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O AMPLO ACESSO AO PROCESSO 

ELETRÔNICO: VERDADE OU ILUSÃO? 
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Resumo: O presente estudo tem por escopo trazer à discussão 

acadêmica importantes inovações que vem sendo geradas em 

nosso cotidiano forense e que ainda não vem sendo muito traba-

lhadas sob o viés que se pretende inserir. Que a tecnologia é um 

importante instrumento em nossa atual sociedade, não há como 

se negar. Contudo, é importante perceber como essa tecnologia 

influencia para a tramitação do processo eletrônico. Com a in-

serção dessa nova sistemática processual, é possível vislumbrar 

a não observância de regras processuais e procedimentais que, 

anteriormente, com o processo em papel, não se vislumbrava. 

Ainda assim, é importante perceber se, a despeito de todo esse 

problema, entre benefícios e malefícios, em qual quadrante o 

processo eletrônico está inserido. 

 

Palavras-Chave: processo; processo eletrônico; Lei 

11.419/2006, acesso à justiça; paradigma.  

 

Abstract: The scope of this study is to bring important innova-

tions academic discussion that has been generated in our every-

day forensics and have not yet been worked under very bias to 

be inserted. That technology is an important tool in our current 

society, there is no denying. However, it is important to under-

stand how this technology influences to process the electronic 

process. With the systematic insertion of this new procedure, it 

is possible to envision non-compliance with procedural rules and 
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procedure that, previously, with the process on paper, not in 

sight. Still, it is important to realize, despite all this trouble be-

tween benefits and harms, in which quadrant the electronic pro-

cess is inserted. 
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INTRODUÇÃO 

 

m pleno século XXI, o mundo passa por um 

grande avanço em termos tecnológicos. Aparelhos 

celulares cada vez menores. Microcomputadores 

que se apresentam em tamanhos e formatos meno-

res e mais finos (chegando ao ponto de mais pare-

cerem folhas de papel, que aparelhos eletrônicos). Estreitamento 

das comunicações, com a utilização da rede mundial de compu-

tadores. Todas essas inovações já são uma realidade e sequer 

poderiam ter sido previstas há cerca de meio século. 

Da mesma forma que a tecnologia tem facilitado a aces-

sibilidade pelos cidadãos e estreitado suas relações interpesso-

ais, empresariais e etc., utilizando uma comunicação quase que 

instantânea, ela também tem sido incorporada na prática forense. 

É nesse contexto que se insere o presente artigo. 

O escopo central pretendido é o de analisar o funciona-

mento do processo eletrônico dentro da atual conjuntura brasi-

leira e aferir se ele tem sido capaz de gerar um maior acesso à 

justiça, ou tem se portado como um verdadeiro retrocesso em 

termos de acessibilidade facilitada ao cidadão. O tema necessita 

E 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1421_ 

 

 

de uma melhor análise por parte do operador do Direito, uma 

vez que é na sua atividade profissional que essas inovações irão 

influir – tanto é importante que a bibliografia ainda é escassa. 

Como ponto de partida, o que se percebe é uma tendência 

por parte dos atuais doutrinadores de não criticar esse novo pa-

radigma instalado no Judiciário Brasileiro – ou melhor, o novo 

paradigma que vem sendo instalado em nosso sistema. Há quem 

afirme que  
A desmaterialização dos autos, isto é, sua passagem do mundo 

analógico dos átomos, para o mundo digital dos bits – a até dos 

qbits com o iminente surgimento do computador quântico – 

sem dúvida já é uma revolução, por si só, comparável ao sur-

gimento da imprensa para a cultura. Mas as mudanças decor-

rentes dessa desmaterialização são expandidas de forma expo-

nencial a partir da percepção de que o processo eletrônico é e 

pode ser, sobretudo, um processo em rede (CHAVES JR., 
2010, p. 445). 

No entanto, antes de se chegar a qualquer conclusão, é 

necessário um maior cuidado na análise de todo o contexto, com 

o intuito de evitar entendimentos mais passionais, que propria-

mente racionais. Veja, não se está aqui a afirmar que o trecho 

acima transcrito não está correto – longe disso. O que se pre-

tende nesse estudo é que o leitor faça uma melhor reflexão sobre 

o tema, e possa, através das premissas aqui estabelecidas, chegar 

a um entendimento melhor sedimentado. 

Para tanto, o artigo é dividido em três tópicos preestabe-

lecidos: Na primeira passagem, trabalha-se com a constante ne-

cessidade do legislador de alterar a legislação com o intuito de 

adequar à realidade da época em que se apresenta, almejando 

gerar um maior acesso à Justiça de forma a garantir o acesso à 

tutela jurisdicional. 

Já no segundo tópico, são estabelecidos elucidadas algu-

mas questões relacionadas à influência da tecnologia os princí-

pios que a doutrina fixou como regentes da sistemática do pro-

cesso eletrônico. 

Por fim, através da análise da prática forense, analisando 
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o funcionamento dos sistemas eletrônicos, no trato do trâmite 

processual convencional (conforme o Código de Processo Ci-

vil), com o intuito de estabelecer se o processo, de fato, gera um 

maior acesso à justiça.  

 

1 O ACESSO À JUSTIÇA E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

1.1 ACESSO À JUSTIÇA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂ-

NEA 

 

O famigerado acesso à justiça já vem sendo há anos es-

tudado e tem sido uma constante as variações de entendimento 

que cada autor tem atribui ao fenômeno. O tema é tão extenso 

que cada um, colocando seu ponto de vista e seu viés de com-

preensão do fenômeno, tem chegado a algumas conclusões que 

buscam facilitar o estreitamento da justiça àqueles que, efetiva-

mente, necessitam de buscá-la. Há uma propensão a evitar que o 

cidadão esteja relegado a só poder questionar seus direitos, 

desde que esteja representado por um conhecedor de leis (um 

advogado). 

É importante perceber que o fenômeno do acesso à jus-

tiça possui vários sentidos. Contudo, quando o fenômeno é ob-

servado, não há como se afastar daqueles que são conhecidos 

como os precursores dos estudos sobre o tema: Mauro Cappel-

letti e Bryant Garth. Os autores acima mencionados, ao analisa-

rem o tema relacionado ao efetivo acesso à justiça por parte dos 

cidadãos, já em 1988, afirmavam que (CAPPELLETTI e 

GARTH, 1988, p. 22). 
A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil 

definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas 

do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem rei-

vindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspí-

cios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente aces-

sível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam 

individual e socialmente justos. [...] Sem dúvida, uma premissa 
básica será de que justiça social, tal como desejada por nossas 
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sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo  

Perceba-se com a afirmação acima que, já há pelo menos 

duas décadas, o acesso à justiça apresenta-se como a “bola da 

vez”, ou como o “carro-chefe” da discussão entre os processua-

listas. Isso porque, está claro que as recentes alterações legisla-

tivas, por mais significativas que tenham sido (e não se deve des-

merecê-las), elas não tiveram o condão de solucionar o problema 

gerado. 

Logicamente que, as crises são necessárias para que o 

operador do Direito perceba o problema que está sendo ocasio-

nado e possa analisá-lo com o intuito de apresentar soluções vi-

áveis. Contudo, é importante perceber que em uma sociedade 

dinâmica como a nossa, em que o imediatismo é o foco, nem 

sempre o resultado acaba sendo satisfatório. 

Mais que isso. A sociedade atual apresenta-se com dife-

renças significativas entre suas mais variadas classes sociais, ra-

zão pela qual, há uma necessidade premente, real e atual de que 

os modelos processuais se adequem a essa conjuntura. 

O processo não deve ser observado como um todo iso-

lado. Ele, na medida em que existe como instrumento a serviço 

da população, deve prestar-se à solucionar conflitos, evitando 

que haja um maior desgaste da máquina Estatal para solucionar 

questões simples. De acordo com Barbosa Moreira (MOREIRA, 

2004, p. 34) 
a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados 

a todos os direitos (e às outras posições jurídicas de vantagem) 

contemplados no ordenamento, resultem eles de expressa pre-

visão normativa, ou inferíveis do sistema; b) esses instrumen-

tos devem ser praticamente utilizáveis, sejam quais forem os 

supostos titulares dos direitos (e das outras posições jurídicas 

de vantagem), inclusive quando indeterminado ou indetermi-

nável o círculo dos sujeitos; c) é preciso assegurar condições 

propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevan-

tes, a fim de que o convencimento do julgador corresponda, 

tanto quanto possível, à realidade; d) em toda a extensão da 

possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que 
assegure à parte vitoriosa o pleno gozo da utilidade especifica 
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a que faz jus segundo o ordenamento; e) esses resultados hão 

de ser atingidos com o mínimo dispêndio de tempo e energia. 

Assim, constata-se que o processo nada mais é que o 

meio pelo qual o cidadão “bate às portas” do Judiciário, pleite-

ando sua intervenção no conflito. Contudo, infelizmente alguns 

operadores do Direito utilizam as regras hoje postas da forma 

como melhor lhes aprouverem. 

Há uma total amnésia quanto ao fato de que a justiça é 

criada de forma a preservar os direitos do cidadão, o que, infe-

lizmente, faz com que verdadeiras heresias sejam praticadas. 

Criticando o atual modelo do Direito e a forma como os 

operadores têm lidado com a matéria, é possível mencionar o 

que Antônio Carlos Wolkmer (WOLKMER, 2006, p. 30) de-

fende em sua obra, ao estabelecer que 
a estrutura normativa do moderno Direito positivo-formal é 

pouco eficaz e não consegue atender à mundialidade competi-

tividade das atuais sociedades periféricas que passam por dis-

tintas espécies de reprodução do capital, por acentuadas con-

tradições sociais e por fluxos que refletem tanto crise de legiti-
midade quanto crise na efetivação da justiça. Daí a obrigatori-

edade de se propor e introduzir discussões sobre a ‘crise de pa-

radigmas’ dominantes e as rupturas dos modelos de fundamen-

tação, pois, como na correta observação de Thomas S. Kuhn, 

as crises são uma pré-condição necessárias para a emergência 

de novas teorias e de novos referenciais. 

Infelizmente, o que se percebe é que a justiça esperada, 

nem sempre consegue ser alcançada. E isso, exatamente devido 

ao excesso de formalismo a que o processo tem sido alçado. 

Quando é observado todo esse formalismo-valorativo, 

percebe-se que os postulados estabelecidos por nossa Carta 

Constitucional de 1988, acabam sendo deixados de lado, em 

nome de um tecnicismo evidenciado pela necessidade de acabar 

com mais um processo: os princípios da isonomia e da inafasta-

bilidade do Poder Judiciário são de forma direto afetados pela 

postura adotada por alguns aplicadores da lei (a exemplo dos 

magistrados). 

Assim, acaba sendo a instrumentalidade o ponto nodal a 
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tentar solucionar o problema. De acordo com Cândido Rangel 

Dinamarco (1988, p. 60), 
Essa postura descortina novos horizontes e perspectivas antes 

insuspeitadas, para o dogma da instrumentalidade do processo. 

Não constitui novidade a afirmação de que o processo é um 

instrumento, mas fica incompleta a afirmação e truncado o ra-

ciocínio, se não for logo em seguida determinado o fim a que 

se destina esse meio, ou seja, a missão ou missões que o ins-

trumento é chamado a realizar. O raciocínio teleológico, ine-

rente ao pensamento instrumentalista, há de incluir então, ne-
cessariamente a fixação de escopos do processo, ou seja, dos 

propósitos norteadores de sua instituição e das condutas dos 

agentes estatais que o utilizam. A riqueza da tese instrumenta-

lista e a própria legitimidade metodológica derivam mesmo da 

oportunidade, que proporcionam, do estabelecimento de ver-

dadeiros pólos de atração, para que os valores sociais e políti-

cos inerentes à cultura nacional possam com isso ditar as linhas 

básicas do endereçamento de todo o sistema processual e das 

especulações a seu respeito. 

Assim sendo, a melhor constatação que se extrai das pa-

lavras acima é que o ideário de justiça está intimamente ligado à 

instrumentalidade de formas. Nesse sentido, é necessário que 

todo o operador do Direito seja capaz de conceber o processo 

como um meio para se chegar à solução da controvérsia, ou seja, 

a de levar justiça ao caso concreto (ou afirmando-se de acordo 

com a técnica jurídica, levar a tutela jurisdicional àquele que vai 

às portas do Estado, provocá-lo a atuar). 

Se o operador do Direito necessita compreender que o 

processo é um instrumento e não um empecilho à concretização 

de direitos, resta saber se o processo eletrônico, por mais que 

tenha sido incorporado com a melhor das intenções, tem seguido 

a mesma lógica. Para tanto, importante observar o modelo de 

processo eletrônico, à luz do acesso à justiça. 

 

2 O PROCESSO ELETRÔNICO DENTRO DA CONCEPÇÃO 

DE ACESSO À JUSTIÇA 
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Prateleiras dos cartórios superlotadas. Servidores que 

nem sempre estão com vontade de atender o cidadão. Filas para 

tirar cópias dos autos. Páginas grampeadas que rasgam, que se 

soltam, que se perdem. Essa é a realidade do processo até alguns 

anos atrás, uma vez que não existia outra saída, senão, a de acu-

mular pilhas e pilhas de papel com o intuito de que os magistra-

dos pudessem apreciar a controvérsia posta à análise. 

A Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, fora pro-

mulgada com o objetivo de adentrar a seara da modernidade. 

Perceba-se o quão mais rápido seria um processo capaz de tra-

mitar exclusivamente por meio dos sistemas de tecnologia. Ade-

mais, ele atende à lógica da sistemática processual de 2015, 

quando se estabelece que: “Art. 4o As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. 

É necessário perceber que a realidade de mundo atual, já 

não é a mesma da época da entrada em vigor da Carta Constitu-

cional de 1988. O século XXI é o responsável por uma revolução 

no mundo das telecomunicações. Já não se pode mais conceber 

que em plena era cibernética, o computador não seja utilizado 

para a finalidade pretendida, qual seja, a de auxiliar aqueles que 

se submetem à prática forense. 

Por óbvio, a tramitação eletrônica traz uma redução 

significativa de custos e facilita o trâmite entre as instituições 

estatais, a fim de garantir uma maior agilidade na análise da tu-

tela de direitos. 

A substituição do papel bolorento e empoeirado, por ar-

quivos organizados em kilobytes, já é uma realidade no sistema 

judiciário brasileiro. A possibilidade de serem protocoladas pe-

tições de sua residência, na hora que mais aprouver, ainda que 

fora do expediente forense – inclusive nos finais de semana – 

passa a ser uma importante ferramenta aos operadores do Direito 

que precisam da tutela jurisdicional com urgência. 

Frise-se que, em qualquer região do planeta, desde que 
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se tenha um microcomputador e acesso à rede mundial de com-

putadores (internet) é possível praticar atos judiciais devida-

mente válidos. De acordo com Carlos Henrique Abrão 

(ABRÃO, 2009, p. 30) 
Consagrou o século XXI, definitivamente, a revolução ciber-

nética, que se assemelha ao impacto da tecnologia do processo 

produtivo e nas demais fases da denominada era digital. 

O tempo razoável de duração do processo, constitucionalmente 

assegurado e também disciplinado na Emenda Constitucional 

45/2004, poderá obter resultados favoráveis caso o processo 

eletrônico efetivamente vingue. 

A análise crítica do Poder Judiciário transporta sérias críticas à 
sua lentidão, ineficiência e demora na prestação jurisdicional. 

Saímos do sistema da máquina de escrever e adquirimos ape-

nas o computador, sem instrumentalizar o processo eletrônico. 

Portanto, uma das necessidades de anos, que o legislador 

sempre buscou, é a de que o processo se desenvolvesse o mais 

célere possível (no sentido de duração razoável, mas nunca so-

brepujando segurança jurídica). Com isso, parece que a inserção 

do processo eletrônico nesse contexto pode ser uma das soluções 

mais eficazes para tentar mudar o paradigma atual. 

A morosidade sempre foi e sempre será a “pedra no sa-

pato” da prática forense. A Carta Constitucional de 1988 estabe-

leceu dentre seus direitos e garantias o direito à duração razoável 

do processo. Porém, o dia a dia forense clama por inovações para 

que aquele que necessita da tutela, a tenha com brevidade. Resta 

saber a que custo. 

Muito se questiona sobre essa ponderação entre celeri-

dade processual e justiça. Barbosa Moreira (MOREIRA, 1984, 

p. 50) demonstra uma grande preocupação em relação ao tema. 

Da análise acerca da celeridade, afirma que 
Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por 

excelência, quiçá o único. Seria fácil invocar aqui um rol de 

citações de autores famosos, apostados em estigmatizar a mo-

rosidade processual. Não deixam de ter razão, sem que isso im-

plique – nem mesmo, quero crer, no pensamento desses pró-

prios autores – hierarquização rígida que não reconheça como 
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imprescindível, aqui e ali, ceder o passo a outros valores. Se 

uma Justiça lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se 

negue que uma Justiça muito rápida seja necessariamente uma 

Justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação ju-

risdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor 

é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer 

preço. 

É indubitável que com esse estreitamento das telecomu-

nicações, a tendência do processo eletrônico é de se tornar uma 

ferramenta essencial ao cidadão. Porém, é necessário que essa 

sistemática seja observada com ressalvas. 

Se a inserção do processo eletrônico surge como um im-

portante instrumento para acabar com a morosidade, ele não 

pode ser um empecilho às partes, na busca pelo acesso à justiça, 

tampouco renunciar a direitos fundamentais em nome da celeri-

dade. 

Assim, a ideia do processo eletrônico passa a ser algo 

muito diferente do que se conhece atualmente, ou seja, muito 

diferente do convencional. De acordo com José Eduardo de Re-

sende (2010, p. 63) 
O acesso dos autos eletrônicos ao mundo real-virtual, por meio 

do hipertexto (link), embora não permita o acesso ao mundo 

material, traz para os autos um outro mundo de informações, 

provas e muda radicalmente inclusive a própria racionalidade 

processual. 

Essa novel conexão autos-mudo, na verdade, é a conexão dos 
sujeitos processuais, juiz, autor e réu, com a sociedade virtual. 

O processo, portanto, tende a deixar de ser um fluxo mera-

mente angular, segmentado e isolado, para ser um fluxo em 

rede (reticular) e coletivo. 

Entende-se que o processo eletrônico é reticular e cole-

tivo, haja vista que há total possibilidade de várias pessoas, es-

palhadas pelos mais diversos locais, possam acessar o mesmo 

processo e ao mesmo tempo, desde que estejam conectadas a 

uma rede. Com uma maior coletividade podendo ter acesso ao 

processo, há uma pretensão de maior democratização de seu 

acesso: resta saber se, de fato, ocorre essa democratização. 
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O que se tem ao certo, é que a tecnologia tem cada vez 

mais irradiando seus efeitos pela seara jurídica e isso tem feito 

com que os estudiosos busquem entender sua sistemática. As-

sim, “a cibernética se torna poderosa aliada de solução dos pro-

blemas e resposta eficiente aos litígios individuais ou de natu-

reza coletiva”. 

Para descrever o fenômeno da cibernética processual, a 

doutrina para a demonstrar o funcionamento do processo eletrô-

nico, através do estabelecimento de princípios que seriam os que 

regem a nova sistemática processo.  Para a proposta que se pre-

tende, opta-se por delinear dois que, na concepção real, passam 

a ser os mais importantes do ponto de vista lógico. 

O princípio da conectividade, portanto, é fundamental 

para garantir que o sistema cumpra com sua finalidade de atingir 

um maior número de pessoas, em um curto espaço de tempo e 

com todos tendo acesso a seu conteúdo. É o que se consegue 

perceber do trecho a seguir 
O que se percebe é que o processo eletrônico transita em outra 
ordem, distinta da tradição da escritura, pois traduz a combina-

ção do imaterial do eletrônico, com o viés reticular e telemá-

tico das novas tecnologias de comunicação, informação e com-

binação – rectius: conexão. 

O processo eletrônico tem potencial para ser muito mais do que 

mera infraestrutura de TI para o processo tradicional. Não se 

reduz, tampouco a simples procedimento judiciário digital e, 

muito menos, concebe-se tão somente como autos de papel di-

gitalizados. As novas tecnologias de informação e comunica-

ção transformam radicalmente a natureza do processo tradici-

onal, que se caracteriza, primordialmente, pela separação dos 

autos do mundo. O processo eletrônico é, sobretudo, processo 
em rede, o que torna o beneficiário, concomitantemente, da in-

teligência coletiva, da lei da abundância, dos rendimentos cres-

centes e da sinergia da interação em tempo real. 

Não se pode caminhar na linha da mera digitalização dos autos, 

na lógica do scanner, mas, sim, começar um processo novo, e 

não apenas um novo procedimento. Digitalizar significa decal-

car para o processo eletrônico a lógica viciada do processo de 

papel, da escritura (CHAVES JR.. 2010, p. 427). 
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A essa lógica, de acordo com a doutrina, é importante 

perceber que a vinculação ao processo eletrônico ao sistema pro-

cessual brasileiro, não pode se resumir à consideração de que ele 

é o processo em papel digitalizado. Ele é mais que isso. Passa 

ele a ser muito mais que uma simples página digitalizada, mas a 

possibilidade de concretização de direitos de maneira mais rá-

pida e eficaz. 

Da mesma forma que o princípio da conectividade é im-

portante, também o é o princípio da desterritorialização. Como 

já abordado nos tópicos acima, de qualquer parte do planeta em 

que se estiver, é possível a prática de atos processuais, desde que 

se tenha acesso à uma conexão com a rede mundial de computa-

dores (internet). 

E essa prática de atos vale tanto para um juiz como para 

um promotor, para um advogado. Isso porque, utilize-se de um 

exemplo para ilustrar a situação. Um magistrado necessitou via-

jar em determinado dia da semana, uma vez que fora convocado 

a fazer um curso de capacitação em outro Estado. 

Naquele dia, somente seus servidores foram à vara. 

Ocorre que, no meio do expediente aparece um problema em que 

o advogado necessita de despachar uma liminar com o juiz da 

vara. 

Contudo, o magistrado está fora de sua comarca, apesar 

de não estar afastado de suas funções. É aqui que surge a impor-

tância do processo eletrônico. 

Naquelas circunstâncias, pode ele, de onde estiver, ana-

lisar todo o arcabouço probatório e juntar aos autos sua decisão, 

de forma a garantir o direito vindicado pelo autor. Sendo assim, 

não houve a necessidade de apreciação de peças físicas, pois 

através da tela do computador, sua convicção tornou-se clara. 

É a isso que dá-se o nome de desterritorialização. Um dos 

instrumentos de grande valia que o processo eletrônico possui. 

De acordo com a doutrina, a desterritorialização, 
em sede de processo eletrônico significa, pois, bem mais do 
que a mera transposição física de territórios e circunscrições 
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jurisdicionais e até de jurisdições, significa a fluência da efeti-

vidade dos direitos, que não pode mais ser contida simples-

mente pelas limitações materiais do espaço físico. A longa ma-

nus do juiz, desmaterializada, torna-se mais extensa, conectada 

(CHAVES JR.. 2010, p. 430) 

Diante disso, é que não se pode negar que o processo ele-

trônico é um importante instrumento a serviço da população. No 

entanto, é importante perceber que nem toda essa estrutura me-

rece elogios, pois falhas também são passíveis de serem obser-

vadas. 

 

3. PROCESSO ELETRÔNICO: UMA ANÁLISE À LUZ DO 

SISTEMA PROCESSUAL 

 

Analisando o cotidiano forense, é possível perceber que 

o processo eletrônico, aparentemente, tem apresentado mudan-

ças substanciais na solução das controvérsias. No entanto, é im-

portante perceber que nem toda a população, de fato, tem acesso 

à justiça que se deve conceber. 

Chega-se a essa conclusão, analisando-se a forma como 

o processo eletrônico se desenvolve. Como regra, para que o ci-

dadão comum tenha acesso aos autos de seu processo, deve ele 

se submeter a um cadastro que muitas vezes é burocrático e ex-

tremamente moroso. 

Da mesma forma, há que se consignar que o sistema de 

acesso não se mostra totalmente auto-explicativo ao cidadão.  

Ora, se a Carta Constitucional de 1988, estabelece no art. 5º, in-

ciso LX, a possibilidade de uma publicidade ao máximo, de 

forma a garantir que o cidadão tenha uma defesa com qualidade, 

esses sistemas processuais, na medida em que se mostram difi-

cultosos ao entendimento do homem médio, passam a ser um 

empecilho ao acesso à Justiça. 

Ademais, irreais também não são as hipóteses em que a 

tecnologia tem atravancado o acesso à Justiça e o regular anda-

mento dos processos. Quantas são as vezes que se torna 
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necessário apresentar manifestações requerendo a remessa de 

mídias eletrônicas de audiências realizadas, com o intuito de ga-

rantir uma melhor apreciação da prova para manifestação, em 

homenagem ao contraditório efetivo. 

O próprio Código de Processo Civil exige que “art. 6o 

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efe-

tiva”. Como dizer que está sendo cumprido com o desiderato da 

cooperação, sendo que o cidadão, que litiga sem advogado 

(como é o caso dos Juizados Especiais, por exemplo), não con-

segue acessar de maneira efetiva os sistemas eletrônicos de con-

sultas processuais pela rede mundial de computadores. 

E isso, por absoluta falta de informação. Segundo infor-

mações extraídas do sítio eletrônico do IBGE, em 2018, tem-se 

11 milhões de analfabetos funcionais no Brasil, sendo que 170 

milhões de brasileiros não possuem acesso à internet (IBGE, 

2018). 

Ademais, também são inúmeras as vezes em que se pre-

cisa ter acesso aos autos do processo eletrônico e, naquele mo-

mento, o sistema se apresenta inoperante. Essa situação é grave, 

haja vista que, caso se esteja falando de processos em que o úl-

timo dia do prazo seja no dia do problema, a situação da falha 

no sistema, pode ser um problema ainda maior a ser solucionado. 

Nestes termos, chega-se à conclusão de que o processo 

eletrônico é uma inovação e uma inovação necessária. Contudo, 

ainda é preciso que o Judiciário, em parceria com técnicos sejam 

em informática, com o intuito de garantir um acesso mais facili-

tado à população e aos operadores do Direito, seja em profissio-

nais formados na área, que possam observar de forma mais efi-

caz as normas cogentes em nosso ordenamento, de forma a evi-

tar qualquer lesão a direito de quaisquer dos envolvidos no pro-

cesso. 

Garantir esse acesso que, de fato, será considerado 

Acesso à Justiça, em respeito ao que estabelece a 
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Constitucionalização do Direito Processual Civil, que, recente-

mente, encontra-se inserida expressamente no referido diploma: 

“Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpre-

tado conforme os valores e as normas fundamentais estabeleci-

dos na Constituição da República Federativa do Brasil, obser-

vando-se as disposições deste Código”.  

Em suma, os sistemas eletrônicos são importantíssimos 

para a conjuntura nacional, mas a integração com a população 

ainda carece de avanços, sob pena de se continuar a relegar o 

cidadão a segundo plano, deixando apenas os operadores do di-

reito com acesso ao processo, como se não se estivesse a debater 

direitos materiais daquele cidadão.  

 

CONCLUSÕES 

 

Como observado até aqui, a tecnologia, de fato, tem sido 

um importante instrumento a serviço de ser humano, com o obje-

tivo de facilitar sua vida em coletividade. Ocorre que, esses 

avanços não poderiam ficar restritos às atividades de lazer e pro-

fissionais do indivíduo, sem que viesse a influenciar o processo 

eletrônico. É nesse viés que foi promulgada a Lei n.º 

11.419/2006. 

Essa legislação, importante instrumento legislativo a ser-

viço dos operadores do Direito, surge com o escopo de gerar 

uma revolução no sistema judiciário brasileiro. É importante 

consignar que ao promulgar esse novo diploma, o legislador es-

perava que os direitos e garantias dos indivíduos, constituídos 

processualmente, passariam a ser cada vez mais preservados. 

Com o advento dela, a doutrina, apesar de escassa, pas-

sou a se debruçar sobre o tema, a fim de melhor compreender 

sua forma de tramitação e perceber se a nova legislação possui 

o condão de trazer, em uma ponderação de vantagens e desvan-

tagens, maiores benefícios ou malefícios ao processo. 

Em uma análise preliminar, constata-se que o processo 
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eletrônico passa a ser a “menina dos olhos” de todo o operador 

do Direito. Isso porque, não há como conceber que um advo-

gado, por exemplo, deixaria de elogiar um instrumento que fa-

vorece sua atividade. 

Em dias tórridos de verão, não ter que sair de seu ar con-

dicionado para enfrentar os fóruns das grandes metrópoles, ou 

mesmo, evitar deslocamentos de Estados para protocolar uma 

petição, já se mostra como algo extremamente interessante do 

ponto de vista prático. Contudo, o custo que algumas instituições 

estão pagando em relação a essa “nova ferramenta”, tem se tra-

duzido em problemas graves. 

Lógico, não se está aqui a dizer que a tecnologia não é 

suscetível a erros – na verdade, até mesmo o ser humano é sus-

cetível a errar, quanto mais uma máquina. Agora, resta saber até 

que ponto prerrogativas estão sendo inobservadas em decorrên-

cia de toda essa cibernética. 

E mais, como regra, os sistemas eletrônicos de consulta 

processual exigem cadastros para acesso às peças do processo. 

Muito embora o acesso à Microcomputadores e à internet esteja 

em uma crescente e vertiginosas expansão no Brasil, há ainda 

uma total dificuldade de compreensão de como lidar com o pro-

cesso eletrônico pelo cidadão leigo e um grande número de ci-

dadãos sem acesso à internet. 

Sendo assim, para que o paradigma mude, de fato, é ne-

cessário uma maior instrução da população, dos operadores do 

direito e dos demais profissionais, para compreender como a ló-

gica do processo eletrônico deve funcionar e como ele pode ser 

um importante instrumento para o acesso à Justiça: apesar de 

hoje, na concepção a que se chega, ainda é mais um entrave que 

um acesso. 
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