os brasileiros. 9 9 

Artigo 2 3 7 1 0 0 - O dispositivo trata das intimagoes, nele sendo inserido o 

paragrafo unico que possibilita a realizagao de intimagoes na forma eletronica, 

conforme regulado em lei propria. A observagao feita para o dispositivo anterior 

tambem e valida para as intimagoes, isto e, a regra do artigo 9°. da Lei 11.419/2006 

da a entender que a intimagao eletronica sera a regra no processo 1 0 1 . Nao obstante 

a lei tratar do termo "intimagao de forma eletronica", ad argumentandum tantum, 

alguns tribunais ja utilizam as intimagoes por telefone, a exemplo dos Juizados 

Especiais do TJ-MS, o que poderia ser objeto de regulamentagao posterior, com 

base no referido paragrafo unico, por analogia. 1 0 2 

Artigo 365 1 0 3 - O dispositivo trata dos documentos que serao aceitos com o 

mesmo valor probante dos originais. A Lei 11.419/2006 acresceu os incisos V, VI, e 

9 7 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 44. 
9 8 Ibid. 
9 9 NERY, Nelson Nery & NERY JUNIOR, Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10 ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 478. 
100 "Qp C A r t 237. Nas demais comarcas aplicar-se-a o disposto no artigo antecedente, se houver 
orgao de publicagao dos atos oficiais; n§o o havendo, competira ao escrivao intimar, de todos os atos 
do processo, os advogados das partes: 
I - pessoalmente, tendo domicilio na sede do juizo; 
II - por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juizo. 
Paragrafo unico. As intimagoes podem ser feitas de forma eletronica, conforme regulado em lei 
propria. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
m NERY, Nelson Nery & NERY JUNIOR, Rosa Maria de Andrade. Cddigo de Processo Civil 
Comentado e Legislagao Extravagante. 10 ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 485. 
1 0 2 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
103 « C p C A r t 3 6 5 Fazem a mesma prova que os originais: 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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os §§1° e 2°, os quais atribuem aos extratos digitais de bancos de dados e copias 

digitalizadas de qualquer documento a mesma forea probante de suas origens, 

devendo estes ser preservados ate o final do prazo para interposicao de agao 

rescisoria. No caso de copia digital de titulo executivo extrajudicial ou outro 

documento relevante a instrucao do processo, o juiz podera determinar que seja 

feito o seu deposito em cartorio ou em secretaria. Todavia, para Leopoldo Lopes, 

essa faculdade nao diz respeito a instrucao de processo de execugao, onde se deve 

juntar somente o titulo original, conforme determina a lei e a jurisprudence, em 

razao de sua circulabilidade. 1 0 4 No que se refere ao inciso V, a logica deste inciso 

consiste no controle documental a que a parte adversa tern direito, por meio da 

arguigao de falsidade de documento (art. 390 a 395 do CPC), estando o emitente 

sujeito a responsabilidade penal e civil. Ao contrario do que consta dos incisos 

anteriores, o inciso VI nao apresenta qualquer referenda a responsabilizagao por 

adulteragao do documento digitalizado. Mas a falta de responsabilizagao e apenas 

aparente, posto que existem diversas sangoes aplicaveis ao caso, alem da multa por 

litigancia de ma-fe e da desconsideragao do documento para fins probatorios, pode-

se destacar, por exemplo, para o funcionario publico, a pena do artigo 313-A do 

CPC, e, para o emitente de documento particular, a pena do artigo 298 do Codigo 

I - as certidoes textuais de qualquer pega dos autos, do protocolo das audiincias, ou de outro livro a 
cargo do escrivao, sendo extraidas por ele ou sob sua vigilancia e por ele subscritas; 
II - os traslados e as certidoes extraidas por oficial publico, de instrumentos ou documentos lancados 
em suas notas; 
III - as reprodugoes dos documentos publicos, desde que autenticadas por oficial publico ou 
conferidas em cartorio, com os respectivos originais. 
IV - as copias reprograficas de pegas do proprio processo judicial declaradas autenticas pelo proprio 
advogado sob sua responsabilidade pessoal, se nao Ihes for impugnada a autenticidade. (Incluido 
pela Lei n° 11.382, de 2006). 
V - os extratos digitais de bancos de dados, publicos e privados, desde que atestado pelo seu 
emitente, sob as penas da lei, que as informagoes conferem com o que consta na origem; (Incluido 
pela Lei n° 11.419, de 2006). 
VI - as reprodugoes digitalizadas de qualquer documento, publico ou particular, quando juntados aos 
autos pelos orgaos da Justiga e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas repartigoes pubiicas em geral e por advogados publicos ou privados, ressalvada 
a alegagao motivada e fundamentada de adulteragao antes ou durante o processo de digitalizagao. 
(Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006). 
§ 1° Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do caput deste artigo, 
deverio ser preservados pelo seu detentor ate o final do prazo para interposigao de agao rescisdria. 
(Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006). 
§ 2° Tratando-se de c6pia digital de titulo executivo extrajudicial ou outro documento relevante a 
instrugao do processo, o juiz podera determinar o seu deposito em cartorio ou secretaria. (Incluido 
pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
1 0 4 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em; < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
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Penal (CP). A manutencao do documento fisico se destina, obviamente, a controlar 

a autenticidade da reproducao digitalizada apresentada. Por fim, a "relevancia" do 

documento a ser depositado em cartorio ou secretaria deve ser verificada em cada 

caso concreto, mas, como regra geral, pode-se dizer que todo documento que possa 

ser determinante para a decisao de procedencia ou improcedencia da agao por ter 

sua via original depositada. 1 0 5 Outro aspecto a ser analisado e que a 

responsabilidade da guarda dos documentos passara, certamente, para os 

advogados e seus respectivos escritorios, configurando, para alguns, urn encargo 

excessivo para esses profissionais. 

Artigo 399 1 0 6 - O dispositivo trata da possibilidade de o juiz requisitar as 

repartigoes pubiicas as certidoes necessarias a prova de alegagao das partes, bem 

como procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a 

Uniao, Estados e Municipios, e suas respectivas entidades de administragao 

indireta, tendo a Lei 11.419/2006 acrescentado o §2°., que possibilita que estes 

documentos poderao ser fornecidos em meio eletronico, conforme disposto em lei. 

Artigo 4 1 7 1 0 7 - O dispositivo trata da possibilidade de se reduzir a termo os 

depoimentos gerados por "outro metodo idoneo de documentagao". O que ocorreu 

foi o acrescimo do §2°., com a regulamentagao, nos moldes da nova sistematica de 

tecnologia de informagao, da faculdade de as partes poderem assinar digitalmente o 

documento, nos moldes dos §§2° e 3° do artigo 169. 1 0 8 

1 0 5 NERY, Nelson Nery & NERY JUNIOR, Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10 ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 628. 
106 " Q P Q Art. 3 9 9 . o juiz requisitara as repartigoes pubiicas em qualquer tempo ou grau de jurisdigao: 
I - as certidoes necessarias a prova das alegagoes das partes; 
II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a Uniao, o Estado, o 
Municipio, ou as respectivas entidades da administragao indireta. 
§ 1° Recebidos os autos, o juiz mandara extrair, no prazo maximo e improrrogavel de 30 (trinta) dias, 
certidSes ou reprodugSes fotograTicas das pegas indicadas pelas partes ou de oficio; findo o prazo, 
devolvera os autos a repartigao de origem. (Renumerado pela Lei n° 11.419, de 2006). 
§ 2° As repartigoes pubiicas poderao fornecer todos os documentos em meio eletronico conforme 
disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu 
banco de dados ou do documento digitalizado. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
107 " Q P Q A R T 4 1 7 Q depoimento, datilografado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro 
metodo idoneo de documentagao, sera assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores, 
facultando-se as partes a sua gravagao. (Redagao dada pela Lei n° 8.952, de 13.12.1994). 
§ 1° O depoimento sera passado para a versao datilografica quando houver recurso da sentenga ou 
noutros casos, quando o juiz o determinar, de oficio ou a requerimento da parte. (Renumerado pela 
Lei n° 11.419, de 2006). 
§ 2° Tratando-se de processo eletronico, observar-se-a o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 169 desta 
Lei. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
1 0 8 LOPES, Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
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Artigo 4 5 7 1 0 9 - O dispositivo trata da lavratura dos termos de audiencia pelo 

escrivao. A Lei 11.419/2006 adequou esta previsao ao processo eletronico, com a 

inclusao do §4°, que exige, no caso de processo eletronico, a observagao do 

disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 169 do CPC. Assim, poderao as partes e o juiz 

assinarem digitalmente o documento gerado. A facilidade da assinatura digital das 

partes e do juiz esta na vinculacao direta ao processo eletronico, sem que seja 

necessaria a impressao e assinatura do documento, para posterior digitalizacao. 1 1 0 

Artigo 556 1 1 1 - O dispositivo trata da proclamacao do resultado dos acordaos 

e seu registro, tendo a lei acrescentado o paragrafo unico que autoriza a assinatura, 

registro e arquivamento eletronico dos votos, acordaos e demais atos oriundos dos 

tribunais. Nota-se, porem, que o dispositivo apenas reforca, de forma mais 

especifica, o disposto nos arts. 154, §2°., 164, paragrafo unico, e 169, § 2 0 . 1 1 2 

Percebe-se, assim, que a Lei possibilitou a execugao de diversos atos e a 

aceitagao de inumeros documentos atraves do meio eletronico. No entanto, ainda 

subsistem algumas exigencias como, por exemplo, a obrigagao de preservagao dos 

documentos originais para comprovar a autenticidade dos documentos eletronicos 

apresentados. Essas medidas mostram-se necessarias para garantir a lisura do 

processo eletronico, sobretudo nesta atual fase de implementagao e adaptagao. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtuai-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
109 «QpQ Art. 457. o escriv§o lavrara, sob ditado do juiz, termo que contera, em resumo, o ocorrido 
na audiencia, bem como, por extenso, os despachos e a sentenca, se esta for proferida no ato. 
§ 1° Quando o termo for datilografado, o juiz Ihe rubricara as folhas, ordenando que sejam 
encadernadas em volume proprio. 
§ 2° Subscreverao o termo o juiz, os advogados, o orgao do Ministerio Publico e o escrivao. 
§ 3° O escrivao trasladara para os autos c6pia aut§ntica do termo de audidncia. 
§ 4° Tratando-se de processo eletrdnico, observar-se-a o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 169 desta 
Lei. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
n o L O P E S , Leopoldo. Processo e Procedimento Judicial Virtual - Comentarios a Lei 11.419/06 e suas 
importantes inovagoes. Direito Eletronico. 10 mar. 2007. Disponivel em: < 
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-
%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/>. Acesso em: 19 set. 2008. 
m « c p c A r t 5 5 6 p r oferidos os votos, o presidente anunciara o resultado do julgamento, designando 
para redigir o acordao o relator, ou, se este for vencido, o autor do primeiro voto vencedor. 
Paragrafo unico. Os votos, acordaos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo 
eletronico inviolavel e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para 
juntada aos autos do processo quando este nao for eletronico. (Incluido pela Lei n° 11.419, de 2006)." 
1 1 2 DONIZETTI, Eipidio. A Ultima Onda Reformadora do Codigo de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 165. 

http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtuai-
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/
http://direitoeletronico.wordpress.com/2007/03/10/processo-e-procedimento-judicial-virtual-%E2%80%93-comentarios-a-lei-1141906-e-suas-importantes-inovacoes/


CAPITULO 2 A INFORMATIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL EM FACE DOS 
PRINCIPIOS DO PROCESSO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAL 

2.1 Do Devido Processo Legal 

O direito a urn devido processo legal, que se origina da expressao inglesa 

due process of law, trata-se de um postulado basilar do direito processual. 1 1 3 Pode-

se dizer que sobre este se sustentam todos os outros principios, ou seja, bastaria 

sua previsao pela norma constitucional para que dai decorrem todas as 

consequencias processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e 

a uma sentenca justa. 1 1 4 Conforme ensinam renomados juristas, tal principio 

caracteriza-se como um importante instrumento para o alcance da justica, uma vez 

que de nada Valeria a garantia de acesso ao judiciario se nao houvesse o devido 

processo legal, uma vez que este que assegura a efetividade do processo. 1 1 5 

A doutrina aponta a existencia do devido processo legal em sentido formal 

(procedural due process) e do devido processo legal em sentido material 

(substantive due process). O primeiro consiste, basicamente, no direito a processar 

e ser processado de acordo com as normas previamente estabelecidas e que, de 

igual modo, obedeca aquele principio. Este ultimo, por sua vez, tern conteudo vago e 

impreciso, cujo significado envolve os principios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tratados como manifestacao de um mesmo fenomeno, isto e, do 

direito a decisoes juridicas substancialmente devidas, razoaveis e corretas. 1 1 6 

A informatizacao do processo judicial nao afronta o devido processo legal 

em nenhuma de suas vertentes. No que se refere ao chamado substantive due 

1 1 3 DIDIER JONIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 39. 
1 1 4 NERY JUNIOR, Nelson. Principios do Processo Civil na Constituicao Federal. Colecao de Estudo 
de Direito Processual Enrico Tullio Liebman, v.21, 6 ed., S§ Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. in 
BARCELLOS, Ana Luiza Berg. Algumas consideracSes sobre os principios do devido processo legal 
e do contraditorio e as provas no direito processual patrio. Revista da Escola de Direito da UCPEL. v. 
6. Disponivel em: <http://www.ucpel.tche.br/direito/revista/vol6/01AnaLuiza.pdf>. Acesso em: 09 abr. 
2009 
1 1 5 BARCELLOS, Ana Luiza Berg. Algumas consideracoes sobre os principios do devido processo 
legal e do contraditorio e as provas no direito processual patrio. Revista da Escola de Direito da 
UCPEL. v. 6. Disponivel em: <http://www.ucpel.tche.br/direito/revista/vol6/01AnaLuiza.pdf>. Acesso 
em: 09 abr. 2009 
1 1 6 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 53-59. 

http://www.ucpel.tche.br/direito/revista/vol6/01AnaLuiza.pdf
http://www.ucpel.tche.br/direito/revista/vol6/01AnaLuiza.pdf
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process, nao encontramos nenhuma interferencia do sistema informatizado, visto 

que cabe ao magistrado a solugao da lide, fazendo valer os principios acima 

mencionados, independentemente da utilizacao do sistema cartular ou 

informatizado. Em reiagao ao procedural due process, a Lei 11.419/2006 introduz o 

meio eletronico como forma de processamento dos autos do processo, estatuindo 

normas que deverao ser seguidas sob pena de violagao do mencionado principio. 

No entanto, acreditamos que os procedimentos adotados no processo virtual 

contribuirao intensamente no alcance dos demais principios, sem que isso afete os 

procedimentos legais ja garantidos no direito processual, conforme veremos nos 

proximos topicos. 

2.2 Da Razoavel Duracao do Processo 

Consoante demonstrado, apos a Emenda Constitucional n°. 45, de 8 de 

dezembro de 2004, que acrescentou o inciso LXXVIII ao artigo 5°. da Constituigao 

Federal 1 1 7 , a informatizagao do processo passou a ser uma das opcoes para garantir 

a todos, no ambito judicial e administrativo, "a razoavel duracao do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitacao", conforme reza o dispositivo. 

Trata-se de uma aproximagao com o ideal do processo justo que entre os 

constitucionalistas contemporaneos funciona como um aprimoramento da garantia 

do devido processo legal. Para merecer essa qualificacao, a prestagao jurisdicional, 

alem de atender aos requisites tradicionais - juiz natural, forma legal, contraditorio e 

julgamento segundo a lei - tern de proporcionar a parte um resultado compativel 

com a efetividade e a presteza. 1 1 8 

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questao do tempo do 

processo ao nivel de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfacao da 

sociedade com a prestagao da tutela jurisdicional e o entendimento que a jurisdigao 

nao deve apenas ser "prestada" pelo Estado como decorrencia do direito de agao, 

1 1 7 "CF/88. Art. 5°. LXXVIII - a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel 
duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacio. (Incluido pela 
Emenda Constitucional n° 45, de 2004)" 
1 1 8 THEODORO JUNIOR, Humberto. Alguns reflexos da Emenda Constitucional 45, de 08.12.2004, 
sobre o processo civil. Revista de Processo, 124. Sao Paulo: jun. 2005. p. 37. 
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mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo 

atribuicao do Estado alcangar este objetivo. 1 1 9 

A maior parte das criticas ao sistema judiciario esta ligada a inefetividade do 

provimento jurisdicional, uma vez que o resultado esperado pelo processo 

frequentemente e tao demorado que ja perdeu sua finalidade ou, em casos mais 

raros, mostra-se imprestavel a realidade fatica que se apresenta na sociedade. 1 2 0 

A razoavel duracao do processo representa um complemento indispensavel 

em reiagao ao principio do acesso a justiga. 1 2 1 Isso porque nao basta, simplesmente, 

garantir aos cidadaos o acesso a justiga. Ela deve ser justa e eficaz. 

A morosidade da justiga, por sua vez, se deve a diversas causas, tais como 

o aumento do numero de processos; a falta de recursos financeiros do Estado; a 

precariedade das sedes onde se instalaram os predios da Justiga; a falta de 

recursos tecnologicos, a carencia de capital humano adequado para o trabalho 

forense, entre outras. 1 2 2 

Segundo Fernando Neto Botelho, aproximadamente, dois tergos do tempo 

total de tramitagao das agoes de rito ordinario dos processos judiciais brasileiros e 

consumido com o chamado "tempo inutil" do processo, representado pela somatoria 

de pequenos periodos destinados a juntadas (de petig5es e documentos, em papel), 

carimbos, encadernagoes, vistas a partes ou seus advogados, membros do 

Ministerio Publico, alojamento fisico do processo em escaninhos e movimentagoes 

tambem fisicas de andamento, com movimentagoes sucessivas a gabinetes, 

escritorios e residencias de juizes, promotores de justiga e advogados. O "tempo 

util", ou seja, o emprego do trabalho intelectual pelos agentes estatais incumbidos de 

darem "a resposta" estatal aos conflitos (magistrados, advogados, membros do 

Ministerio Publico) fica restrito um tergo do tempo total de tramitagao, numa 

1 1 9 ALBERTON, Carla Marlise da Silva. O principio da razoavel duragao do processo sob o enfoque 
da jurisdigao, do tempo e do processo. Paginas de Direito. Disponivel em 
http://wvw.tex.pro.br/wwwroot/00/060418oprincipio.pdf. Acesso em: 21 nov. 2008. 
1 2 0 Idem. Ibidem. 
1 2 1 LEMOS, Alexandre Bonfanti de. A Razoavel Duracao do Processo na Perspectiva dos Direitos 
Humanos, A Reforma do Poder Judiciario - uma Abordagem sobre a Emenda Constitucional 
45/2004. Campinas: Millenium, 2006. Coordenador Jorge Luiz Almeida, in LUCON, Paulo Henrique 
dos Santos. Duragao Razoavel e Informatizagao do Processo Judicial. Panoptica, Vitdria, ano 1, n. 8. 
Mai-jun 2007. Disponivel em: <http://www.panoptica.org/maioJunto2007/N.8_016_Lucon.p.368-
384.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2008. 
1 2 2 FERRARI, Katharina Maria Marcondes. O principio da razoavel duragao do processo e os prazos 
para a emissao dos pronunciamentos do juiz. Jus Navigandi, 11 ago. 2006. Disponivel em: 
http://estudandoodireito.blogspot.com/2006/08/o-princo-dos-pronuncimentos-do-juiz.html. Acesso em: 
21 nov. 2008. 

http://wvw.tex.pro.br/wwwroot/00/060418oprincipio.pdf
http://www.panoptica.org/maioJunto2007/N.8_016_Lucon.p.368-384.pdf
http://www.panoptica.org/maioJunto2007/N.8_016_Lucon.p.368-384.pdf
http://estudandoodireito.blogspot.com/2006/08/o-princo-dos-pronuncimentos-do-juiz.html
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demonstracao de que a buroeracia oriunda da estrutura fisica do processo atingiu 

niveis inaceitaveis para os parametros mfnimos de eficiencia da atuagao estatal; 

constitui onus terrivel para a eficiencia do servigo jurisdicional, razao, hoje, de 

densas criticas que recaem sobre a justica brasileira como um todo. 1 2 3 

Neste sentido, pesquisa realizada pelo Supremo Tribunal Federal concluiu 

que setenta por cento (70%) do tempo gasto na tramitagao de um processo nos 

tribunais brasileiros correspondem a repostas, juntadas, carimbos, certidoes e 

movimentagoes fisicas dos autos. Desse modo, se essas praticas meramente 

burocraticas fossem eliminadas, os juizes poderiam dedicar mais tempo para 

exercersuamissaoderesolver l i t ig ios. 1 2 4 

O artigo 3° da Lei 11.419/06 vem homenagear o principio constitucional da 

razoavel duragao do processo, imposto pelo inciso LXXVIII do artigo 5° da 

Constituigao Federal 1 2 5 e artigos 8° e 25 da Convengao Americana sobre Direitos 

Humanos, isto e, o Pacto de Sao Jose da Costa Rica, porquanto promovera a 

realizagao imediata de atos processuais, sem deslocamentos fisicos e esperas em 

filas, proporcionando ganho em termos de celeridade. 1 2 6 

Esse inovador inciso busca a rapida entrega da prestagao jurisdicional, ao 

assegurar a todo cidadao a razoabilidade da duragao do processo e a celeridade 

processual, tanto propugnadas. 

A adogao destas medidas, evidentemente, contribuira em muito para o 

judiciario, ja que a morosidade se deve nao so ao grande numero de recursos, mas 

tambem ao tramite interno nos cartorios, onde os processos permanecem parados 

ao longo do tempo. 1 2 7 

1 2 3 BOTELHO, Fernando Neto. O processo eletronico escrutinado. AIiceramos.com, 30 out. 2007. 
Disponivel em: http://www.aliceramos.com/view.asp?materia=1332>. Acesso em: 21 mar. 2008. 
1 2 4 RIOS, Danilo. Processo Judicial Eletronico. Aviso Urgente, 11 nov. 2007. Disponivel em 
<http://www.avisourgente.com.br/ste_pagina.asp?ID=684&usuario=&senha=&TP=1>. Acesso em: 20 
nov. 2008. 
1 2 5"CF/88. Art. 5°. (...) 
LXXVIII a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel duragao do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitagao. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 45, 
de 2004)." 
1 2 6 VENDRAMINI, Larissa. Lei da informatizagao - Publicidade das decisSes tomou a Justiga mais 
acessivel. Revista Consultor Juridico. 26 fev. 2007. Disponivel em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1>. Acesso em: 19 de set. 2008. 
1 2 7 FREIRE, Luis Felipe Silva. Informatizagao da Justiga - Advogados nao internautas nao precisam 
entrar em panico. Revista Consultor Juridico. 05 de maio de 2007. Disponivel em: < 
http://conjur.estadao.com.br/static/text/55329,1>. Acesso em: 19 de set. 2008. 

http://AIiceramos.com
http://www.aliceramos.com/view.asp?materia=1332
http://www.avisourgente.com.br/ste_pagina.asp?ID=684&usuario=&senha=&TP=1
http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1
http://conjur.estadao.com.br/static/text/55329,1
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Enfim, a Lei 11.419/2006, juntamente com institutos como a conciliacao e a 

sumula vinculante, inaugura um novo tempo para o Judiciario brasileiro. 1 2 8 No 

entanto, para Roberto Luchezi, isso apenas sera possivel se ocorrer uma profunda 

reforma processual, em particular no processo civil e se a cultura do recurso for 

amenizada. 1 2 9 

2.3 Do Contraditorio e da Ampla Defesa 

Os principios do contraditorio e da ampla defesa encontram-se insculpidos, 

conjuntamente, no art. 5°, LV, da CF/1988 1 3 0 . O Principio do Contraditorio enuncia 

que todos os atos e termos processuais ou de natureza procedimental devem primar 

pela ciencia de ambas as partes, e pela faculdade destas contraria-los com 

alegacoes e provas. 1 3 1 E imperioso destacar que o contraditorio nao se verifica 

apenas com a oitiva e a participacao da parte, mas com a possibilidade efetiva, 

conferida a parte, de influenciar no conteudo da decisao. 1 3 2 Nesse mesmo contexto, 

surge o Principio da Ampla Defesa, que consiste na possibilidade que o individuo 

tern de, em defesa de seus interesses, alegar fatos e propor provas 1 3 3 . Vemos, 

assim, uma notoria correlagao entre a Ampla Defesa e o Contraditorio, nao sendo 

possivel falar-se em um sem pressupor a existencia do outro - dai a inteligencia do 

dispositivo mencionado em agrupa-los em um dispositivo. 1 3 4 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado 12 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. p. 637. 
1 2 9 LUCHEZI, Roberto. A Emenda Constitucional n°. 45. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, 
ano IX, n°. 201, p. 64, 31 mai. 2005. 
1 3 0 CF/1988. Art. 5° (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados 
o contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a eia inerentes; 
1 3 1 PORTANOVA, Rui. Principios do Processo Civil, 4. a edicao. Editora Livraria do Advogado. Porto 
Alegre, 2001. P. 160-164. in CARVALHO, Gustavo Arthur Coelho Lobo de. Os principios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditorio e os limites de intervengao do Poder Judiciario nos 
partidos politicos . Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 53, Jan. 2002. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515>. Acesso em: 11 abr. 2009. 
1 3 2 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 65. 
133 poRTANOVA, Rui. Principios do Processo Civil. 4. a edicao. Editora Livraria do Advogado. Porto 
Alegre, 2001. P. 125. in CARVALHO, Gustavo Arthur Coelho Lobo de. Os principios constitucionais 
da ampla defesa e do contraditorio e os limites de intervengao do Poder Judiciario nos partidos 
politicos Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 53, Jan. 2002. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515>. Acesso em: 11 abr. 2009. 
1 3 4 CARVALHO, Gustavo Arthur Coelho Lobo de. Os principios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditdrio e os limites de intervengao do Poder Judiciario nos partidos politicos . Jus Navigandi, 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515


41 

Ambos os principios podem ser considerados desdobramentos e corroboram 

o principio da igualdade, que estabelece que os litigantes devem receber tratamento 

processual identico, de modo que possam lutar em pe de igualdade. 1 3 5 Cabe ao 

legislador e ao juiz dar efetividade a este principio, incumbindo-lhes nao apenas a 

missao de nao criar desigualdades, mas tambem a de neutralizar as que porventura 

existam. Assim, podemos afirmar que a paridade de armas nao significa uma 

identidade absoluta entre os poderes reconhecidos as partes de um mesmo 

processo e nem, necessariamente, uma simetria perfeita de direitos e obrigacoes. 1 3 6 

Isso posto, verifica-se que a informatizacao judicial nao interfere diretamente 

nesses conceitos, uma vez que a garantia desses principios nao depende da forma 

pela qual o processo se desenvolve, se cartular ou eletronica. De fato, como vimos, 

a Lei 11.419/2006 facilita a manifestacao da parte no processo, pois dispensa a 

posterior apresentacao dos documentos originais, visto que os documentos 

produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletronicos, com a devida 

certificacao digital serao considerados originais para todos os efeitos legais, assim 

como os extratos digitais e documentos digitalizados produzidos pelas partes. Essa 

presuncao de veracidade apenas sera afastada quando Ihes for impugnada a 

autenticidade. Alem disso, abre-se a possibilidade de que aqueles documentos que 

nao possam ser transferidos para o computador com boa qualidade sejam 

apresentados ao cartorio ou secretaria no prazo de 10 dias contados do envio de 

peticao eletronica. 

2.4 Da Inafastabilidade da Jurisdicao 

Nas fases primitivas da civilizacao dos povos, quando ainda inexistiam leis 

gerais e abstratas ou um orgao estatal que, com soberania e autoridade, garantisse 

o cumprimento do direito, quern pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse 

Teresina, ano 6, n. 53, jan. 2002. Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515>. 
Acesso em: 11 abr. 2009. 
1 3 5 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento, 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 63. 
1 3 6 CHIVARIO in MARINONI. Novas linhas do processo civil, 199. p. 256. in DIDIER JONIOR, Fredie. 
Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento, 6 ed., 
Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 63. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2515
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de obter haveria, com sua propria forca e na medida dela, tratar de conseguir, por si 

mesmo, a satisfacao de sua pretensao. Tratava-se da autotutela, naturalmente 

precaria e aleatoria, que nao garantia a justica, mas tao somente a vitoria do mais 

forte, astuto ou ousado. 1 3 7 

Se o Estado, em determinado periodo, proibiu a autotutela e assumiu o 

poder e o dever de solucionar os conflitos, assumiu tambem, concomitantemente, o 

dever de conferir aquele que busca sua intervengao o mesmo resultado que existiria 

caso fosse a norma de direito material posta fosse espontaneamente observada ou, 

de outro modo, fosse realizada a ag io privada outrora proibida. Com efeito, se o 

Estado vedou aos seus administrados a autotutela e assumiu para si o poder de 

solucionar os conflitos concretos, ele assumiu, tambem, o dever de prestar aos 

cidadaos a adequada tutela jurisdicional. 1 3 8 

E e a fungao jurisdicional do estado que cabe este importante papel de fazer 

valer o ordenamento juridico, valendo-se de sua soberania de forma coativa, sempre 

que seu cumprimento nao se de sem resistencia. Desse modo, sempre que sentir-se 

lesionado, o interessado deve comparecer diante do Poder Judiciario, o qual, 

tomando conhecimento da controversia, se substitui a propria vontade das partes 

que foram impotentes para se autocomporem. Entao, o Estado, atraves de um de 

seus Poderes, ditara, de forma substitutiva a vontade das proprias partes, qual o 

direito a que estas tern de se submeter e cumprir. Pode-se, com isso, dizer que o 

direito fundamental a ag io e a faculdade garantida constitucionalmente de deduzir 

uma pretensio em juizo e, em virtude dessa pretensao, receber uma resposta 

satisfatoria (sentenga de merito) e justa, respeitando-se, no mais, os principios 

constitucionais do processo, quais sejam contraditorio, ampla defesa, motivagao dos 

atos decisorios, juiz natural, entre outros. 1 3 9 

O direito de acesso a justiga, que na verdade garante a realizagao concreta 

de todos os demais direitos, exige que sejam preordenados procedimentos 

GRINOVER, Ada Pellegrini. A inafastabilidade do controle jurisdicional e uma nova modalidade de 
autotutela. Ultima Instancia. 28 nov. 2005. Disponivel em: < 
http://ultimainstancia.uol.com.br/ensaios/ier_noticia.php?idNoticia=22108>. Acesso em: 21 nov. 2008. 
1 3 8 MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sergio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 5 
ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 65. 
1 3 9 CAMPOS, Corine. Direito de Acao: Principio da Inafastabilidade da Jurisdieao. DireitoNet. 5 mai. 
2003. Disponivel em: http://www.direitonet.com.br/artigos/x/10/67/1067/ Acesso em: 21 nov. 2008. 

http://ultimainstancia.uol.com.br/ensaios/ier_noticia.php?idNoticia=22108
http://www.direitonet.com.br/artigos/x/10/67/1067/
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destinados a conferir ao jurisdicionado o direito a tutela adequada, tempestiva e 

efet iva. 1 4 0 

A inafastabilidade da jurisdigao tambem podera ser encontrada sob a 

denominagao principio do direito de ag io ou ainda por principio do acesso a 

justiga. 1 4 1 

Tal principio esta consagrado na Constituigao Federal (art. 5°., XXXV) 1 4 2 e 

determina que a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga 

a direito. Em outras palavras, sob a dicgao de que "a lei nao excluira da apreciagao 

do Poder Judiciario lesao ou ameaga a direito", a Constituigao da Republica 

empalmou o principio da inafastabilidade da jurisdigao, que, em sintese, de um lado, 

outorga ao Poder Judiciario o monopolio da jurisdigao e, de outro, faculta ao 

individuo o direito de agao, ou seja, o direito de provocagao daquele. 1 4 3 Neste 

contexto, nao pode o legislador infraconstitucional restringir o acesso do individuo ao 

Poder Judiciario. 1 4 4 

No que se refere a informatizagao, embora a implantagao de rotinas 

processuais pelo meio eletronico seja um caminhos que possibilitara uma maior 

celeridade processual, este novo cenario devera ser construido com certas cautelas 

para nao haja o risco de segregar determinados grupos que podem enfrentar 

naturais dificuldades para acostumar a estas novas praticas. E sabido que existem 

pessoas de menor poder aquisitivo que nao tern condigoes financeiras de se 

aparelhar imediatamente ou aquelas que por natural dificuldade sofrem com o 

manuseio do computador. E importante que este projeto de implantagao seja 

empreendido com a preocupagao de nao excluir o acesso ao judiciario deste grupo 

de pessoas. E preciso que se tomem medidas para que o tempo de aprendizado do 

manuseio destas solugoes seja razoavel e que as pessoas possam buscar solugoes 

1 4 0 MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sergio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 5 
ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 65. 
1 4 1 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Principios de processo civil na Constituicao Federal . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 4, n. 46, out. 2000. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=771>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
1 4 2 "CF/1988. Art. 5°. (...) 
XXXV - a lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito." 
1 4 3 CAMPOS, Corine. Direito de Acao: Principio da Inafastabilidade da Jurisdicao. DireitoNet. 5 mai. 
2003. Disponivel em: http://www.direitonet.com.br/artigos/x/10/67/1067/ Acesso em: 21 nov. 2008. 
1 4 4 SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4 a. Ed., Metodo: Sao Paulo, 2007. P. 
51. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=771
http://www.direitonet.com.br/artigos/x/10/67/1067/
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para investir em uma estrutura de informatizagao minima capaz de operar nesta 

nova realidade. 1 4 5 

2.5 Da Instrumentalidade das Formas 

O processo nao e um fim em si mesmo, mas uma tecnica desenvolvida para 

a efetivagao do direito material e cuja forma preestabelecida so deve prevalecer 

quando nao alcancado o seu escopo. 1 4 6 Consoante a moderna teoria das nulidades 

processuais, o ato processual sera valido, independentemente de eventual defeito 

de forma, desde que o objetivo seja alcancado. Essa diretriz se traduz no principio 

da instrumentalidade das formas 1 4 7 . 

Nesse contexto, as transformagoes pelas quais o processo passou exigem 

do magistrado uma posigao mais atuante, evitando a morosidade e os apegos 

desnecessarios a forma, como mais um meio de combater a descrenga que tern se 

instaurado na populagao em relagao ao judiciario, O processo civil moderno nao 

pode olvidar do principio da instrumentalidade das formas, visto que um integra o 

outro e, como nao e possivel eliminar completamente os vicios processuais, a 

instrumentalidade sera sempre um importante aliado para otimizagao do processo, 

de modo a permitir que este alcance a sua finalidade. 1 4 8 

O Codigo de Processo Civil ja consagrava o principio da instrumentalidade 

das formas nos seus artigos 154, caput149, 2 4 4 1 5 0 e 250 1 5 1 . Assim, embora 

1 4 5 ATHENIENSE, Alexandre. Informatizacao exige cautela para evitar apartheid. Os desafios da 
informatizacio processual na Justica brasileira ap6s a Lei n° 11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 11, n. 1536, 15 set. 2007. Disponivel em: < http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10417> . 
Acesso em: 20 nov. 2008. 
1 4 6 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo 
de conhecimento. 6 ed., Salvador: Jus Podivm, 2006, v. 1. p. 76. 
1 4 7 PEREIRA, Sebastiao Tavares. O processo eletrdnico e o principio da dupla instrumentalidade. 
Disponivel em http://www.lfg.com.br. 06 de outubro de 2008. 
1 4 8 SOUZA, Maiko Rogerio Santiago de. Instrumentalidade das Formas: o futuro do processo civil 
moderno. Publicacoes do Centra Universitario Vila Velha. Disponivel em: 
<http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pd 
f> Acesso em: 19 abr. 2009. 
149 "CPC/2002. Art. 154. Os atos e termos processuais nSo dependem de forma determinada senao 
quando a lei expressamente a exigir, reputando-se validos os que, realizados de outro modo, Ihe 
preencheu a finalidade essencial." 
150 "cpc/2002. Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominacao de nulidade, o 
juiz considerara valido o ato de realizado de outro modo, Ihe alcancar a finalidade." 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10417
http://www.lfg.com.br
http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pdf
http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pdf
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inexistisse, no Brasil, uma disciplina legal e especifica sobre o processo civil 

eletronico, ja poderiamos conjeturar a utilizagao desse procedimento quando nao 

houvesse previsao de forma especial ou, havendo, fosse preenchida a finalidade 

essencial e nao adviesse prejuizo as partes, salvo se a lei cominasse a sancao de 

nulidade contra a pretericao da forma exigida. 1 5 2 

Alguns autores, a exemplo de Cintra, Grinover e Dinamarco (2005), 

entendem que o direito processual brasileiro, embora a primeira vista parega adotar 

o principio da liberdade das formas, quando proclama que "os atos e termos 

processuais nao dependem de forma determinada, senao quando a lei 

expressamente o exigir", adota, na verdade, a linha da legalidade formal. Isso 

porque, conforme ensinam mencionados juristas, o Codigo de Processo Civil patrio, 

na disciplina dos atos procedimentais em particular, impoem-lhes exigencias 

formais. 1 5 3 Todavia, entendemos, com fundamento nos dispositivos mencionados 

alhures, que o nosso ordenamento adotou o principio da liberdade das formas. 

Corroborando esse entendimento, Portanova (1999) ensina que o processo civil 

brasileiro afastou a incidencia da legalidade das formas quando restringiu a 

exigencia de forma determinada apenas para as hipoteses taxativamente previstas 

em le i . 1 5 4 

Com a introdugao dos paragrafos do artigo 154, a realizagao e a 

comunicagao de atos por meios eletronicos passaram a ser expressamente 

previstos. Agora, a preocupagao passou a ser a aplicagao do principio da 

instrumentalidade das formas no ambito do processo eletronico. 

Apos a informatizagao do processo, a doutrina tern apontado a existencia do 

principio da dupla instrumentalidade ou da sub-instrumentalidade processual da 

tecnologia. Tal principio constata que a tecnologia e um instrumento a servigo de um 

instrumento: o processo. Isto e, a instrumentalidade deve ser analisada sob dois 

151 "CPC/2002. Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unieamente a anuiacao dos atos que 
nao possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessarios, a fim de se 
observarem, quanta possivel, as prescribes legais." 
1 5 2 NERY, Nelson Nery & N E R Y J O N I O R , Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10 ed., Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 420. 
1 5 3 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 20 ed., Sao Paulo: Malheiros, 2005. p. 320. 
154 poRTANOVA, Rui. Principios do Processo Civil. 3 ed., Porto Alegre: Livraria do advogado, 
1999. p. 187. in SOUZA, Maiko Rogerio Santiago de. Instrumentalidade das Formas: o futuro do 
processo civil moderno. Publicacoes do Centra Universitario Vila Velha. Disponivel em: 
<http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pd 
f> Acesso em: 19 abr. 2009. 

http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pdf
http://www.uvv.br/cursos/publicacoesDireito/Monografia%20lnstrumentalidade%20das%20formas.pdf
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aspectos: a) A luz da teoria geral do processo, o processo eletronico, assim como o 

cartular, tern a natureza juridica de processo e qualifica-se como instrumento; b) por 

outro lado, a tecnologia e a "teenica" aplicada, ou seja, a maneira pela qual se 

executa o processo eletronico. Enquanto o instrumento tecnologico e utilizado para 

otimizacao do sistema processual, esse, por sua vez, e utilizado para o alcance do 

direito material. Portanto, sua incorporacao deve ser feita resguardando-se os 

principios do instrumento e os objetivos a servico dos quais esta posto o 

instrumento. Assim, os principios do processo nao podem ser violados pela 

absorcao das novas tecnologias e com o novo modo de fazer o processo, que 

devem prezar pelo respeito inarredavel aos direitos subjetivos fundamentals. 1 5 5 

Destarte, percebemos que a tecnologia contribui para o aperfeicoamento do 

processo e a efetivagao do direito material, uma vez que colabora, por exemplo, na 

coneretizacao do principio da razoavel duracao do processo. No entanto, e preciso 

atentar para que este meio nao represente risco para os direitos constitucionalmente 

consagrados e protegidos das pessoas. Tal preocupacao se justifica, pois a atual 

tendencia de se aproveitar ao maximo os atos processuais pode ser bastante 

perigosa quando se trata de processo telematico. Nesse, as questoes devem ser 

analisadas com muita cautela e deverao obedecer, estritamente, requisites de 

autenticidade, integridade e seguranca, conforme disciplinado pela ICP-Brasil. 1 5 6 

2.6 Da Publicidade dos Atos Jurisdicionais 

A Constituigao consagra o principio da publicidade em dois dispositivos 

situados em capitulos distintos: no inciso LX do artigo 5°. (Capitulo "Dos Direitos e 

Deveres Individuals e Coletivos") e no inciso IX do artigo 9 3 1 5 7 (Capitulo "Do Poder 

155 P E R E I R A , Sebastiao Tavares. O processo eletrdnico e o principio da dupla instrumentalidade . 
Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1937, 20 out. 2008. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11824>. Acesso em: 19 abr. 2009. 
1 5 6 BATISTELLA, Sergio Renato. O principio da instrumentalidade das formas e a informatizacao do 
processo judicial no Brasil. Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Dispponivel em: < 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/S%C3%A9rgio%20Batistella.pdf> . Acesso em: 20 abr. 2009. 
1 5 7 "CF/88. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispora sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios: 
(...) 
IX - todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao publicos, e fundamentadas todas as 
decisoes, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presenca, em determinados atos, as proprias 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11824
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/S%C3%A9rgio%20Batistella.pdf
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Judiciario"). 0 primeiro preceito refere-se aos autos processuais, genericamente, 

estabelecendo, em relagao a esses, como regra, a publicidade, que a lei so podera 

restringir "quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir". O segundo 

trata, especificamente, dos atos de julgamento proferidos em audiencias ou sessoes 

de tribunais, nas quais, conforme a lei o dispuser, atendendo a razoes de interesse 

publico, podera ser limitada a presenga "as proprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes." 1 5 8 

O processo civil eletronico, dentre outros inumeros beneficos atributos, 

promove uma ampla e democratica transparencia do Poder Judiciario, atraves da 

maximizagao da publicidade dos atos processuais; doravante, nao mais uma 

publicidade consideravelmente formal, substituida, em homenagem aos anseios 

axiologicos do Estado Democratico de Direito, por uma publicidade efetiva, 

substancial. Isso porque a publicidade existente no processo judicial cartaceo nao e 

plena - sendo, em certa medida, ate ficticia - podendo-se citar como perniciosos 

defeitos do sistema tradicional, que dificultam o alcance de uma transparencia real, 

dentre outros, os seguintes fatores: (1) a publicagao em Diario Oficial ocorre em 

apenas alguns dos atos processuais, como nos editais e nos atos decisorios do 

magistrado, nao abrangendo, por exemplo, os atos relativos a tese e a antitese do 

processo, petigao inicial e resposta do reu, acompanhados de sua pertinente 

documentagao, nem os resultantes das provas produzidas em audiencia de 

instrugao e julgamento; (2) a leitura do Diario Oficial nao esta inserida na cultura dos 

cidadaos, como ja ocorre, em grande escala, com a internet - sem, com isso, 

olvidarmos o grave problema da exclusao digital; (3) a consulta do Diario Oficial, 

quando direcionada a obtengao de informagoes de um processo especifico, nao e 

facil, e, por ser diaria, nao procedida a leitura do periodico oficial referente a data em 

que veiculadas aquelas informagoes de interesse do cidadao, torna-se dificil o 

acesso as mesmas, ao contrario do que podera ocorrer com os autos virtuais, a todo 

tempo disponivel e com facil navegagao dentre os inumeros processos e respectivos 

atos vinculados a parte ou advogado interessado; (4) a publicagao dos atos 

processuais - ainda assim, apenas alguns deles - nos locais em que nao existe 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservacao do direito a 
intimidade do interessado no sigilo nao prejudique o interesse publico a informacao; (Redacao dada 
pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004). 

MEDINA, Paulo Roberto Gouvea. Direito Processual Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. 
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imprensa oficial, da-se atraves da afixacao dos documentos no atrio do orgao 

judicial, ocasionando limitacao da publicidade em razao da barreira geografica, da 

necessidade de deslocamento fisico ate a sede do orgao judiciario; (5) a publicidade 

dos atos processuais restringida pela necessidade de acesso fisico aos autos e 

limitada nao so por razoes de ordem geografica, consistentes na necessidade de 

deslocamento do interessado ate a sede do orgao judiciario, mas por limitadores 

variados como o horario do expediente forense e a disponibilidade fisica dos autos -

que podem estar inacessiveis por se encontrarem conclusos ao juiz, com vistas para 

o Ministerio Publico ou mesmo com carga para a parte adversa, dentro do interregno 

relativo a prazo processual exclusivo da mesma. 1 5 9 O sistema informatizado garante 

o acesso a informagoes sobre a tramitagao dos processos, ainda que resumidas, 

atraves da Internet. Tal pratica amplia o acesso a justiga, permitindo que, ate mesmo 

de localidades distantes da sede, tenha-se alcance a integralidade dos autos, se a 

tramitagao for virtual. Esse acesso confere transparencia aos procedimentos 

judiciais e facilita o acompanhamento do feito ao cidadao, seja ele parte ou nao no 

processo. 1 6 0 

Assim, tendo-se em mente que os atos processuais constantes dos autos 

eletronicos, consoante ja explanado, encontram-se imediatamente disponiveis, 

atualizados em tempo real e acessiveis de qualquer parte do mundo, vinte e quatro 

horas por dia, atraves de softwares de facil uso, faz-se imperativa a conclusao de 

que, no processo judicial eletronico, o principio da publicidade e intensamente 

prestigiado. 1 6 1 Nele, a aplicagao do referido principio e otimizada, ensejando-se, 

gradativamente, uma maior aproximagao e identificagao da populagao em relagao ao 

Judiciario, que podera, futuramente, apresentar-se como uma realidade familiar ao 

cidadao - em oposigao a entidade estranha e distante que ocorre atualmente -

inserindo-se ativa e efetivamente no seio da sociedade para a qual dirige suas 

LEAL, Augusta Cesar de Carvalho. A potencial maximizacao da transparencia do Judiciario no 
processo civil telematico. O duelo entre a publicidade processual e o direito de privacidade na Lei n° 
11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1276, 29 dez. 2006. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
1 6 0 ARBEX, Jose Ricardo Dahbar; PEREIRA, Andre Meio Gomes & PEREIRA JUNIOR, Marcus 
Vinicius. Notas ao veto do art. 17 do Projeto de Lei n°. 5.828/2001: inovacao procedimental e 
Fazenda Publica. 
1 6 1 LEAL, Augusta Cesar de Carvalho. A potencial maximizacao da transpar£ncia do Judiciario no 
processo civil telematico. O duelo entre a publicidade processual e o direito de privacidade na Lei n° 
11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1276, 29 dez. 2006. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334
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atividades, com vistas a pacifica-la com justiga e realizar, assim, o escopo magno da 

jurisdigao, 1 6 2 

Alem disso, a acessibilidade dos autos dar-se-a de forma imediata e sem 

restrigoes no que tange as limitagoes de horario resultantes do expediente forense, 

otimizando o acesso a Justiga. Por fim, a ampliagao da publicidade do teor das 

decisoes emanadas dos orgaos judiciais, num pais de dimensoes continentais, como 

o Brasil, torna a justiga mais acessivel aos cidadaos, na medida em que divulga a 

correta interpretagao da vontade da lei, propiciando-lhes maior consciencia de seus 

direitos, e, por via reflexa, maior nivel de seguranga jur idica. 1 6 3 

2.7 Do Direito a Privacidade 

A Constituigao Federal (art. 5°., inciso X) , bem como o Codigo Civil 

Brasileiro (art. 21 ) 1 6 5 , protege todos os aspectos da intimidade da pessoa, 

concedendo ao prejudicado a prerrogativa de pleitear que cesse o ato abusivo ilegal. 

A protegao a vida privada visa resguardar o direito das pessoas de intromissoes 

indevidas em seu lar, em sua familia, em sua correspondencia, em sua economia, 

e tc . 1 6 6 O direito a vida privada da pessoa contem interesses juridicos, podendo, por 

isso, seu titular impedir ou fazer cessar invasao em sua esfera int ima. 1 6 7 

A promulgagao da Lei 11.419/2006 provocou debate juridico acerca do 

alcance dessa norma, em particular no que se refere ao direito de privacidade, 

DINAMARCO, Candido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 11. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2003a. in LEAL, Augusto Cesar de Carvalho. A potencial maximizacao da transparencia do Judiciario 
no processo civil telematico. O duelo entre a publicidade processual e o direito de privacidade na Lei 
n° 11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1276, 29 dez. 2006. Disponivel 
em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334>. Acesso em: 20 nov. 2008. 
1 6 3 VENDRAMINI, Larissa. Lei da informatizacao - Publicidade das decisoes tornou a Justica mais 
acessivel. Revista Consultor Juridico. 26 fev. 2007. Disponivel em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1>. Acesso em: 19 de set. 2008. 
1 6 4 "CF/1988. Art. 5° (...) 
X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenizaeao pelo dano material ou moral decorrente de sua violacao," 
1 6 5 "CC/2002. Art. 21. A vida privada da pessoa natural e inviolavel, e o juiz, a requerimento do 
interessado, adotara as providencias necessarias para impedir ou fazer cessar ato contrario a esta 
norma." 
1 6 6 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Parte Geral. 4 ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2007. p. 172. v. 1. 
1 6 7 DINIZ, Maria Helena. Codigo Civil Comentado. Coord. Ricardo Fiuza. 6 ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2008. p. 32. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334
http://conjur.estadao.com.br/static/text/53136,1


50 

amparado constitucionalmente. Sabe-se que diversas hipoteses de comunicagao 

processual sao suscetiveis de tutela da privacidade do interessado devendo ser 

resguardadas pelo sigilo decorrente da inacessibilidade ao sistema, senao ao 

Judiciario, as partes e aos seus procuradores, bem como ao Ministerio Publico, se 

Ihe couber intervir no feito. Argumentou-se - a favor da restricao do acesso aos 

autos eletronicos tao somente pelas partes e seus procuradores, juizes e auxiliares, 

bem como pelo Ministerio Publico - que a maximizagao da publicidade processual, 

se deferida genericamente aos cidadaos por meio da internet, seria tamanha a ponto 

de se falar, nesse caso, em um "abuso do direito de publicidade processual", posto 

que agressor do igualmente relevante principio da privacidade do cidadao. Ocorre 

que, como regra geral, nao ha que se falar em privacidade do cidadao enquanto este 

se encontre na qualidade de litigante em processo judicial, desde que a publicidade 

se de em relagao as informagoes de carater estritamente processual. Corrobora 

esse entendimento o inciso LX do artigo 5° da Constituigao Federal ao preconizar 

que a lei so podera restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem. Assim, estando em jogo a defesa da 

intimidade, o juiz, certamente, continuara a proceder no processo civil eletronico 

como o faz no processo civil tradicional, isto e, determinando a diligente e importante 

cautela do segredo de justiga, que devera estar ainda mais protegida com o auxilio 

de sistemas informaticos seguros do que com a mera guarda do processo em 

estantes. 1 6 8 

1 6 8 LEAL, Augusta Cesar de Carvalho. A potencial maximizagao da transparencia do Judiciario no 
processo civil telematico. O duelo entre a publicidade processual e o direito de privacidade na Lei n° 
11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1276, 29 dez. 2006. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9334


CAPITULO 3 DA ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.419/2006 
- A D I N 3880 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 30 de 

marco de 2007, ajuizou Agao Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) contra diversos 

dispositivos da Lei 11.419/2006, que dispoe sobre a informatizagao do processo 

judicial. Embora tenha-se adotado o procedimento abreviado previsto no art. 12 a Lei 

9.868/1999, tal ADIn ainda se encontra em tramitagao no STF. 

Segundo a ADIn, o artigo 1°, III, "b", ofende o principio da proporcionalidade 

e o inciso XIII do artigo 5° da CF. Depreende-se deste artigo que a Lei 11.419/2006 

elegeu o meio eletronico como via habil para o trafego de comunicagao de atos e 

transmissao de pegas processuais, por meio de duas formas distintas de 

identificagao inequivoca do signatario: a) a assinatura com uso de certificagao 

digital, obtida perante Autoridade Certificadora credenciada na forma de lei 

especffica e, b) a assinatura sem o uso de certificagao digital, ou seja, senhas, que 

serao obtidas perante o Judiciario, mediante cadastro previo de usuario - incluso 

advogados - conforme normas a serem editadas pelos seus orgaos respectivos. 

Para o Conselho Federal da OAB, a segunda hipotese, que submete o advogado ao 

cadastramento no Poder Judiciario, alem da sua inscrigao da entidade que 

regulamenta o seu exercicio profissional, condicionando o acesso ao processo 

eletronico a concessao da assinatura nao certificada, esta dissente ou conflita com o 

inciso XIII, do artigo 5° da Constituigao Federal 1 6 9 , que garante ao cidadao o "livre 

exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificagoes 

profissionais que a lei estabelecer" e que, no caso em aprego, estao dispostas na Lei 

8906/94 (Estatuto da OAB). O Conselho Federal da OAB afirma que o advogado 

tera que se submeter a uma carga excessiva para o exercicio de sua profissao e 

estas exigencias excessivas importam em ataque ao "principio da proporcionalidade" 

e ameaga aos direitos fundamentals do profissional. E que esta sera ainda mais 

preocupante se considerar que a maioria dos tribunais brasileiros ainda nao se 

encontra suficientemente aparelhada para operar imediatamente com a assinatura 

com o uso da certificagao digital, havendo uma tendencia de varias Cortes a criar 

1 6 9 "CF/88. Art. 5° (...) 
XIII - e livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificacSes 
profissionais que a lei estabelecer." 
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restrigoes ao livre exercicio da profissao, alem das qualificagoes previstas na Lei 

8906/94. Alem da afronta ao principio da proporcionalidade e ao inciso XII do artigo 

5° da Constituigao Federal 1 7 0 , o Conselho Federal da OAB argumenta que a 

ensejara o acesso a Justiga a um grupo de usuarios, sem que se tenha a certeza de 

que sejam advogados, podendo nao estar sequer habilitados ao exercicio 

profissional. 

O artigo 2°, por sua vez, ofenderia os preceitos da Constituigao Federal que 

tratam da Ordem dos Advogados do Brasil (artigos 93, I; 103, VII; 103-B, XII, § 6°; 

129, § 3°; 130-A, V, § 4°) e seu artigo 133. Preve o artigo 2° da Lei 11.419 que "o 

envio de petigoes, de recursos e a pratica de atos processuais em geral por meio 

eletronico serao admitidos mediante uso de assinatura eletronica, sendo obrigatorio 

o credenciamento previo no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos 

respectivos." Estabelecem, por sua vez, os paragrafos do dispositivo que o 

credenciamento far-se-a "mediante identificagao presencial do interessado", 

prescrevendo ainda que "ao credenciado sera atribuido registro e meio de acesso ao 

sistema". Por derradeiro, determina a norma que "os orgaos do Poder Judiciario 

poderao criar cadastro unico para o credenciamento." Para o Conselho Federal da 

OAB, a previsao de credenciamento previo no Poder Judiciario dos advogados esta 

a atingir a prerrogativa constitucional da OAB de ordenar os advogados brasileiros. 

Cabe somente a Ordem tal fungao e, realizada pela Ordem, nao pode o Poder 

Judiciario exigir, para o exercicio da advocacia eletronica, o credenciamento do ja 

credenciado advogado. O Conselho Federal da OAB sustenta ainda que a 

inconstitucionalidade se exacerba, quando se atenta para a circunstancia de que a 

norma preve que os orgaos do Poder Judiciario poderao criar um cadastro unico dos 

advogados; cadastro que, pela natureza da advocacia e da Ordem dos Advogados 

do Brasil e elaborado pela OAB e jamais poderia ser elaborado pelo Poder 

Judiciario. Quando muito, o Conselho Federal da OAB aceita que o preceito 

permanega no universo normativo se Ihe for conferida interpretagao conforme a 

Constituigao para o fim de se estabelecer que, afastado o credenciamento realizado 

pelo Poder Judiciario, sera ele (o credenciamento) realizado pela Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

CF/88. Art. 5° (...) 
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A ADIN afirma, tambem, que os artigos 4° e 5° ofendem o artigo 5°, caput, e 

seu inciso LX 1 7 1 , do texto magno, que garante a isonomia e impoe publicidade aos 

atos processuais. Preveem estes dispositivos meios eletronicos de intimagao de atos 

processuais. Ao passo que o artigo 4° acaba com o diario de justiga em meio fisico, 

criando o meramente eletronico; o artigo 5° dispensa a publicagao das intimagoes 

ate mesmo no diario eletronico, quando houver cadastramento dos interessados 

para fins de identificagao eletronica. O Conselho Federal da OAB argumenta que 

estes dispositivos agridem o artigo 5°, inciso LX da Constituigao Federal que 

estabelece que a lei so podera restringir a publicidade dos atos processuais para 

resguardar a intimidade ou o interesse social e afirma que a interpretagao 

constitucional nao pode se dissociar do fato social por ela regrado. Assim, a 

publicidade dos atos processuais, constitucionalmente exigida, haveria de ser 

examinada segundo a realidade nacional e os preceitos legais, em especial o 

primeiro, ao acabarem com o diario de justiga impresso em papel, limitaria o 

conhecimento dos atos processuais a apenas aqueles que disponham de 

computador ligado a internet, restringindo indevidamente a publicidade do processo. 

Sustenta o Conselho Federal da OAB que o acesso dos advogados brasileiros e da 

propria populagao nacional a rede mundial de computadores e ainda muito baixo. 

Desse modo, alem do atentado ao principio da publicidade, os comandos 

impugnados maculariam ainda o principio da isonomia, uma vez que a distribuigao 

de computadores pelas diversas classes sociais nao e homogenea, sendo notorio 

que as classes mais altas os detem, ao passo que as classes mais baixas nao. 

Acrescenta a mencionada ADIn, que o artigo 18 atenta contra o artigo 84, IV 

da lei fundamental 1 7 2 , que estabelece competir ao Presidente da Republica 

regulamentar leis. Neste ponto, o Conselho Federal da OAB alega que a 

regulamentagao de lei e fungao privativa do presidente da Republica e a delegagao 

legislativa a orgaos do Poder Judiciario, prevista no artigo 18, a par de ser 

XII - e inviolavel o sigilo da correspondencia e das comunicagoes telegraficas, de dados e das 
comunicagSes telefonicas, salvo, no ultimo caso, por ordem judicial, nas hipoteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigagao criminal ou instrugao processual penal." 
1 7 1 "CF/88. Art. 5°. (...) 
LX - a lei so podera restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem." 
1 7 2 "CF/88. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da Republica: 
(...) 
IV - sancionar, promulgar e fazer pubiicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execugao." 
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desarrazoada, na medida em que cada tribunal a regulamentara como bem 

entender, criando uma confusao regulamentar, ofende prerrogativa do Chefe do 

Poder Executivo. 

Por fim, pede o autor que seja suspensa liminarmente a eficacia dos 

dispositivos mencionados, bem como seja declarada a sua inconstitucionalidade. 

Entende-se que nao ha pertinencia na impugnagao apresentada, visto que a 

exigencia da certificagao digital visa apenas dar legitimidade e seguranca ao 

processo, de modo que se mostra razoavel e proporcional, nao afrontando a 

competencia da Ordem dos Advogados do Brasil para ordenar os advogados. Esta, 

incontestavelmente, pertence a entidade, e visa dar legitimidade ao exercicio da 

profissao. O credenciamento junto ao Poder Judiciario, por sua vez, visa apenas 

identificar e registrar os advogados para dar seguranca ao sistema. Destarte, esta 

exigencia impede, inclusive, que se concretize um dos receios da propria Ordem dos 

Advogados do Brasil, que e o cadastramento de nao-advogados. Quanto a 

publicidade dos atos processuais, esta seria ainda mais ampla, uma vez que estaria 

acessivel atraves da rede mundial de computadores, cabendo a cada tribunal 

aparelhar-se para que a substituigao do diario tradicional pelo eletronico seja feita de 

maneira eficaz, bem como as comunicagoes processuais. Por fim, a regulamentagao 

a que se refere o artigo 18 da Lei 11.419 nao tern a mesma interpretagao do artigo 

84, IV da lei fundamental, sendo tal expressao usada no sentido de organizagao, 

consoante preve o artigo 96,1, "b" da Constituigao Federal. 1 7 3 

"CF/1988. Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 

b) organizar suas secretarias e servicos auxiliares e os dos juizos que Ihes forem vinculados, velando 
pelo exercicio da atividade correicional respectiva." 



CAPITULO 4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA LEI 11.419/2006 

A Lei 11.419/2006 trouxe, indubitavelmente, inumeras vantagens para o 

processo jurisdicional brasileiro. A partir da lei foram efetivadas alteragoes concretas 

que permaneciam apenas na legislacao programatica e na obra dos doutrinadores. 

A primeira grande vantagem consiste em conferir maior celeridade ao 

processo e modernizar a justiga brasileira. 

A Justiga Virtual, alem de trocar o papel pelo armazenamento dos autos em 

meio digital, evita uma serie de derivagoes causadoras de morosidade na justiga. E 

o caso da carga dos autos pelos advogados ou do extravio de documentos e dos 

proprios autos, que reclamam um processo especial para restauragao. A nova 

sistematica acaba com os arquivos, onde mofam os autos, democratiza o acesso a 

justiga e facilita a consulta de informagoes. 1 7 4 

Outro triunfo da lei e oferecer maior transparencia as decisoes, mediante 

acesso publico, via internet, aos processos. 

Os tramites processuais tambem foram facilitados, por meio da geragao, 

transmissao e armazenamento de atos processuais. 

Em relagao a cartas precatorias, rogatorias e de ordem, se estas forem feitas 

por meio eletronico, havera uma gritante redugao do tempo em relagao ao modo 

tradicional, que frequentemente passam anos para serem cumpridas. 

Para os profissionais que lidam com o processo, especialmente os 

advogados, a lei possibilita um aproveitamento maior do tempo. Como os atos 

considerar-se-ao realizados no dia e hora do seu envio ao Poder Judiciario, este 

profissional tera ate as 24 horas do ultimo dia para protocolar as petigoes. Tambem 

o controle dos prazos processuais sera mais simples, uma vez que pode ser feito 

atraves do Diario da Justiga eletronico. 

Por sua vez, os pontos fracos do sistema eletronico estao relacionados, 

sobretudo, a dificuldade de implantagao, adaptagao e exequibilidade do processo 

virtual. 

Nao obstante todo esse esforgo legislativo, a relagao causa-efeito entre 

estabelecer mecanismos aptos para acelerar o procedimento e obter um processo 

1 7 4 CARDOSO, AntSnio Pessoa. Justica Virtual. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano X, n°. 
217, p. 55, 31 jan. 2006. 
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celere, justo e eficaz nao e tao direta e evidente. Nao se pode esquecer que nao e 

suficiente apenas empreender uma tentativa cega de conferir celeridade ao 

procedimento. Alias, esse e o grande erro de todas as reformas promovidas, que 

nao atingem o cerne da morosidade judicial. 1 7 5 

Restam duvidas se os tribunais adotarao programas que adotarao 

programas que tornarao os sistemas seguros, se os protocolos virtuais serao 

adequados, se as petigoes eletronicas manter-se-ao integras. Porem, no ambito dos 

Juizados Especiais Federais, a experiencia ja vem sendo utilizada com 

surpreendentes de celeridade, transparencia e seguranca. 

Outro problema se da pela realidade social brasileira, porquanto grande 

parte da populacao nao possui acesso a internet ou mesmo computador, ficando, 

assim, a margem do sistema. Desse modo, faz-se mister que o Estado esteja 

preparado para manter equipamentos de digitalizacao e de acesso a internet a 

disposicao dos jurisdicionados, de forma a tornar possivel a efetivagao das pegas 

processuais, bem como o acompanhamento digital do andamento do feito. 

Um dos maiores tormentos da atualidade refere-se aos limites que devem 

ser observados pelo Judiciario para a protegao do direito a intimidade e a 

privacidade do cidadao, em especial na rede mundial de computadores. E possivel 

que as informagoes disponibilizadas de modo irrestrito pelas Cortes possam ter um 

uso distinto de seus objetivos. Um exemplo simples seria se essas informagoes 

fossem consultadas por empregadores, formando um banco de dados acerca de 

eventuais reclamagoes trabalhistas e criando, assim, uma "lista negra" de 

empregados. Ve-se, portanto, que o acesso indiscriminado a processos judiciais e, 

consequentemente, a dados pessoais do jurisdicionado pode resultar-lhe em serios 

prejuizos, especialmente quando seu estado de saude gera situagoes 

discriminatorias, como no caso dos portadores de Sindrome da imunodeficiencia 

Adquirida (AIDS), dentre outras hipoteses de igual relevo. 1 7 6 

1 7 5 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Duracao Razoavel e Informatizacao do Processo Judicial. 
Panoptica, Vitoria, ano 1, n. 8. Mai-jun 2007. Disponivel em: 
<http://www.panoptica.Org/maioJunto2007/N.8_016_Lucon.p.368-384.pdf>. Acesso em: 22 nov. 
2008. 

1 7 6 PAIVA, Mario. Informatica: o futuro da Justica. Revista Juridica Consulex. Brasilia, DF, ano XI, n° 
244, p. 32, 15 mar. 2007. 

http://www.panoptica.Org/maioJunto2007/N.8_016_Lucon.p.368-384.pdf


CONSIDERAQOES FINAIS 

A necessidade de adaptar-se a "era da informatica e digitalizacao" alcancou 

tambem o mundo juridico. Embora estruturado em uma epoca em que o documento 

cartular constituia o unico meio de prova dos atos juridicos para os quais a lei exigia 

forma escrita como requisito formal, para nao sucumbir a demanda social e se 

manter atual e eficiente, o Poder Judiciario procurou a substituicao do papel pelo 

meio eletronico 

Sabedor que a morosidade e o maior fator de insatisfacao com o judiciario 

brasileiro, o Estado, atraves da informatizacao do processo, ataca frontalmente um 

de suas mais importantes causas: a burocracia. Alem disso, o Poder Judiciario 

busca, atraves do processo eletronico, garantir a todos, no ambito judicial e 

administrativo, "a razoavel duragao do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitagao", conforme preconiza o inciso LXXVIII ao artigo 5°. da 

Constituigao Federal. Ademais, a informatizagao do processo judicial permitira uma 

maior publicidade e fiscalizagao do trabalho dos magistrados e serventuarios, uma 

vez que havera uma maior transparencia do tramite processual e das decisoes, cujo 

conteudo estara acessivel ao publico, via rede mundial de computadores, 

excetuando-se apenas aqueles processos nos quais se procura preservar o 

interesse publico ou a intimidade do individuo. 

A Lei 9.800/1999, conhecida como "Lei do Fax", deu o primeiro passo rumo 

a informatizagao do processo quando admitiu a utilizagao de sistemas de 

transmissao de dados para a pratica de atos processuais, embora nao dispensasse 

a posterior apresentagao dos originais. 

Com a edigao da Medida Provisoria n°. 2.200 e o estabelecimento ICP-

Brasil, passou-se a considerar como documentos publicos ou particulares, para 

todos os fins legais, os documentos eletronicos de que tratava a Medida Provisoria. 

Em seguida, reeditada, a Medida Provisoria 2.200-1, presumiu a veracidade das 

declaragoes constantes dos documentos em forma eletronica produzidos com a 

utilizagao de processo de certificagao disponibilizado pela ICP-Brasil e cientificou 

que o disposto na Medida Provisoria nao obstava a utilizagao de outro meio de 

eomprovagao da autoria e integridade de documentos em forma eletronica. 
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A partir da Lei 10.259/2001, que dispos sobre a instituigao dos Juizados 

Especiais Civeis e Criminais no ambito da Justiga Federal, foi permitido aos tribunais 

organizar servigos de intimagao das partes e de recepgao de petigoes por meio 

eletronico e a reuniao de juizes domiciliados em cidades diversas atraves da via 

eletronica. A Lei tambem os obrigou a criar programas de informatica e a promover 

cursos de aperfeigoamento para magistrados e servidores. 

A publicagao da Lei 11.382/2006 foi um grande avango, porquanto criou os 

institutos da penhora on-line e do leilao on-line. Contudo, foi so a partir da edigao da 

Lei 11.419/2006, que o legislador definiu as linhas mestras que guiarao os tribunais 

na implantagao do sistema informatizado, ao tratar da informatizagao do processo 

judicial, da comunicagao eletronica dos atos processuais e do processo eletronico no 

ambito dos processos civil, penal e trabalhista e em todos os graus de jurisdigao. Tal 

lei, embora seja objeto da ADIn 3880, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, trouxe inumeras vantagens para o processo judicial brasileiro 

e, consoante demonstrado, quando bem aplicada, nao ofende aos preceitos 

constitucionais. 

A partir da lei foram efetivadas alteragoes concretas que permaneciam 

apenas na legislagao programatica e na obra dos doutrinadores. As grandes 

vantagens da lei consistem em conferir maior celeridade ao processo, oferecer maior 

transparencia as decisoes, facilitar os tramites processuais, reduzir o tempo de 

cumprimento das cartas precatorias, rogatorias e de ordem e possibilitar um 

aproveitamento maior do tempo por parte dos profissionais que lidam com o 

processo. Por sua vez, os pontos fracos do sistema eletronico estao relacionados, 

sobretudo, a dificuldade de implantagao, adaptagao e exequibilidade do processo 

virtual. 

Todavia, nao obstante todo esse esforgo legislativo, a relagao causa-efeito 

entre estabelecer mecanismos aptos para acelerar o procedimento e obter um 

processo celere, justo e eficaz nao e tao direta. Embora no ambito dos Juizados 

Especiais Federais a informatizagao tenha ocorrido com sucesso, restam duvidas se 

os tribunais adotarao programas que tornarao os sistemas seguros, se a populagao 

que nao tern acesso a internet nao ficara a margem do sistema, entre outras. 

Ademais, sabe-se que a morosidade do tramite processual nao se deve a um ou a 

outro fator isoladamente, assim, nenhuma modificagao na legislagao vai ser capaz 

de produzir, por si so, um resultado efetivo na aceleragao da solugao das lides. 
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Por fim, a pesquisa mostrou o que foi modifieado na legislagao processual 

civil patria em relagao ao processo eletronico, bem como a repercussao dessas 

inovagoes no ordenamento juridico. Elencamos as vantagens e desvantagens do 

sistema informatizado e analisamos a adequagao dos dispositivos alterados em face 

dos principios do devido processo legal, da razoavel duragao do processo, do 

contraditorio e da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdigao, da 

instrumentalidade das formas e da publicidade dos atos jurisdicionais e do direito a 

privacidade do individuo. A metodologia utilizada foi suficiente e adequada para o 

desenvolvimento da pesquisa, e as referencias selecionadas corresponderam as 

expectativas do estudo. 
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