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RESUMO
Este artigo enfrenta o tema do tratamento computacional dado às pequenas causas no projeto dos 
juizados especiais federais previdenciários do TRF3. Em um primeiro momento, faremos um breve 
histórico a respeito da recente evolução do tratamento das pequenas causas no Brasil. Em seguida, 
enfocaremos o problema do contencioso de massas na Justiça Federal. O artigo segue com uma 
descrição detalhada do processo virtual, conforme o projeto do TRF3. Por fim, analisaremos os 
limites e possibilidades da informatização do processo no Brasil, a partir de outras iniciativas docu-
mentadas ao redor do país. A pesquisa realizada concentrou-se em documentos oficiais do TRF3 
– notadamente a Cartilha, o Projeto e o Caderno de Relatórios dos Juizados Especiais Federais 
Previdenciários –, bem como em bibliografia sobre o tema.

ABSTRACT
This paper aims to face the issue of the small claims computerized treatment in TRF3 Small Welfare 
Claim Federal Courts. At first, we will briefly make the historical notice of the small claims treatment 
evolution in Brazil. In a second moment, we will focus the problem of mass litigation in the Federal 
Justice. The paper follows with the virtual procedure’s detailed description, according to the TRF3 
project. Finally, we intent to analyze the procedure’s informatisation limits and possibilities in 
Brazil, departing from other documented initiatives throughout the country. The research was 
concentrated in TRF3 official documents, specially the small claim federal courts chart, the Project 
and the Reports Handbook, as well as other bibliography.
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1 Introdução

A problemática das pequenas causas, das cortes simplificadas e da deforma-

lização das controvérsias sempre foi tema premente no quadro global das reformas na 

administração da justiça no sentido de se ampliar o acesso. 

Mauro Cappelletti e Boaventura de Souza Santos enfatizam o reconhecimento da 

administração das pequenas causas como uma barreira a ser transposta no sentido de se 

ampliar o acesso à justiça.

Cappelletti assevera que, nas causas de pequeno valor, a litigância pode tornar-se 

mera futilidade, tendo em vista os custos para a propositura e desenvolvimento da ação 

– das despesas judiciárias, periciais, e materiais até os honorários de advogado – se 

equipararem, ou até por vezes superarem o valor da causa. Relata, a partir dos dados 

colhidos em seu Projeto de Florença, que os custos crescem na medida em que se reduz 

o valor da causa. Exemplifica com o caso alemão, onde para se intentar uma causa de 

valor correspondente a 100 dólares estadunidenses, as custas não serão inferiores a 150 

dólares, enquanto os custos de uma ação de valor correspondente a 5 mil dólares ainda 

seriam aproximadamente 4.200 dólares (CAPELLETTI; GARTH, 1998, p. 19).

Boaventura de Sousa Santos identifica que, nos países ocidentais capitalistas, a 

justiça civil é mais cara para os cidadãos hipossuficientes, os protagonistas das ações 

de pequeno valor, o que configura uma dupla vitimização das classes populares em face 

da administração da justiça. Exemplifica com os casos inglês e italiano. No primeiro, 

verificou-se que um terço das causas em que houve contestação, os custos globais da 

ação superaram o valor da causa. No segundo, os custos da litigância podem atingir até 

8,4% do valor nas causas de elevado valor; enquanto, nas causas com valor diminuto, 

essa porcentagem pode chegar a 170% (SANTOS, 1985, p. 126).

2 O tratamento das pequenas causas

Uma justiça e um procedimento especial adequados à realidade das demandas de 

pequeno valor começaram a ser testados mundo afora. Vale citar o exemplo californiano, 

onde as Small Claim Courts são competentes para julgar litígios de valor até 5 mil dólares. 

Uma demonstração de como tais cortes passaram a refletir um verdadeiro fenômeno 

de massa encontra-se no fato de vários autores reunirem-se no polo ativo de demandas 

– diferentemente das ações coletivas –, insurgindo contra o que lhes feriu de maneira 

individual e homogênea. Notáveis exemplos são os de reparação por danos patrimoniais 

e morais decorrentes do barulho causado pelo Aeroporto Internacional de São Francisco 

(EUA), que não apenas causava transtornos aos moradores das mediações como desvalo-

rizara seus imóveis. O segundo consiste nos casos de reparação por doenças respiratórias 
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e dermatológicas causadas pela fumaça das refinarias. O terceiro concerne às violações de 

direitos civis provocadas por policiais. O quarto, e mais notável, são os casos de vizinhança, 

em que os vizinhos de pontos de drogas e prostituição ajuízam ações visando a ressarcir o 

perigo a que estão expostos e a desvalorização de seus imóveis (BEA, 1997, p. 191).

Apenas a partir de 1988, as cortes de pequenas causas passaram a fazer parte da 

estrutura do Poder Judiciário brasileiro – conforme previsto no artigo 98, I, da Constituição. 

No Brasil, onde as desigualdades sociais manifestam-se de forma mais explícita do que no 

restrito campo da administração da justiça, merece memória a iniciativa pioneira dos 

magistrados gaúchos na implantação de cortes simplificadas para tratar das chamadas 

“causas de menor complexidade” – até 40 ORTNs –, antes mesmo da promulgação da lei 

que instituiu os malfadados juizados de pequenas causas – estes, de ínfima lembrança. 

De iniciativa da Ajuris – conforme asseveram pesquisadores do Iuperj (VIANNA 

et al., 1999, p. 167) – os conselhos de conciliação e arbitragem foram criados em 1982, 

primeiro na comarca de Rio Grande, com o objetivo de dar solução extrajudicial a tais 

causas por meio da mediação e da arbitragem. O sucesso de tal experiência demons-

tra-se a partir do momento em que 65% dos casos foram decididos por conciliação; 

e 2%, por arbitramento. O restante ficou prejudicado pelo não comparecimento de uma 

das partes. Mais notável ainda é o tempo decorrido entre a instauração e a resolução 

dos litígios: 70,4% dos litígios foram solucionados em até 10 dias e 17,7% entre 10 e 20 

dias (ibid, 1999, p. 169). Vemos, destarte, que o pioneirismo na criação de cortes de 

pequenas causas no Brasil se deve à magistratura gaúcha – notadamente a Ajuris, seu 

órgão de classe, que até mesmo indicava os membros dos conselhos.

Inspirados nas small claim courts de Nova Iork, com a promulgação da Lei nº 

7.244/84, foram criados no Brasil os juizados de pequena causas – por iniciativa do 

então ministro interino da Desburocratização, Piquet Carneiro – tendo como principal 

idealizador o desembargador Kazuo Watanabe. A lei definia como princípios norteadores 

a simplicidade, a celeridade, a economia e a ampliação dos poderes do juiz. Tendo 

em vista, entre outros fatores, o fato de os juizados de pequenas causas ainda serem 

reflexo de um Estado autoritário, preocupado em racionalizar o seu aparato burocrático, 

o instituto jamais foi aplicado com a força necessária a administrar a litigiosidade. Pouco 

tempo após a sua implantação, foi alvo de críticas por ampla parcela da comunidade 

jurídica, notadamente a OAB-SP e o jurista Hugo Lauria Tucci. 

Anos mais tarde, a Lei nº 9.099/95 possibilitou aos tribunais estaduais instituírem 

juizados especiais cíveis e criminais, competentes para julgar causas de pequeno valor 

e delitos de menor potencial ofensivo. Evidentemente, não apenas a possibilidade legal 

fez criar os juizados, mas também todo um esforço do próprio Estado e da sociedade na 

monta de um aparato propício a instaurar uma verdadeira justiça especial. Sem dúvida, os 

juizados especiais cíveis diminuíram os custos e a demora na prestação da jurisdição civil 
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em todo o país. Poucas – porém, nodais – foram as modificações na principiologia norteadora 

dos novos juizados: estes fundam-se nos princípios da busca permanente de conciliação; 

da simplicidade, por passeio da oralidade; da economia e da celeridade e amplitude dos 

poderes do juiz, conforme assevera Luciana Gross Siqueira Cunha (2001, p. 44).

3 O contencioso de massas na Justiça Federal

Na tímida guerra de posições, tal reforma na administração da justiça pôde fazer revelar 

e, em certo ponto, abarcar uma litigiosidade até então contida na vida social, principalmente 

no que concerne à relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. 

 Contudo, ainda restava escondida outra perversidade de um sistema arcaico que 

não mais se comportava na visão renovada de um magistrado culturalmente valorizado e 

de um direito cada vez mais instrumentalizado: as inúmeras demandas de trabalhadores 

e aposentados em face de órgãos federais como a Caixa Econômica Federal e o INSS, 

todas em outra esfera do Poder Judiciário: a Justiça Federal.

Tais demandas, sempre propostas por aposentados após o término do contrato 

de trabalho, versam sobre correções devidas e não aplicadas em suas aposentadorias e 

contas de FGTS.

Contando apenas com o aparato jurisdicional para reaver tais rendimentos 

que deles são de direito por uma vida inteira de atividade laboral, os aposentados 

são submetidos a décadas de desenrolar do processo judicial. Muitos falecem antes 

mesmo de ser depositado o precatório judicial, tendo sua indenização apenas o fim de 

beneficiar seus herdeiros, caso haja.

Ironicamente, diante da hábil iniciativa dos advogados na área previdenciária de 

abarrotar os polos ativos das revisões de benefícios, atuava como mecanismo interruptivo 

do processo o procedimento de habilitação dos herdeiros ou do inventariante de um 

autor porventura falecido. Imagine 60 autores no polo ativo da demanda. Se, nos aproxi-

madamente 20 anos de duração do processo, cinco litisconsortes falecessem, cada 

procedimento de habilitação atrasaria o processo de seis meses a um ano. E os litiscon-

sortes sobreviventes deveriam esperar inertes cada habilitação.

Após toda a fase cognitiva e executória, os aposentados devem esperar ainda o 

pagamento mediante os malfadados precatórios judiciais. Como se já não bastasse a demora 

de anos, o débito pode ser parcelado em até 10 vezes, por força da EC nº 30/2000, que 

alterou o artigo 100. É o que o professor Leonardo Greco (2001, p. 15) chama de “imoral 

parcelamento dos precatórios”, considerando lamentável que o legislador brasileiro tenha 

tomado caminho diametralmente oposto ao adotado nos países desenvolvidos.
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Embora relativamente mais barata que a Justiça Estadual, a Justiça Federal é o ápice 

e o corolário da observação prática do obstáculo temporal ao acesso à justiça: os autores, 

em grande parte dos casos, morrem antes de auferirem os benefícios da coisa julgada.

Merece atenção o fato de que, até o término do século passado nada foi feito 

ou sequer discutido e tentado para sanar o problema da Justiça Federal. Muitos creem 

ser resistência política, motivada pelo fato de julgar exclusivamente causas nas quais 

figurasse como parte órgão da administração pública federal.

Apenas com a Lei nº 10.099/2000 pôs-se fim ao pagamento mediante precatórios 

para os valores inferiores a 60 salários-mínimos – determina-se, nestes casos, o depósito 

da quantia no prazo de 60 dias. Ainda assim, devido ao especial problema do não 

cumprimento de tal obrigação por parte do INSS, o Conselho da Justiça Federal expediu a 

Resolução nº 258/2002, criando a figura dos precatórios especiais, pagos em semelhante 

prazo com recursos do próprio tribunal destinados a tal fim. 

Caso o credor de quantia superior a 60 salários-mínimos, queira escapar do 

procedimento precatorial, deve abrir mão do excedente. É a afirmação legislativa 

do problema. Unicamente no temor da demora no recebimento do que lhe é devido 

por força de sentença transitada em julgado após décadas, o aposentado – e o 

credor da Fazenda Pública, em geral – vê-se obrigado a desistir de parte de seu 

direito. É forçoso taxar de utópica a assertiva de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, 

segundo a qual “a jurisdição ideal seria aquela que pudesse, no momento mesmo 

da violação, conceder, a quem tem razão, o direito material” (2000, p. 79).

Uma inovação ocorreu com a promulgação da Lei n° 10.173/01, que concedeu o 

benefício da prioridade nos processos em que figure parte com idade superior a 65 anos, 

acrescentando ao CPC os artigos 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C. A praxe dos cartórios 

judiciais, no cumprimento de tal dispositivo, limita-se a apor uma tarja “PRIORIDADE” 

no rosto dos autos em que for concedido o benefício, o que nos faz refletir sobre a 

eficácia da lei e a abrangência do benefício pretendido pelo legislador. Alexandre 

Freitas Câmara, em parecer requerido pelo presidente do Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB), após tecer duras e merecidas críticas ao projeto de lei original 

(PL nº 1.046/99, autor: deputado Márcio Fortes), asseverou que a afirmação contida na 

exposição de motivos – “na maioria das vezes, o idoso não consegue, em vida, assistir 

a decisões finais dos procedimentos judiciais em que figura como parte” – carece 

de juízo científico, pois o autor sequer apresentou estatísticas que abalizassem tal 

assertiva (CÂMARA, 2001, p. 364).

No entanto, o precedente aberto pela exceção aos precatórios em muito acelerou 

o surgimento de novel instituto; e pouco demorou para que fosse promulgada a Lei nº 

10.259/01, que regulamenta os JEFs, com aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95.
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4 Os juizados especiais previdenciários do TRF3: a história de um projeto

Dentro do prisma das iniciativas ao redor do país, destaca-se a propalada pelo 
TRF3, que atua nas circunscrições dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul: a 
criação dos JEFs previdenciários, para julgar controvérsias entre aposentados e o INSS, 
que não superem o valor de 60 salários-mínimos.

Ainda conservando os princípios inerentes aos JECs estaduais – que fazem 
reacender o debate processualístico entre procedimento dispositivo versus procedimento 
inquisitório, e procedimento escritural versus procedimento oral (v. CAPELLETTI, 2001) –, 
as inovações trazidas pelos juizados especiais previdenciários do TRF3 vão além: um 
processo com atos e autos completamente digitais.

Dessa forma, foi inaugurado em São Paulo o Fórum Social Ministro Miguel Jeronymo 
Ferrante, onde funcionam os JEFs, as turmas recursais e as varas federais previdenciárias. 
No melhor dizer do presidente do Tribunal, desembargador Márcio Moraes: “Nós, Juizes e 
Desembargadores da Justiça Federal – 3ª Região, estamos, então, dedicando ao segurado 
da Previdência Social um Fórum só para ele, um lugar exclusivo onde os seus processos em 
1ª e 2ª instância, terão andamento prioritário” (TRF - 3ª Região, 2002a, p. 7).

De fato, a 3ª Região é a que acumula maior volume de processos, conforme a tabela 
comparativa abaixo – referente aos processos em andamento em 31/12/2001 (TRF – 3ª 
REGIÃO, 2002a, p. 10):

Tribunal Processos nos tribunais Processos na 1ª instância

TRF1 209.776 726.054

TRF2 139.738 346.519

TRF3 457.575 1.026.176

TRF4 114.968 545.855

TRf5 41.215 422.124

Para uma análise mais minuciosa, é necessário narrar o andamento do processo 

nos juizados e suas formas inovadoras, integralmente informatizadas, conforme descrito 

no projeto (TRF – 3ª Região, 2001, p. 11).

Inicialmente, as partes autoras – geralmente carentes de informações e 

advogados – comparecem ao pré-atendimento (Central de Atendimento I), onde recebem 

instruções e orientações, no setor operado pela Defensoria Pública da União, por funcio-

nários aposentados, estagiários ou voluntários. Dependendo do caso, a parte pode ser 

encaminhada ao setor correspondente dentro do próprio INSS. Em caso de intentar 

a ação judicial, parte-se para nova fase (Central de Atendimento II). Se a parte for 

hipossuficiente, será indicado o patrocínio da Defensoria Pública.

Os horários de funcionamento dos juizados merecem consideração. As seções das 

turmas recursais são realizadas das 9h às 12h, às terças e quintas-feiras. As atividades 
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permanentes de conciliação ocorrem entre 14h e 22h; e das 17h às 22h, as audiências 

de instrução e julgamento. A importância de horários flexíveis toma vulto, pois elimina 

mais uma barreira ao acesso: o inconveniente de comparecer à justiça no horário de 

trabalho:3 no Brasil, muitos aposentados mantêm atividades laborativas para comple-

mentar sua renda. 

O atendimento seguinte à parte e a seu procurador é realizado por técnico 

ou analista judiciário, que registrará no sistema a qualificação das partes, o pedido 

e a causa de pedir, observados os requisitos da petição inicial do procedimento 

comum. Os documentos apresentados pelas partes são, de imediato, digitalizados 

e fazem parte do arquivo digital: temos a petição inicial. A distribuição é feita 

imediatamente pelo sistema, o qual verifica automaticamente os possíveis casos 

de prevenção ou continência. 

A audiência de conciliação é, desde já, marcada – observado o prazo de 30 dias 

a contar da data da citação –; e a parte autora, intimada. Nesse momento, pode ser 

requerida a perícia pelo autor, facultada a indicação de assistente técnico. 

A citação será realizada por correio eletrônico, firmando-se, para este fim, os 

convênios necessários entre o tribunal e os litigantes habituais da Justiça Federal.

No caso de perícia, os autos digitais são encaminhados ao juiz para designar perito 

e formular seus próprios quesitos. Deve o laudo ou testemunho técnico ser apresentado até 

cinco dias antes da audiência de conciliação. Anote-se a disponibilidade, nos juizados, de 

softwares com fórmulas práticas, capazes a auxiliar a atividade de especialistas, magistrados, 

conciliadores e servidores, facilitando o cálculo e a quantificação dos pleitos.

 A contestação do réu deve ser apresentada na forma escrita ou oralmente até a 

data da audiência de conciliação.

Não apenas a contestação (suas razões), como quaisquer outras petições podem 

ser encaminhadas via correio eletrônico, já que, após a vigência da Lei nº 9.800/99, 

a entrega de petições pela via eletrônica ganhou liceidade. Sequer é necessário 

apresentar a via original em cartório no prazo de cinco dias (artigo 2º): basta o signatário 

comparecer nesse prazo e assinar o documento eletrônico incorporado ao processo 

na prancheta digitalizadora com caneta digital, preenchendo o ato da forma válida e 

regular exigida pelo juizado. 

Contudo, as ponderações do professor Alexandre Câmara não podem nos fugir à 

análise. Primeiro, devemos asseverar que, mesmo enviada a petição antes de findo o 

prazo de cinco dias, este não se dilata por efeito imediato da preclusão consumativa por 

conta do envio. Embora seja facultado ao juiz a apreciação do pedido antes de completo 

formalmente o ato, o respectivo provimento também tem por condição resolutiva tal 

3 Paulo Cézar Pinheiro Carneiro, nesta análise, assevera que o litigante desprovido de advogado que lhe assista desde a fase pré-
judicial do litígio, deve comparecer ao juizado ao menos cinco vezes (cinco dias de trabalho): 1º atendimento; apresentação de 
documentos e demais informações; audiência de conciliação; audiência de instrução e julgamento; e, se vencedor, para o cumpri-
mento do julgado (CARNEIRO, 2000, p. 163).
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complementação. E, finalmente, que a responsabilidade pela integridade, fidelidade e 

qualidade do material enviado é exclusiva de quem o envia (CÂMARA, 2000, p. 216). 

A contestação deve ser apresentada no seu full disclosure, com a apresentação de 

perícia, documentação, quesitos e arrolamento das testemunhas. Acredita-se que, de tal 

sorte, como na experiência estadunidense, tal procedimento facilitará a conciliação, uma 

vez que as partes terão uma melhor e mais real visão de suas possibilidades de sucesso.

Por outro lado, pouca ou nenhuma presença do juiz ocorre nessa fase preliminar 

de instrução: apenas ao receber os autos, se não houver acordo, para colher as provas 

orais e julgar a lide. Sem dúvida, encontram-se reforçados os princípios dispositivo 

e escritural (ainda que não existam autos cartulares), em detrimento de uma maior 

inquisitoriedade e oralidade.4

O conciliador elabora planilha, no qual relata o caso em tela – tal planilha pode 

inclusive, integrar o relatório da sentença final – e busca a conciliação. Caso obtenha 

êxito, lavra o termo eletrônico de acordo, encaminhando os autos digitais à homologação 

pelo juiz. 

Não sendo atingida a conciliação, na agenda eletrônica é fixada data para a 

audiência de instrução e julgamento, observado o intervalo máximo de 15 dias, intimadas 

as partes desde logo.

Cinco dias após, os autos são encaminhados ao juiz para que este tome as 

providências preparatórias para a audiência. 

Os depoimentos orais serão registrados na sua íntegra por meio de gravação 

digital, em formato MP3 ou similar, o que facilitará a apreciação do eventual recurso 

nas turmas, que podem acessar a íntegra dos depoimentos, permitindo uma devolução 

mais ampla do conhecimento da matéria. A sentença é reduzida a um documento digital 

e assinada eletronicamente.

Um interessante aspecto concernente à assinatura é seu meio de veiculação e 

proteção. Requer-se a assinatura eletrônica de quaisquer intervenientes do processo – 

notadamente petições, planilhas de conciliação, sentença e acórdão.

Para assinar os documentos digitais, os partícipes do ato processual utilizam uma 

caneta digital e uma mesa digitalizadora, onde a assinatura será reproduzida no formato 

eletrônico. A garantia de segurança reside no fato de as assinaturas dos que possuem 

certificação digital – membros do Poder Judiciário, juizes, conciliadores e serven-

tuários – serem conferidas por senha pessoal. Após registrada a assinatura, o teor do 

documento ganha forma permanente e indelével, protegido por recursos computacionais 

que impedem sua alteração ou destruição. A seguir, reproduzimos exemplo de sentença 

assinada eletronicamente (v. TRF – 3ª Região, 2002):

4 Cappelletti destaca, na primazia do processo escritural, que o juiz apenas era chamado para julgar a lide – baseado em temores 
de que maior participação pudessem comprometer sua imparcialidade –, sequer assistindo às oitivas de testemunhas, tomando 
conhecimento daquelas por intermédio de protocolos “verbais” (atas) (CAPELLETTI, 2001, p. 40).
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Documento assinado por ST02288 - Daniela Hungaro
Autenticado e registrado sob o nº 0036.042H.024H.16C7-TRF3JE01
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais – TRF da 3ª Região) 

Documento assinado por JF00032 - Marisa Ferreira dos Santos
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Autor

Por fim, caso haja necessidade de envio dos autos ao STF ou STJ, os documentos 

devem ser impressos. Após a respectiva baixa, os documentos acrescidos desde a remessa 

são digitalizados e passam a integrar os autos virtuais.

Já a fase de execução ainda é objeto de especulações por parte do TRF3, que 

não poupa referências ao que chama de execução virtual. Merece destaque a Justiça do 

Trabalho, que, por meio de convênio assinado com o Banco Central, a partir de junho de 

2002 passou a efetuar a penhora on-line de recursos depositados em quaisquer bancos 

do país, dificilmente localizados pelos credores nas execuções trabalhistas. Não há a 

quebra do sigilo bancário dos executados, uma vez que o sistema consiste no envio de 

um ofício eletrônico ao Banco Central, informando a quantia devida e se o devedor 

possui tais recursos alocados em ativos financeiros.

5 Um processo virtual no Brasil?

De fato, a ideia de autos virtuais é bastante inovadora. Entretanto, o uso de 

recursos computacionais na administração da justiça, não. O Centro de Estudos 

Judiciários (CEJ), ao promover o 1º Congresso Brasileiro de Administração da Justiça 

(Brasília, dez. 2000), trouxe-nos exemplos ao redor do país, no painel “A Informática e 

o Judiciário”.

Quanto à segurança de documentos eletrônicos, podemos citar o TJ-SP, que 

atualmente tem informatizado todo o serviço de emissão de certidões (DIAS, 2001, p. 

121-125). Quatro são as rotinas de segurança utilizadas em São Paulo: a) os dataglyphs, 

uma sequência criptografada do teor da certidão, sendo possível recuperá-la em caso 

de deterioração ou destruição parcial; b) um código de barras de leitura vinculado 

às informações criptografadas, que complementa os dataglyphs; c) o selo digital, 

impresso digitalmente em caracteres de 600 pontos por polegada, com caracteres 

ocultos, microletras e padrões geométricos, o que impede sua reprodução por cópia; 

d) a assinatura eletrônica, que complementa o processo de atribuição de segurança e 

autenticidade das certidões eletrônicas. 
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A despeito da contenção de gastos para o tribunal com o antigo procedimento – 

envolvendo papel especial, selo holográfico, impressão matricial e chancela mecânica –, 

o novo método logrou reduzir, de sete para um dia, a entrega da certidão.

 Uma experiência muito bem vivida pelo TRT de Santa Catarina foi vincular atos 

processuais ao sítio eletrônico do tribunal. Tal iniciativa, que possibilita aos patronos e 

às partes acessarem um grande número de informações processuais de quaisquer lugares 

onde possam manusear um computador conectado à internet, ao equipararem as possibi-

lidades de acompanhamento dos recursos patrocinados por advogados no interior àqueles 

com escritório na capital, também reduziram o movimento nos cartórios judiciais de 50 

a 60% (CHEDID, 2001, p. 126-129). 

Os interessados podem obter também informações sobre novos andamentos de 

processos de seu interesse em seu correio eletrônico, por intermédio do sistema “push”. 

Se o registro dos depoimentos em arquivos visuais vinculados ao processo pode 

causar certo escabrio, imagine-se a oitiva judicial de um preso por meio de videoconfe-

rência. Não é de outra maneira que o Judiciário brasileiro importou a ideia das cortes 

italianas e estadunidenses. Hoje, no Brasil, muitas varas criminais já encontram-se 

munidas de tal tecnologia. Na grande São Paulo, a oitiva a distância de presos pouparia 

o trabalho de 500 policiais por dia, que poderiam ser realocados para setores mais 

carentes da sociedade (BRANDÃO, 2001, p. 130-134).

Na Justiça Federal da Paraíba, quando o então governador extinguiu a Imprensa 

Oficial, por ter pensado tratar-se de um “cabide de empregos”, os magistrados 

tiveram de recorrer à computação para resolver do problema, dando cumprimento ao 

princípio constitucional da publicidade. No sistema original impresso, somente na Seção 

de Campina Grande – com mais de 40 mil processos em andamento e apenas quatro 

páginas e meia no periódico A União – havia um atraso de 90 dias entre o expediente e a 

publicação das decisões. Hoje o Diário da Justiça é publicado em tempo real, transferindo 

as informações da internet direto para a impressora, por meio de um sistema que pagina 

e monta o caderno (DIAS, 2001).

O que ainda esperamos é a abalizada opinião dos operadores do campo do 

conhecimento técnico informático, o que exigirá da nova processualística, se confirmada a 

tendência, uma crescente troca interdisciplinar no sentido de se informatizarem os próprios 

autos, sem a contrapartida de eventuais inseguranças, imprecisões e fraudes que possam 

trazer a falta de cautela e os desconhecimentos acerca da ciência computacional.

Não se pode cogitar de ampliação do acesso à justiça no campo legislativo ou de 

administração da justiça sem um movimento de ampliação do acesso à internet. Caso 

a democratização dos recursos computacionais não ocorra, estes passarão a servir de 

instrumento para uma ainda maior elitização do acesso à justiça.
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6 Conclusão

Por fim, se dentre os temores de muitos, além da resistência a inovações, encontra-se 

a possível escravidão do Judiciário pela nova tecnocracia exsurgente, a simples situação 

desta hipótese ao campo da especulação já nos é motivo suficiente para nos libertarmos 

dos grilhões da burocracia cartorial. Solução interessante também é explanada pelo 

magistrado Antônio Carlos Facioli Chedid, ao relatar as transformações no TRT de Santa 

Catarina. Enfatiza o juiz o fato de não ter havido nenhum processo de terceirização, ficando 

o domínio da informatização nas mãos dos magistrados e serventuários do tribunal, os únicos 

a operarem ativamente o sistema: “só foi possível desenvolver os trabalhos porque houve 

uma política idealizada pela administração do Tribunal” (CHEDID, 2001). 

Assim, um horizonte que este artigo pretende apontar é a profissionalização da 

administração dos tribunais. Uma vez que juízes são competentes no campo do Direito, 

o mesmo pode não ocorrer – e na maioria das vezes não ocorre – no campo da adminis-

tração, da gestão e da contabilidade. A informatização dos tribunais adiciona a esse 

cesto de competências a microeletrônica e a análise de sistemas. Já tivemos a oportu-

nidade de nos dedicar com fôlego ao terma do aparecimento dos juízes empreendedores 

(FONTAINHA, 2006), magistrados que se especializam e muitas vezes se dedicam à gestão 

judiciária. Contudo, não podemos deixar de considerar uma outra tendência: a profissio-

nalização da administração dos tribunais.
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