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Sociedade da informação 

 Utilização intensiva das tecnologias da informação e 
comunicação 

 Transformação das noções de tempo e espaço: 
transterritorial e transtemporal 

 Computação e comunicação 

 Era da colaboração  

 Wikirevoluções, redes de relacionamentos, compras 
em grupo, etc 

 



 O que é Processo Judicial Eletrônico? 

 Quais os impactos causados com a sua implantação? 

 Pode-se falar em mudanças na ciência ou apenas no 
procedimento? 

 É uma nova realidade no Poder Judiciário? 

 De que maneira a tecnologia da informação está afetando a 
atividade jurisdicional? 

 



Mudanças 

 Primeira mudança: guarda de processos. Da 
responsabilidade de quem tinha a posse física dos autos 
(juiz, advogado, servidor) para a área de tecnologia da 
informação dos tribunais, que passa a ser estratégica. 

 Segunda mudança: distribuição do trabalho no órgão 
judiciário. Supressão de atividades mecânicas provocará 
a atrofia das secretarias e ampliação das atividades nos 
gabinetes. Deslocamento da força de trabalho 
(eliminação de atividades burocráticas e alguns atos 
passarão a ser praticados por advogados)  
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Mudanças 

 Terceira mudança: tramitação dos processos. 
Abandona-se o tradicional conceito de tramitação 
linear que é substituído pelo conceito de 
ubiqüidade, o que elimina a formação de 
instrumentos, contagem de prazos em dobro, etc. 

 Quarta mudança: impacto no funcionamento do 
Judiciário: tempo e local (24h, 7 dias, qualquer 
lugar) - transterritorial e transtemporal. Os 
processos chegarão mais rapidamente à 
apreciação do juiz 
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Mudanças 

 Quinta mudança: redefinição dos papeis atribuídos 
aos servidores: das atividades burocráticas para a 
atividade-fim. Necessidade de qualificação e 
sensibilização (perda ou mudança de gratificações). 

 

 Sexta mudança: redefinição da estrutura dos 
Órgãos da Justiça do Trabalho (número de 
servidores, gratificações, área de imóveis, 
atendimento a usuários, etc.). 
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Mudanças 

 Sétima mudança: formação de uma nova 
jurisprudência. Necessidade de compreensão dos 
novos fenômenos à luz de um novo pensamento 
jurídico. O risco dos precedentes judiciais. Exigir-
se-á forte dose de criatividade. 

 Oitava mudança: redirecionamento de receitas 
orçamentárias na área de tecnologia. 

 Nona mudança: definição de políticas pelo CSJT 
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Mudanças 

 Nova concepção de institutos clássicos, procedimentos e 
rotinas 

 

 Competência territorial: limites traçados pela tecnologia 

 Mudança de rotinas: eliminação de prazos sucessivos, 
formação de autos suplementares (agravos, precatórios), 
cargas, juntada de guias, etc. 

 Inovações: gravação de audiências, petição inicial em vídeo, 
etc. 

 



Dificuldades 
 Mudança cultural 

 Resistência ao novo (magistrados, servidores, advogados e procuradores) 

 Existência de vários sistemas nos Tribunais  

 Ausência de regulamentação única 

 Desconfiança por parte do usuário 

 Certificação digital x login e senha 
 Estrutura de autenticação 
 250.000 advogados (universo de usuários a ser atingido) 
 52.000 advogados com assinatura 
 20% dos advogados de São Paulo não têm computador 
 50% usam como máquina de escrever 

   

 

 



Preocupações 

 Dificuldade no manuseio, manipulação e 
armazenamento das informações pelos 
usuários 

 Elevado grau de dependência de pessoal 
técnico 

 Uniformização da regulamentação e sistemas 

 



O processo judicial eletrônico não 
significa digitalização do processo 

cartular, cartorial. Importa em nova 
interpretação de princípios 

tradicionais, incorporação de novos 
princípios, revisão de procedimentos, 
superação de entraves burocráticos, 

enfim, uma nova realidade! 



Realidade do PJE 

 Desenvolvimento compartilhado: CNJ, TRF-5, TJ/SE, 
CSJT, TRTs 12 e 23 

 TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS 
 19 Tribunais de Justiça 

 24 TRTs e TST 

 5 TRFs 

 2 Tribunais Militares 

 



Realidade do PJE 

 Implantação (1º grau):  
 Navegantes (SC – dezembro/11), Caucaia (CE – 

janeiro/12), Várzea Grande (MT – fevereiro/12) e 
Arujá (SP – março/12) 

 2º grau 
 60 dias após cada piloto 

 Expansão: 2º semestre 2012 

 



“A justiça reflete sempre o espírito do meio em que vivem 
os seus aplicadores” 

(Noé de Azevedo – A justiça e a machina de escrever. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, v. 57, n. 306/307, p. 29-30, 2 e 16/2/1926) 

 

 

 

Obrigado! 
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