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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a percepção dos profissionais do direito da 

comarca de Paracatu-MG, em relação à eficiência do Processo Judicial Eletrônico, diante 

de sua implementação e as perspectivas de se trabalhar com esta inovação. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, contendo pesquisa bibliográfica e de 

campo. Através do exame do referencial teórico, a pesquisa foi é constituído de três 

dimensões, a saber: Inovações legislativas no Poder Judiciário; Gestão Administrativa do 

Poder Judiciário e Inovação tecnológica no Poder Judiciário, acompanhada de seus 

respectivos indicadores. Esse modelo conceitual de análise permitiu a elaboração de um 

questionário semiestruturado, capaz de refletir e analisar a percepção dos profissionais 

do direito da comarca de Paracatu/MG, após a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Participaram da entrevista 39 operadores do direito, dentre eles: juízes, 

promotores, advogados e servidores do Tribunal de justiça. A pesquisa demonstrou que 

as dimensões mais significativas, na percepção dos entrevistados foram as Inovações 

legislativa e tecnológica no Poder Judiciário. Finalmente, foi possível concluir que, para os 

profissionais entrevistados, a implantação do Processo Judicial Eletrônico garantiu uma 

maior eficiência do Poder Judiciário e a celeridade na prestação dos serviços 

jurisdicionais.  

 

Palavras-chave: Inovação; Tecnologia, Processo Judicial Eletrônico. 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the perception of legal professionals of the district of 

Paracatu-MG, regarding the efficiency of the Electronic Judicial Process, in view of its 

implementation and the perspectives of working with this innovation. The methodology 

used was the qualitative and quantitative research, containing bibliographic and field 

research. Through the examination of the theoretical framework, the research was 

constituted of three dimensions, namely: Legislative innovations in the Judiciary; 

Administrative Management of the Judiciary and Technological Innovation in the Judiciary, 

accompanied by their respective indicators. This conceptual model of analysis allowed the 

elaboration of a semi-structured questionnaire, capable of reflecting and analyzing the 

perception of legal professionals from Paracatu-MG, after the implementation of the 

Electronic Judicial Process. Thirty-nine legal operators participated in the interview, 

including judges, prosecutors, lawyers, and court clerks. The research showed that the 

most significant dimensions in the perception of respondents were the legislative and 

technological innovations in the judiciary. Finally, it was concluded that, for the 

professionals interviewed, the implementation of the Electronic Judicial Process ensured 

greater efficiency of the judiciary and the speed in the provision of judicial services. 

 
Keywords: Innovation; Technology, Electronic Lawsuit. 
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1 Introdução 

 

A morosidade sempre foi vista como uma constante no Sistema Judiciário Brasileiro. 

Inúmeras demandas judicias com elevados índices de processos que se acumulam, 

à espera de julgamento. Tal fato gera insatisfação da população, em geral, e dos 

profissionais do Direito, em particular. 

 

Contudo, reformas que visam maior eficiência no referido sistema têm sido 

implantadas em vista de atingir metas proposta pelo Judiciário. Outrossim, garantir o 

acesso à justiça eficiente, transparente e legítima é um desafio enfrentado pelo Poder 

Judiciário.  

 

Nesse sentido, o marco de grande relevância na reforma do Judiciário foi a edição da 

Emenda Constitucional nº. 45 (EC 45/2004), de 30 de dezembro 2004, que determinou 

significativas mudanças no Poder Judiciário, implantando diversos mecanismos que 

objetivam promover transparência, eficiência, além da aplicação de avançadas 

tecnologias de informação e comunicação. Hipoteticamente, tais mecanismos 

possibilitam maior celeridade na tramitação dos processos e redução na morosidade 

da Justiça brasileira. 

 

Ainda no contexto da Reforma do Judiciário, no que se refere à utilização de 

avançadas tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de efetivar a 

celeridade processual, em 2006 foi editada a Lei n.º 11.419, que regulamenta a 

informatização do processo judicial, em qualquer jurisdição, permitindo a distribuição 

de ações judiciais por meio de autos digitais, através da rede mundial de 

computadores, com a possibilidade de anexar documentos e arquivos digitais, 

assinados eletronicamente. 

 

As reformas procedimentais e processuais, decorrentes da implementação do 

Processo Judicial Eletrônico (PJE) parecem ajustarem-se perfeitamente à ideia de 

ampliação do acesso à Justiça, além de promover celeridade processual, diminuir 
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custos e colaborar expressivamente com a preservação do meio ambiente, tendo em 

vista a dispensa do uso de papel. 

 

Tais reformas fazem parte do contexto da administração pública. Nesse sentido, vale 

ressaltar que, segundo Freire (2004), a administração pública visa atingir a eficiência 

e a eficácia como finalidade coletiva e individual, pois têm-se, atualmente, desafios 

inéditos e entraves seculares inseridos na cultura social e coletiva. Como se sabe, a 

gestão pública refere-se ao ato de gerir, isto é, administrar a coisa público e, nesse 

interim, vale ressaltar a contribuição da Ciência da Administração que auxilia na 

condução racional das atividades da organização. Trata-se de investir na atividade 

meio (administração), para atingir a atividade fim, a saber, a prestação de serviços 

públicos. 

 

Todavia, passados 13 anos da edição da Lei de informatização do processo judicial, 

o Processo Judicial Eletrônico ainda não está implantado em todas as comarcas do 

País. 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porém, iniciou a implantação do Processo 

Judicial Eletrônico em 2012, nos tribunais de primeira instância e foi expandindo 

gradualmente. Em meados de 2019, o PJe já havia sido instalado em todas as 

comarcas do estado. Contudo, na comarca de Paracatu, no Estado de Minas Gerais, 

o PJe foi implantado em 03 de agosto de 2017. 

 

O campo de pesquisa foi o Município de Paracatu, que se localiza no Noroeste do 

Estado de Minas Gerais, com área territorial de 8.229,587 quilômetros quadrados. 

Encontra-se a uma distância de 225 km de Brasília DF e 520 Km de Belo Horizonte. 

Sua população estimada em 2019 é de 93.158 mil habitantes (IBGE, 2019). Tem como 

principais atividades econômicas a agropecuária e a mineração. A renda do município 

é considerada a maior da região noroeste. O PIB per capita é de R$ 38.000,86 

(trinta e oito mil e oitenta e seis centavos). 

 

Na comarca estão instaladas as seguintes sedes: da Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho e do Tribunal de Justiça Estadual, bem como o Juizado Especial. Para tanto, 
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a opção pela pesquisa no município de Paracatu justifica-se devido a acessibilidade 

dos dados, uma vez que a autora reside no referido município.  

 

A presente dissertação decorre da pesquisa em vista da aprovação no curso de pós-

graduação Stricto Sensu, Mestrado Profissional em Administração. A motivação para 

a escolha do tema relaciona-se com a importância e atualidade da temática em pauta, 

bem como sua relevância para o funcionamento do judiciário brasileiro e a prospecção 

de melhorias na prestação de serviços judicias dos operadores do direito, frente as 

inovações do judiciário. 

 

A presente pesquisa é relevante socialmente, pois aponta para a possibilidade de 

análise da percepção dos profissionais do direito no que se refere aos possíveis 

avanços ocorridos com a implantação de novas tecnologias no Judiciário, sob o 

aspecto da promoção da justiça e da pacificação social. 

 

A pesquisa se mostra relevante também no meio acadêmico, com contribuições para 

transição do futuro profissional do Direito, bem como do acadêmico da administração 

e das ciências da informação e tecnologia. 

 

E ainda, para a autora, a pesquisa é relevante, pois permitirá a evolução profissional 

e a prospecção em seu aprofundamento em inovação tecnológica no judiciário. 

 

A pergunta norteadora da presente pesquisa se configura no seguinte aspecto: como 

os profissionais do direito da Comarca de Paracatu-MG percebem a eficiência do 

Processo Judicial Eletrônico (PJE) implantado? 

 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver e aplicar o modelo de 

captação da percepção dos profissionais do direito da Comarca de Paracatu-MG, em 

relação à eficiência do Processo Judicial Eletrônico (PJE) implantado. 

 

Como objetivos específicos, tem-se: 

 

a) identificar a percepção dos profissionais quanto aos desafios apresentados quanto 

a utilização das novas tecnologias trazidas pelo PJE;  



15 
 

b) analisar a percepção dos profissionais do direito acerca das mudanças ocorridas 

após a implantação do PJE na atuação do profissional e;  

c) verificar o nível de satisfação dos profissionais após a implantação do PJE. 

 

Visando atingir o objetivo proposto, o trabalho é composto de seis capítulos, assim 

distribuídos: 

 

No primeiro capítulo, a presente dissertação abordou a contextualização da temática 

proposta e abordará os aspectos de eficiência e ineficiência do Poder Judiciário, 

fazendo um levantamento do conteúdo histórico brasileiro frente às legislações, 

princípios processuais, reformas do judiciário, mostrando a evolução do Poder 

Judiciário quanto à eficiência e celeridade na prestação do serviço jurisdicional, com 

devido destaque à relevância da reforma do judiciário, através da EC nº 45 de 2004, 

que modificou a gestão administrativa do Poder Judiciário. 

 

Em seguida, por meio do segundo capítulo, descreveu o estudo bibliográfico referente 

à gestão administrativa do Poder Judiciário, abordando a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, instituição pública cuja função é administrar o Poder Judiciário, 

desenvolvendo políticas judiciárias que promovam a efetividade; o planejamento 

estratégico de governança e gestão judiciaria, com respeito e transparência 

administrativa e processual, orientadas para promoção da justiça e paz social. 

 

No terceiro capítulo discorreu sobre a estrutura e organização do Poder Judiciário 

Brasileiro, demonstrando a posição hierárquica e a devida competência de cada 

órgão. 

 

O quarto capítulo ressaltou a análise dos conceitos de percepção e inovação, 

destacando os tipos de percepção e as várias vertentes de inovação, abordadas pelos 

estudiosos da ciência da administração. 

 

No quinto capítulo examinou o arcabouço teórico-conceitual acerca das inovações 

tecnológicas do Poder Judiciário, com destaque para a implantação do Processo 

Judicial Eletrônico, abordando sobre o processo judicial; a criação do processo judicial 
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eletrônico, os aspectos legais, bem como as vantagens e desvantagens do processo 

eletrônico. 

 

Por fim, o sexto capítulo abordou a implantação do Processo Judicial Eletrônico na 

comarca de Paracatu/MG. 

 

A Metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, contendo pesquisa bibliográfica e 

de campo, visando compreender a percepção dos profissionais do direito, com relação 

a implantação do Processo Judicial eletrônico, na comarca de Paracatu-MG, quanto 

a eficiência, os desafios, as vantagens e desvantagens e as perspectivas em se 

trabalhar com essa tecnologia. 

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, em que o principal 

recurso utilizado para a coleta de dados foi a aplicação de questionário, composto de 

perguntas realizada a dois juízes, dois promotores, dez servidores e vinte e cinco 

advogados, atuantes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais na comarca de Paracatu. 

O método a aplicado foi estatístico-descritivo. Assim sendo, o questionário foi 

estruturado com questões de natureza objetiva e/ou subjetiva (pesquisa qualitativa). 

 

A análise dos resultados foi estabelecida em diálogo com as temáticas discutidas no 

arcabouço teórico, no exame de indicadores referentes a três dimensões que 

permitiram analisar a percepção dos profissionais do direito da Comarca de Paracatu, 

Minas Gerais, em relação à eficiência do Processo Judicial Eletrônico implantado: 

Inovações legislativas no Poder Judiciário brasileiro, Gestão Administrativa do Poder 

Judiciário e Inovações tecnológicas no Judiciário.   

 

Foram investigados, por meio dos questionários, os seguintes itens: idade, gênero e 

tempo de atuação profissional, assim como conhecimento em informática; treinamento 

para a utilização do PJe; dificuldades apresentadas diante da utilização do PJe; 

consequências positivas e negativas da utilização do processo eletrônico. 

 

Na conclusão, foram apresentados os resultados da pesquisa quanto à análise de 

percepção dos profissionais do direito da comarca de Paracatu, no que se refere à 

eficiência do Processo Judicial Eletrônico.  
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2 Referencial Teórico 

 

O referencial teórico da presente pesquisa aborda o arcabouço teórico que norteou o 

trabalho, destacando as inovações legislativas no Brasil, a gestão administrativa e a 

estrutura do Poder Judiciário Brasileiro e as inovações tecnológicas no Poder 

Judiciário. 

 

2.1 (In)eficiência do Poder Judiciário no Brasil 

 

Visando analisar a percepção da inovação no processo judicial eletrônico brasileiro, 

implementada nos últimos anos, faz-se necessário ressaltar na presente pesquisa os 

sinais de eficiência e de ineficiência no Poder Judiciário.  

 

O judiciário Brasileiro sempre foi criticado pela morosidade e pelo acúmulo de 

inúmeras demandas judiciais. Inúmeros são os processos que se acumulam sem o 

devido julgamento, pois é longo o tempo que leva para a finalização, execução e 

satisfação do direito exigido, o que gera uma grande insatisfação aos que pendem 

litígios judicias. 

 

Garantir o acesso à justiça rápida, transparente e legítima é um desafio enfrentado 

pelo Poder Judiciário em tempo moderno globalizado. 

 

A morosidade, a ineficiência e a falta de transparência, características marcantes do 

judiciário brasileiro, resultaram de um longo período de inércia administrativa, cujas 

reformas, que acompanharam a gestão pública no Brasil e no mundo, foram colocadas 

em segundo plano nesta esfera de poder (Renault, 2005).Para Arruda, (2007) a 

morosidade do Poder Judiciário brasileiro decorre de fatores históricos, 

administrativos e culturais.  

 

Há tempos se discute a necessidade de reformas no Poder Judiciário do país. 

Segundo Hess (2010): 
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Já não é de hoje que o Poder Judiciário tem sido analisado por 
juristas e cientistas políticos com a preocupação constante de 
tecer análise sobre as reformas judiciais desde a época do 
Império, passando pela República até a histórica mudança da 
Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição Federal em 
5 de outubro de 1998.  
 

Neste contexto, Koerner (2010) já revelava que, por meio do viés de análise do 

contexto político dede a época do Império escravista até a Primeira República, podia-

se traçar a evolução da estrutura e organização do Judiciário e da cidadania em nosso 

país. A evolução das reformas Judiciais perpassa pela representação dos segmentos 

políticos dominantes das oligarquias do Império aos grupos de elite do poder político 

da República, em períodos históricos do Brasil, que influenciaram a formação 

estrutural do Poder Judiciário, destacando características institucionais de caráter. 

 

Neste contexto, o poder Judiciário necessitava de mudanças estruturais e legislativas 

visando acabar com a morosidade e dificuldade de acesso aos cidadãos. 

2.2 Inovações legislativas  

 

Entre as décadas 1990 e meados dos anos 2000, tanto o Brasil quanto o Poder 

Judiciário sofreram mudanças, com significativas com as reformas no Judiciário.  

 

E essas mudanças ocorreram pontualmente a partir da promulgação da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988. Destaca-se ainda a Emenda 

Constitucional n.º 45 de 2004, reformou o Poder Judiciário que modificando a estrutura 

e organização judiciária no Brasil. 

 

Convém ainda destacar as inovações trazidas pela legislação processual, ocorrida em 

2015, com a edição do novo Código de Processo Civil, Lei n.º 13.105/2015. 
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2.2.1 Novas práticas do judiciário a partir da Constituição Federal de 1988 

 

Após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, novas modificações 

ocorreram em busca de celeridade e eficácia na organização administrativa judiciária 

do país. 

A Constituição de 1988 foi a primeira a conceder autonomia institucional ao Judiciário, 

garantindo autonomia administrativa e financeira e ainda independência funcional dos 

magistrados. 

 

Foram editadas Emendas Constitucionais com modificações pontuais que trouxeram 

inovações de competência do STF e STJ (EC n. 3/1993);alterações na carreira do 

Judiciário, quanto à remuneração e previdência de servidores públicos (EC n.º 

19/1998, EC n.º 20/1998, EC n.º 23/1999, EC n.º 24/1999, EC n.º 30/2000 e EC n. 

41/03 e CE 47/05) e a criação de Juizados Especiais Federais (EC n.º 22/1999). 

 

Dentre as várias modificações ocorridas na estrutura organizacional do judiciário, 

merecendo destaque a Emenda Constitucional n.º 19/98 mais conhecida como 

Reforma Administrativa que acrescentou expressamente o Princípio da Eficiência na 

Administração Pública. 

 

Merece destaque também a Emenda Constitucional n.º 45/2004, considerada um 

marco na Reforma do Poder Judiciário Brasileiro. 

 

2.2.1.1 Princípio da eficiência 

 

Em busca de garantir a eficiência dos serviços prestados pela Administração pública, 

Emenda Constitucional, n.º 19, de 04 de junho de 1998, instituiu o princípio da 

eficiência equiparando-se aos princípios norteadores da Administração pública a 

saber, da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

 

No entanto, a Constituição Federal de 1988, já se referia ao princípio da eficiência no 

inciso II do artigo 74, quando já tratava de comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e 
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patrimonial nos órgãos e entidades da Administração, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado.  

 

Dessa forma a Emenda Constitucional (EC) 19/98 previu que a lei regulará a 

participação dos usuários na administração pública direita e indireta de qualquer dos 

poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo obedecer 

ao princípio da eficiência. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LV assegura aos litigantes e 

acusados, em processo administrativo e judicial a ampla defesa e o contraditório e no 

artigo 37, prevê o princípio da eficiência, que impõe a todo agente público a realização 

de suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.  

  

A eficiência tornou-se um princípio constitucional por meio da EC/19. Neste sentido Di 

Pietro caracteriza esse princípio da seguinte forma: 

 
O princípio da eficiência na Administração Pública apresenta 
dois aspectos centrais: pode ser considerada em relação ao 
modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, 
estruturar, disciplinar a Administração Pública, também como o 
mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na 
prestação do serviço público (Di Pietro, 2009). 
 

 

Segundo Meireles (2003), a eficiência é um dos deveres da Administração Pública 

que impõe a todo agente público o dever de suas atribuições com presteza, perfeição 

e rendimento funcional, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

De acordo com Di Pietro (2009), o dever de eficiência corresponde ao dever de boa 

administração, consagrado pela Reforma Administrativa Federal do Decreto Lei 

200/67 que submete toda atividade do executivo ao controle do resultado, fortalece o 

sistema de mérito e submete a Administração indireta a supervisão ministerial quanto 
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à eficiência administrativa recomenda a demissão ou dispensa do servidor 

comprovadamente ineficiente ou desidioso.   

 

França (2007) afirma que o princípio da eficiência indica a busca efetiva – e lícita - da 

finalidade legal, enquanto que o da finalidade aponta que o ato administrativo deve 

ser finalidade pública. 

 

Para Melo (2008), a um juízo de ponderação entre meio e fins no objetivo de averiguar 

se o meio utilizado é proporcional ao fim almejado, na eficiência ocorre um 

concomitante juízo de valor, no sentido de afirmar que, o alcance desse interesse 

público se dê de forma mais célere (com agilidade possível), econômica (com 

utilização racional dos meios), simples (priorizando a acessibilidade ampla), informal 

(entraves burocráticos), segura (com garantia razoável), dinâmica (adequada a 

modernidade) e efetiva (efetividade dessumida à priori ). Isto da ideia da dimensão da 

importância do princípio da eficiência. 

 

Vislumbrando-se, portanto, dentre dessa ótica constitucional de garantia de eficiência 

dos serviços prestados pela Administração Pública, principalmente pelo Poder 

Judiciário, necessário se faz correlacionar o referido princípio com a celeridade 

processual. 

 

Além da qualidade do serviço prestado pela administração pública, esta deve ainda 

primar pela celeridade nos trâmites e execução dos trabalhos. 

 

2.2.1.2 Princípio da duração razoável do processo e celeridade processual 

 

O princípio da razoável duração do processo e os meios que garantem sua célere 

tramitação, foram inseridos pela Emenda Constitucional de n.º 45 de 2004, sendo de 

fundamental importância para os cidadãos, tendo por objetivo a razoável duração do 

processo e consequentemente a efetividade na prestação dos serviços jurisdicionais. 

 

A celeridade na tramitação do processo tem previsão no inciso LXXVIII, do artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos, no âmbito judicial e 
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administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade 

de sua tramitação. 

 

A Convenção para Proteção dos Direitos dos Homens e das Liberdades 

Fundamentais, subscrita em Roma em 04 de novembro de 1950, prevê que “qualquer 

pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativamente e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, 

estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 

obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em 

matéria penal dirigida contra ela”.  

 

Na Legislação processual, especificamente no Código de Processo Civil, Lei 13.105 

de 2015, nos artigos 4º, 6º e 139, prevê que as partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa; todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva; e ao juiz incube velar pela duração razoável do  

processo. 

 

Logo, a razoabilidade no prazo da prestação jurisdicional depende de vários fatores, 

tais como a cooperação das partes no processo e atuação dos servidores e 

magistrados. 

 

Moraes, (2009), destaca que os processos administrativos e judiciais devem garantir 

todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de 

desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia 

de suas decisões. 

 

Na tentativa de alcançar esses objetivos, a EC 45/2004 trouxe os mecanismos da 

celeridade, transparência e controle da atividade jurisdicional. 

 

Moraes (2009) destaca ainda que:  

 
Como mecanismos de celeridade e desburocratização podem 
ser citados: a vedação de férias coletivas nos juízos e tribunais 
de segundo grau, a proporcionalidade do número de juízes a 
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efetiva demanda judicial e à respetiva população, a distribuição 
imediata, dos processos, em todos os graus de jurisdição, a 
possibilidade de delegação aos servidores do Judiciário, para a 
prática de atos administrativos e atos de mero expediente sem 
caráter decisório, a necessidade de demonstração de 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no 
caso para fins de conhecimento do recurso extraordinário, a 
instalação da justiça itinerante, as súmulas vinculantes do 
Supremo Tribunal Federal. 
 

 

Apesar das várias modificações trazidas pela Emenda, poucas foram os mecanismos 

processuais que possibilitassem maior celeridade na tramitação dos processos e 

redução na morosidade da Justiça brasileira. Para tanto foi necessário à criação de 

leis infraconstitucionais que privilegiassem a solução dos conflitos, a distribuição de 

justiça e que assegurasse maior segurança jurídica. 

 
Algumas modificações processuais já foram realizadas para a simplificação e 

aceleração do procedimento, como a citação por correio (Lei n. 8.710/93); a liquidação 

da sentença, com apresentação de planilha de cálculos atualizados pela parte (Lei n. 

8.898/1994); alterações dos recursos de embargos de declaração, embargos 

infringentes, apelação, agravo e os recursos direcionados aos tribunais superiores e 

nos recursos (Lei n. 8.950/93).  

 

Importantes modificações foram feitas por meio da Lei n. 10.352/01, com novas 

mudanças aos recursos, assinalando, desde já a criação da jurisprudência ou súmula 

impeditiva de recurso. A Lei n. 10.358/01 modificou o processo de conhecimento 

consolidando os provimentos mandamentais de natureza antecipatória ou final. 

 

Pinheiro (2010), no que se refere à efetividade processual, indaga se o tempo é 

considerado como o grande causador da inefetividade do processo; ou se o tempo é 

um fator natural que simplesmente flui sem força e perene, independentemente dos 

atos humanos, podendo ser considerado fator de corrosão de direitos. 

 

No entanto, para Tavares (2006), em estudo sobre o princípio da razoável duração do 

processo, não é o tempo que corrói, porque o tempo apenas passa; em si, o tempo 

nada pode corroer; já que que flui em marcha: não tem força ou ação para corroer. O 
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tempo, por si, não causa malefício algum: alguém é quem pode causar danos a 

outrem, isto é, um sujeito prejudicar a outro, propositadamente ou não. Logo, o tempo 

não pode ser inimigo, por que só passa, é um acontecimento natural. Ainda, de acordo 

com o mesmo autor, responsabilizar o tempo por danos soa como evasiva mítica, 

sendo inevitável questionar-se sobre o quê ou quem se esconde ou o que se quer 

proteger ou poupar para justificar a inaplicabilidade do denominado direito a 

tempestividade de resposta jurisdicional. 

 

Nas palavras de Martins (2018), o processo deve demorar o tempo necessário para a 

sua solução, mas dentro de um prazo notável  

 

O tempo é natural e inevitável, cabe, porém, aos agentes públicos o ônus da 

efetividade no que se refere à prestação dos serviços jurisdicionais a sociedade, de 

forma a não prejudicar os cidadãos com o julgamento de uma lide tão rápida sem a 

devida análise do caso; nem morosa a ponto de beneficiar uma parte e prejudicar a 

outra. 

 

Nesse sentido, para Dinamarco (1996), o processo efetivo não é apenas o que 

rigorosamente atue a vontade concreta do direito, mas o que seja capaz de cumprir 

os escopos do sistema. O processo que chegue ao ideal de segurança jurídica com 

razoável celeridade, eliminado o conflito, é eficaz e legitimado pela utilidade social, 

ainda que falho do ponto de vista jurídico. 

 

A efetividade, todavia, é a capacidade de fazer a coisa certa, observando os direitos 

fundamentais que constituem a garantia do processo legal. Não é possível falar em 

efetividade sem a observância do ordenamento jurídico vigente, pois é este que 

disciplina atuação da jurisdição que é regida, por sua vez, pelo processo, que é efetivo 

em bases democráticas, quando se assegura ao cidadão os direitos fundamentais 

fundadores do arcabouço principiológico discursivos do devido processo legal, 
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notadamente, contraditório, ampla defesa, fundamentação das discussões e isonomia 

processual. Tais aspectos demandam tempo razoável para a tramitação processual. 

 

No que se refere a razoável duração do processo, Melo (2005) e Tucci (1997), 

apontam como fatores determinantes do tempo do processo a atuação dos 

procuradores das partes, à atuação do Poder Judiciário e da complexidade da causa. 

 

Entretanto, Leal (2009) destaca que os maiores responsáveis pela determinação do 

processo são os institutos da decadência, da prescrição e, principalmente da 

preclusão que são infalíveis para as partes e procuradores.  

 

Para Pinheiro (2010), as leis processuais estabelecem prazos para a prática dos atos 

processuais, a razoável duração do procedimento impões aos magistrados e 

serventuários o dever de cumprimento desses prazos. Nada mais é, portanto, que 

uma vertente do princípio da legalidade. O princípio da razoável duração do processo 

não foi inserido no ordenamento jurídico por benevolência do legislador ordinário; mas 

é uma conquista teórico-histórica da humanidade que assegura uma limitação da 

atuação do Estado na esfera privada, determinante ainda, de deveres aos 

representantes do povo e dos governantes.  

 

Por fim, vale ressaltar que para alcançar a efetividade do processo basta levar em 

consideração o que é previsto em lei o que diz respeito direitos constitucionais 

presentes do processo. Entretanto, para que a prestação jurisdicional atinja a 

eficiência esperada e produza resultados propostos pressupõe algo mais complexo, a 

saber ações conjuntas do Judiciário, Legislativo e Executivo, que pressupõem os 

preceitos constitucionais. A razoável duração do processo implica imposição aos 
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magistrados e serventuários e sua inobservância leva a responsabilização do Estado 

e até mesmo do agente público caso se verifique danos. 

 

Contudo, a eficiência também depende de outros fatores tais como a estrutura 

jurisdicional organizada e tecnicamente qualificada.   

 

2.2.1.3 Emenda Constitucional n.45 de 2004 e a gestão administrativa judiciária 

 

Nessa linha de pensamento legiferante, após década de tramitação no Congresso 

Nacional, em 08 de dezembro de 2004 foi votada e promulgada a Emenda 

Constitucional de n.º 45 que marcou o início das mudanças no Poder Judiciário 

trazendo a modernização estrutural do Judiciário. 

 

Conforme expressa Hess (2010): 

 
A expressiva "reforma do Judiciário" com modificações na 
estrutura interna e criação de instrumentos de controle externo 
somente se concretizou após 12 anos de longos debates e 
discussões iniciados com a PEC 96/1992, aprovada na Câmara 
dos Deputados em 2000, original do projeto apresentado pelo 
deputado Hélio Bicudo (PT-SP).  
Esta sofreu modificações com a revisão constitucional em 
1993/94, à época em que o deputado Nelson Jobim (PMDB-RS), 
por meio de debates da "crise do Judiciário" reforçou a 
necessidade de mudanças estruturais e institucionais. A 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada em 
agosto de 1995, passou a analisar a PEC 96/92, com o relator 
Jairo Carneiro (PFL-BA); porém, não houve continuidade e 
foram afastados os debates.  
Impulsionado por fato histórico que ocorreu em 1999, criticado 
por intervenções para o controle político, o senador Antônio 
Carlos Magalhães incentivou a reabertura dos debates e propôs 
uma CPI para investigar desvio de verbas públicas no Judiciário. 
Neste cenário, o então vice-presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Carlos Velloso, para amenizar a crise política 
entre os dois Poderes, reforçou a necessidade de modificação 
por emenda de reformas judiciais.  
Por longos anos, o projeto de reformar o Judiciário foi debatido, 
passando pelos relatores Jairo Carneiro (PFL-BA), Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP), Zulaiê Cobra (PSDB-SP) e, muitas 
vezes, por falta de vontade política, esquecidas. Mas com o 
apoio da AMB e das associações dos magistrados de todo o 
País, foi feita a discussão dos destaques da PEC 92/96, foram 
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aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e levadas a 
votação, conforme o processo legislativo (primeiro e segundo 
turno na Câmara Federal). E, finalmente apartados os destaques 
não aprovados no Senado, o texto final foi votado e promulgado 
da emenda Constitucional n. 45 de 8 de dezembro de 2004.  
Nesta arena política, ocorreu a votação de 165 destaques da EC, 
a qual foi realizada de maneira açodada, com critérios pouco 
usuais, e, em certos momentos, sem amparo regimental 
(prevalecendo acordo de lideranças partidárias). O presidente 
da Casa do Senado, senador José Sarney, com o aval dos 
líderes partidários, extinguiu todos os interstícios previstos no 
Regimento Interno do Senado, entre o primeiro e o segundo 
turno, e em poucos minutos realizou as três sessões de 
discussão e votação em segundo turno da proposta, sem nem 
mesmo ter a redação da matéria. 
 
 

A reforma do Poder Judiciário passou a ser tratada como uma questão de Estado, que 

tem como marco inicial a publicação da Emenda Constitucional n. 45/2004, que 

marcou o início de uma nova era para o Poder Judiciário, trazendo significativas 

mudanças, dentre elas: celeridade na tramitação dos processos no âmbito judicial e 

administrativo; mediação e conciliação; informatização de atos processuais 

institucionais, tais como citação por meio eletrônico, penhoras on-line; normatização 

dos procedimentos cartoriais administrados pelo CNJ; criação da lei de tecnologia de 

informação aplicada ao processo judicial (lei 9.800/1990); cursos de aperfeiçoamento 

e promoção por merecimento para magistrados, dentre outros. 

 

Ocorre que todas essas mudanças ainda não foram capazes de garantir uma 

prestação de serviço judicial satisfatória, com celeridade processual e distribuição de 

justiça, almejada por todos. 

 

Renault (2005) afirma que de todas as instituições do Estado, o Poder Judiciário foi a 

instituição que menos se modernizou, seja por falta de recursos ou por falta de 

compreensão do papel fundamental que exerce em favor da cidadania. 

 

Assim, conforme expressa o Ministro Domingos Franciulli Netto, ao tecer comentários 

à reforma do Judiciário e à legislação processual vigente, "não basta buscar o ideal 

idealíssimo, é necessário buscar o ideal realizável e o processo de resultados" com 

as modificações no sistema processual e as falhas que poderão ser trabalhadas com 
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muito esforço pelos operadores do Direito, principalmente com a Administração 

Judicial. 

 

Para um resultado satisfatório, não basta somente uma reforma do judiciário, mas 

também uma gestão administrativa e financeira, bem como o esforço conjunto da 

sociedade, juristas, políticos, profissionais do direito. É necessária uma sincronia com 

o bem-estar social e com a prestação jurisdicional. 

 

Nesse viés administrativo judicial, a EC 45/2004, inseriu na estrutura do Poder 

Judiciário o Conselho Nacional de Justiça que tem como missão desenvolver políticas 

judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas 

para os valores de justiça e paz social. 

 

2.2.1.4 O Novo Código de Processo Civil 

 

A nova lei processual civil n.º 13.105/2015, mais conhecido como Novo Código de 

Processo Civil, não é totalmente inovador, porém das inovações apresentadas trouxe 

mecanismo que foi possível assegurar a celeridade na tramitação processual, tais 

como ordem cronológica nos julgamentos; julgamento antecipado parcial de mérito, 

calendarização do procedimento, procedimentos especiais de dissolução parcial de 

sociedade e de ações de família, criação de centros judiciários de solução de conflitos, 

dentre outras. 

 

 A legislação processual vem mudando em busca da garantia da celeridade, 

principalmente quando prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 

si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, 

conforme dispõe o artigo 6º da referida lei. 

 

Nas palavras de Tesheiner e Thamay (2018), o artigo 6º visa implementar a 

cooperação do magistrado com as partes o que tornaria o trâmite processual mais 

organizado, célere e não conturbado. 

 

Uma vez que cooperação entre as partes e juiz seja possível, o juiz terá uma 

segurança maior decidir sobre o litígio, uma vez que assegurando aos litigantes 
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influenciar na solução de controvérsias contribuindo para a agilidade na finalização da 

demanda. 

 

Outro aspecto que merece destaque são os métodos consensuais de solução de 

conflitos, conforme dispõe o art.3º, §3, do referido Código, que diz que o Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e que a 

conciliação, a mediação e outros Métodos de Solução Consensual de Conflitos 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 

 

A lei processual civil ainda possibilita o autor da ação a opção da realização ou não 

da audiência de conciliação ou de mediação, conforme prevê no artigo 319, VII. Caso 

opte pela audiência, busca de solução consensual para seu litigio, caso não queira a 

realização da audiência, abre-se o prazo para outra parte contestar. A vantagem é a 

desburocratização da justiça e economia de prazo processual e rapidez na resolução 

do litígio. 

 

Neste ponto, é possível observar, um grande avanço no tramite processual a 

ampliando os casos de sucesso tanto nos Juizados Especiais bem como em todo o 

Sistema Processual Civil brasileiro. 

 

Assim, conclui-se as audiências de conciliação e de mediação, contribui para uma 

justiça mais célere e visando a pacificação social.  

 

Para corroborar, as palavras de Elena Highton (1995): 

 

Hay una cultura del litigio enraizada en la sociedad actual, que 
debe ser revertida si deseamos una justicia mejor y una sociedad 
también mejor, y lo que permite clasificar a una cultura como 
litigiosa no es, propiamente, el número de conflictos que 
presenta, sino la tendencia a resolver esos conflictos bajo la 
forma adversarial del litigio. 

 

É necessário acabar com a cultura do litígio que persiste por parte de alguns cidadãos 

e até mesmo e alguns profissionais do direito, e a nova reforma processual vem 
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estimular a resolução consensual de conflitos o que refletirá no desafogamento do 

Poder Judiciário. 

 

Apesar das várias mudanças legislativas ocorridas no decorrer de tempo, em busca 

de celeridade eficiência do Poder Judiciário Brasileiro, necessário se faz uma gestão 

administrativa. 

 

Incumbe ao Poder Judiciário interpretar e aplicar as leis visando a pacificação social, 

porém, necessário se faz a busca constante por uma gestão administrativa adequada, 

em busca do aperfeiçoamento na prestação dos serviços jurisdicionais e 

modernização, tendo em vista o crescimento das demandas judiciais. 

2.3 Gestão estratégica e planejamento 

 

Para a garantia da celeridade e o aperfeiçoamento da prestação dos serviços 

jurisdicionais busca-se incessantemente pela melhoria de gestão administrativa, com 

a diminuição e custos e o aumento da eficácia dos recursos. 

 

Para tanto a Emenda Constitucional nº.45/2004, possibilitou a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, que tem por função a coordenação e planejamento das atividades 

administrativas do Poder Judiciário, incumbindo a este responder os desafios da 

modernidade e às deficiências oriundas de visões e práticas fragmentárias da 

administração do Poder Judiciário. 

 

2.3.1 Criação do Conselho Nacional de Justiça. 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública, criado em 31 de 

dezembro de 2004, instituído a partir da Emenda Constitucional n.º 45, inserido na 

estrutura do Poder Judiciário, como órgão responsável por desenvolver políticas que 

promovam a efetividade na prestação jurisdicional, principalmente quanto ao controle 

e transparência administrativa e processual. 

As atribuições do estão subdivididas em três diretrizes, a saber: 
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a) Planejamento estratégico e coordenação da política judiciária, zelando pela 

autonomia e o cumprimento dos atos normativos, como forma de promoção da política 

judiciária e promover a gestão do Poder Judiciário definido planejamento estratégico, 

preparando os magistrados para a gestão administrativa; 

b) modernização operacional e tecnologia proporcionando a informatização dos 

serviços jurisdicionais. 

c) fiscalização e controle do funcionamento das serventias judicias e extrajudiciais, 

recebendo as reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros 

ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializado. 

Como estimativa da atuação institucional desenvolve pesquisas da realidade da 

justiça brasileira, diagnosticando e acompanhando as movimentações processuais e 

publicando e semestralmente relatório estatístico os indicadores das atividades 

jurisdicional em todo o País. Este diagnóstico possibilita a buscar soluções para os 

problemas estruturais e conjunturais do Poder Judiciário, bem como contribui para 

fomentar mudanças necessárias no sistema brasileiro de prestação de justiça. 

Para isso, o CNJ dispõe de um departamento de Pesquisas Judiciarias e do relatório 

“Justiça em Números” capaz de fornecer e sistematizar dados que permitem o melhor 

conhecimento do funcionamento da justiça pelos próprios órgãos do Poder Judiciário. 

 

Cunha (2009) ressalta que: 

 
A busca do fortalecimento e da modernização da gestão do Poder 
Judiciário deve ser referenciada aos próprios desafios que se 
apresentam à gestão pública contemporânea. Para isso, torna-se 
essencial a compreensão abrangente sobre a natureza do 
processo de mudanças, tanto as mudanças de caráter mais global, 
quanto aquelas inerentes às especificidades do contexto brasileiro 
– e o seu impacto sobre o Estado e a governança. (CUNHA, 2009) 

 

A gestão é essencial na transformação do juiz, aplicador da lei em juiz-gestor, e esse 

é o modelo de magistrado que o judiciário necessita, que seja conhecedor de técnicas 
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de gestão, que busque inovar, que lidere, que qualifique os servidores da justiça e que 

desempenhe com eficiência suas atividades. 

 

Conclui-se que para a eficiência na prestação de serviços jurisdicionais, além nas 

inovações legislativas, de uma boa gestão administrativa, e necessário ainda mais, é 

necessário modernizar e investir em tecnologias, pois, para garantia de prestação de 

serviços mais céleres e ágeis para a sociedade. 

2.4 Poder Judiciário no Brasil 

 

O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado Democrático de Direito, autônomo 

e independente, guardião da Constituição Federativa do Brasil e tem como função 

primordial o exercício jurisdicional consistente na imposição do ordenamento jurídico. 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 2º 

estabelece que: “são poderes da União, independente e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 

O poder judiciário é o terceiro dos poderes do Estado na lição clássica de 

Montesquieu, não é mais importante que os outros poderes, mas ocupa posição de 

destaque entre os demais. 

 

A função típica do Poder Judiciário é a jurisdicional, ou seja, a de aplicar a lei a um 

caso concreto, diante de um conflito de interesses. Ou seja, é perante o Poder 

Judiciário, que se é possível efetivar a correção da imperfeição, realização automática 

do direito. 

 

Dentre suas funções atípicas de tem a de natureza administrativa e legislativa. Os 

tribunais apesar de terem autogoverno devem elaborar propostas orçamentárias e 

encaminhar ao Poder Executivo. Quanto a organização interna o próprio judiciário é 

quem organiza suas secretarias e serviços auxiliares e os juízos que lhes forem 

vinculados; dá provimento aos cargos de juiz de carreira, propõe criação de novas 

varas judiciarias, dá provimento por concurso públicos de provas, ou provas e títulos; 
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aos cargos necessários à administração da Justiça; concede licença, férias e outros 

afastamentos de seus membros e juízes e servidores.  

 

É de natureza legislativa a edição de normas regimentais internas dispondo sobre a 

competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionados e 

administrativos. O poder Judiciário é uno, assim como sua função precípua – a 

jurisdição. 

 

2.4.1 Estrutura e organização do Poder Judiciário 

 

A Constituição Federal de 1988, enumera, no artigo 92, os órgãos do Poder Judiciário, 

quais sejam: Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de Justiça (EC 

n.º45/04); o Superior Tribunal de Justiça,  o Tribunal Superior do Trabalho (EC n.º 

92/2016; os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e Juízes do 

Trabalho;  os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes Militares;  os 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

2.4.1.1 Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

Representa o ápice da estrutura judiciária nacional, criado pelo decreto n.º 848/1890 

e articula-se com a justiça comum e com as especiais. Com sede na capital da União 

e competência sobre todo o território nacional.  

 

O Supremo Tribunal Federal composto por onze ministros, nomeados pelo Presidente 

da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

 

De acordo com Cintra, Grinover e Dinamarco (2010), a principal função do Supremo 

Tribunal Federal é:  

 

Manter o respeito a constituição e sua unidade substancial em 
todo o país, o que faz através de uma série de mecanismos 
diferenciados – além de encabeçar o Poder Judiciário inclusive 
em certas causas sem conotação constitucional. Como cabeça 
do Poder Judiciário compete-lhe a última palavra na solução das 
causas que lhe são submetidas. 
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O Supremo Tribunal Federal é considerado órgão de cúpula no Poder Judiciário 

Brasileiro. 

 

2.4.1.2 Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o órgão administrativo, criado em 2004, 

através da Emenda Constitucional 45/2004, com competência administrativa e 

financeira no controle do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 

dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Estatuto da Magistratura: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura; zelar pela observância do art. 37 da 

Constituição Federal, e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 

atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal 

de Contas da União; receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos 

do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 

tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, 

a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 

tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou 

de abuso de autoridade; rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; elaborar 

semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 

unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; elaborar relatório 

anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder 

Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por 

ocasião da abertura da sessão legislativa. 
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O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 (quinze) membros com mandato 

de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução. 

O Conselho é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas 

ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo 

os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República. 

2.4.1.3 Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é sediado no Distrito Federal e sua competência 

se estende a todo território nacional. O STJ relaciona-se com os sistemas judiciários 

das chamadas justiças comuns (Justiça Federal e Justiças Estaduais). 

O STJ é composto de, no mínimo, trinta e três Ministros, nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros entre trinta e cinco e sessenta e cinco anos, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação pela maioria absoluta do Senado 

Federal, sendo sua composição heterogênea, ou seja, uma terça parte é composta 

por juízes dos Tribunais Regionais Federais; uma terça parte compõe-se por 

desembargadores dos Tribunais de Justiça e, por fim, uma terça parte é formada por 

advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e 

Territórios. 

De acordo om o artigo 105 da Constituição Federal, ao STJ compete julgar certas 

causas constitucionalmente indicadas, tais como recursos ordinário e especial, 

conflitos de competência entre quaisquer tribunais, revisões criminais e as ações 

rescisórias de seus julgados; a homologação de sentenças estrangeiras e a 

concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

2.4.1.4 Organização da Justiça da União 

 

As esferas da justiça mantidas e organizadas pela União, tratam-se das Justiça 

Federal (comum), da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. A 

organização da Justiça Federal (comum)é composta pelos Tribunais Regionais 

Federais (TRF) e Juízes Federais. 



36 
 

Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 

quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 

dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos (Brasil, 1988). 

Aos Tribunais Regionais Federais compete processar e julgar os juízes federais nos 

crimes comuns e de responsabilidade, bem como os membros do Ministério Público 

da União; revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 

federais da região; mandados de segurança e os habeas data e habeas corpus contra 

ato do próprio Tribunal ou de juiz federal e ainda conflitos de competência entre juízes 

federais vinculados ao Tribunal. Compete ainda ao Tribunais julgar, em grau de 

recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no 

exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais 

processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no 
País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional; 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e 
da Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
VI- as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º 
deste artigo;    
VII - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 
VIII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência 
ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos 
não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
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IX - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 
X - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 
XI - os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", 
e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas 
referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à 
naturalização; 
XII - a disputa sobre direitos indígenas. (BRASIL, 1988). 

Vale ressaltar que cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção 

judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei, nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

 

2.4.1.5 Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) 

e Juízes do Trabalho (JT) 

A Justiça do Trabalho é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e Juízes do Trabalho (JT). 

Sendo que o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e 

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente 

da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. 

Ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe exercer a supervisão 

administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito 

vinculante. 

O Tribunal Superior do Trabalho é competente para processar e julgar, 

originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões. 
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Nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, a lei disporá sobre a criação varas 

da Justiça do Trabalho, atribuindo aos juízes de direito, com recurso para o respectivo 

Tribunal Regional do Trabalho. 

Segundo o artigo 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 

direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; as ações que envolvam exercício do 

direito de greve; as ações sobre representação sindical, mandados de segurança, 

habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à 

sua jurisdição; conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista; ações 

de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 

ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 

órgãos de fiscalização das relações de trabalho; bem como quaisquer controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo: 

Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização 

de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 

respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, poderão 

funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar 

o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. 

 

2.4.1.6 Dos tribunais e juízes eleitorais 

 
A Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE); Tribunais Regionais Eleitorais (TRE); os Juízes Eleitorais e as Juntas 

Eleitorais. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo dessa Justiça especial, com sede no 

Distrito Federal e competência nacional, compõe se de sete membros: três Ministros 
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do Supremo Tribunal Federal; dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dois 

advogados (nomeados pelo Presidente da República, indicados pelo Supremo 

Tribunal Federal). 

 

De acordo com Alvim (2012), a Justiça Eleitoral é uma justiça sui generis, pois toda a 

sua estrutura organizacional é composta de membros integrantes de outros órgãos 

judiciários, pelo que não existe concurso para ingresso na carreira de magistrado 

eleitoral, pois quem exerce as funções de juiz eleitora é o juiz de direito estadual da 

comarca, sendo a sua função temporária. 

 

Os Tribunais Regionais Eleitorais têm sede na Capital de cada Estado e no Distrito 

Federal, com competência originária e recursal referindo-se aos processos já julgados 

pelos juízes e juntas eleitorais.  

 

Os Tribunais Regionais Eleitorais são compostos de sete juízes, sendo de dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça; dois juízes estaduais, e um juiz do Tribunal 

Regional Federal, dois advogados nomeados pelo Presidente da República, de dois 

juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados 

pelo Tribunal de Justiça. 

 

As decisões do Tribunal Superior Eleitoral são irrecorríveis, salvo as que contrariarem 

esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. 

 

2.4.1.7 Tribunais e Juízes Militares 

 

São órgãos da Justiça Militar da União, o Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais 

e Juízes Militares instituídos por lei. 

 

O Superior Tribunal Militar, com sede no Distrito Federal e com competência nacional 

sobre o território nacional, compõe-se de quinze Ministros, todos brasileiros, dentre 

maiores de trinta e cinco anos. A nomeação é feita pelo Presidente da República, 

depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo dez militares: três oficiais 

Marinha, quatro oficiais Exército, três oficiais da Aeronáutica, e cinco dentre civis. 
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No que se refere à competência, cabe à Justiça Militar processar e julgar os crimes 

militares definidos em lei. Sua organização e funcionamento serão regulamentados 

por lei. 

 

2.4.1.8 Tribunais e juízes dos estados 

A Justiça Estadual é estruturada com a observância dos preceitos constitucionais 

(Brasil, 1998), ou seja, leva em consideração as diretrizes e limitações obrigatórias. 

A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de 

organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou 

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 

atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

Nos estados, mediante proposta do Tribunal de Justiça, poderá ser instituída a Justiça 

Militar estadual, com competência de processar e julgar os militares dos Estados, nos 

crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a 

competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 

sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 

O Tribunal de Justiça Estadual poderá funcionar descentralizadamente, constituindo 

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 

todas as fases do processo, podendo ainda instalar a chamada justiça itinerante, 

realizando audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites 

territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se, para tanto, de equipamentos públicos 

e comunitários. 

Abaixo Figura 1 apresenta a estrutura hierárquica dos tribunais que representam o 

Poder Judiciário brasileiro.  
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Figura 1 Estrutura hierárquica do Poder Judiciário. 

fonte: https://br.pinterest.com/pin/594686325765499813/ 
 

O Poder Judiciários está dividido em dois ramos: Justiça Comum e Justiça Especial. 

Na Justiça Comum, integra a Justiça Estadual e Justiça Federal. E na Justiça Especial, 

tem se Justiça, Federal, Trabalho, Eleitoral e Militar. 

 

A Justiça Estadual é responsável por julgar matérias que não sejam da competência 

dos demais segmentos do Judiciário Federal, do trabalho, eleitoral e militar; é 

organizada por cada estado, e o poder judiciário do Distrito Federal é organizado e 

mantido pela União. A justiça estadual está presente em todas as unidades da 

federação, mantendo o maior acervo de demandas judiciais mais comuns e variadas, 

tanto na área cível quanto na criminal. É estruturada em duas instâncias: sendo: 1º 

grau, composto pelos juízes de Direito, pelas varas, fóruns tribunais do júri e juizados 
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especiais e turmas recursais; e no 2º grau é representado pelos tribunais de Justiça, 

onde serão julgadas as demandas de competência originária e de recursos interpostos 

contra decisões proferidas no primeiro grau, devendo ser julgadas por 

desembargadores. 

 

Os juizados especiais fazem parte da justiça comum e têm competência para a 

conciliação, processamento, julgamento e execução de causas de menor 

complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo. As turmas 

recursais são integradas por juízes em exercício no primeiro grau e são encarregados 

de julgar os recursos contra decisões dos juizados especiais. 

 

A justiça Federal é integrante da justiça comum e é constituída pelos tribunais 

Regionais Federais e pelos juízes federais. A competência da Justiça Federal, 

consiste em julgar as causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas 

públicas federais sejam partes; as causas em que envolvam estados estrangeiros; 

crimes políticos; organização do trabalho; direitos indígenas, dentre outros. É 

estruturada por seção judiciária presente em cada estado bem como no Distrito 

Federal. O segundo grau de jurisdição é composto por cinco tribunais Regionais 

Federais. 

 

Quanto às Justiça Especial, tem-se: a Justiça do trabalho competente para conciliar e 

julgar as ações judiciais entre empregados e empregadores avulsos e os tomadores 

de serviços e quaisquer controvérsias relativas à relação do trabalho, inclusive as 

coletivas. Organiza-se em Tribunal Superior do Trabalho, 24 Tribunais Regionais e 

juízes do trabalho nas varas do trabalho. É estruturada em dois graus de jurisdição, 

no primeiro grau é composto pelas varas de trabalho e no segundo grau composto 

pelos tribunais Regionais do Trabalho, onde são julgados os recursos ordinários 

contra decisões de primeiro grau, dissídios coletivos, ações rescisórias e mandados 

de segurança contra atos de seus juízes. 

 

A Justiça Eleitoral, que é especializada e responsável pela organização e a realização 

de eleições, referendos e plebiscito, pelo julgamento de questões eleitorais e 

elaboração de normas referentes ao processo eleitoral; é estruturada em dois graus 

de jurisdição, sendo no 1º grau composto por um juiz eleitoral em cada zona eleitoral 
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e no 2º grau são representados pelos tribunais Regionais Eleitorais, que é composto 

por desembargadores dois Tribunal de Justiça, dois juízes de direito, um juiz do 

Tribunal Regional Federal e dois advogados de notável saber jurídico e idoneidade 

moral. 

 

A Justiça Militar da União é competente por processar e julgar militares das forças 

armadas e civis que cometerem crimes militares previstos em lei. É estruturado em 

dois graus de jurisdição, uma Auditoria de Correição e Superior Tribunal Eleitoral. 

 

2.5 Percepção e inovação 

 

2.5.1 Percepção, conceito e espécies. 

 

A palavra percepção deriva do latim perceptione, referindo se ao ato, efeito ou 

faculdade de percebe. Para Biderma (1992), “Percepção é a função do espírito de 

representar mentalmente o que os sentidos percebem no mundo exterior; ato pelo 

qual se exerce essa função”.  

 

Percepção é o conjunto de ações que permite o indivíduo selecionar, organizar e 

interpretar os estímulos, diante de alguma informação, objeto, evento ou outra pessoa. 

É uma interpretação realizada através de um estímulo 

 

Os indivíduos possuem diversos tipos de percepções de estímulos que lhe permite 

adequar-se às informações recebidas do mundo exterior para poder expressá-las. 

Sendo assim, reagem de formas diferentes, e muda de acordo com o observador. 

 

Das diversas formas de percepção analisada pela psicologia, neurociência e ciências 

cognitivas é a função cerebral decorrente de estímulos sensoriais, que consiste na 

aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos 

sentidos. 

 

Existem vários tipos de percepção, essências a sobrevivência da espécie humana, 

que utiliza os cinco sentidos, são eles: a percepção visual; auditiva; olfativa; gustativa 
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e a táctil. Tem-se ainda as percepções temporais que resultam da identificação 

combinadas por parte dos órgãos dos sentidos e das potencialidades do cérebro e as 

percepções espaciais que é a percepção das distâncias entre os objetos. 

 

No que se refere às percepções sensoriais, ou cinco sentidos, tem-se a percepção 

visual, consiste no ato de enxergar através de raios luminosos pelo sistema visual, 

permitindo a percepção das formas; cores; profundidade;  intensidade e de 

movimentos; na percepção auditiva, consiste no ato ouvir os sons pelo ouvidos, sendo 

capaz de distinguir volume, o timbre; a frequência e o ritmo; a percepção olfativa, que 

é a percepção de odores pelo nariz, permitindo a diferenciação de odores; a 

percepção gustativa, responsável pelo sentido de sabores, permitindo a diferenciação 

de sabores e ainda a percepção tátil é sentida do pela pele em todo o corpo, 

possibilitando reconhecer textura, tamanho, formato, temperatura de objetos. 

 

Há, ainda, a percepção temporal, que não exige órgão especifico para a percepção 

do tempo, no entanto é certo que as pessoas são capazes de sentir a passagem do 

tempo.  

 

Segundo o psicólogo francês Paul Fraisse (1982): 

 

é preciso distinguir a percepção temporal (para durações 
relativamente curtas, até alguns segundos) e a estimativa 
temporal que é designada como a apreensão de longas 
durações (desde alguns segundos até algumas horas). Estes 
fatores envolvem ainda os ciclos biológicos, como o ritmo 
circadiano. 

 

A percepção espacial também não exige um órgão específico para a percepção 

espacial, mas as distâncias entre os objetos podem ser efetivamente estimadas. Isso 

envolve a percepção da distância e do tamanho relativo dos objetos.  

 

A percepção social está ligada a percepção de certos aspectos relacionados a 

características humanas constituídas socialmente. Sendo influenciadas por questões 

de raça, sexo, nacionalidade, gênero e outras. 
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Na filosofia, a percepção e seu efeito no conhecimento e aquisição de informações do 

mundo é objeto de estudo da epistemologia. 

 

O estudo da percepção é de extrema importância porque o comportamento das 

pessoas é baseado na interpretação que fazem da realidade e não na realidade em 

si. Por este motivo, a percepção do mundo é diferente para cada indivíduo, cada 

pessoa percebe um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que têm 

especial importância para si própria.  

 

A análise de percepção em organizações pode contribuir em diversos aspectos, pois 

permite uma visão mais clara sobre a realidade percebida através dos observadores 

envolvidos, possibilitando melhorias nos aspectos gerenciais, seja frente às inovações 

tecnológicas, seja na inovação de modelos gerenciais, dentre outros. 

 

Apesar da resistência acentuada à mudança, à medida que se adquiri novas 

informações, a percepção se altera. Sendo, assim vários fatores podem influenciar na 

motivação; experiências, os estímulos, a frequência e o próprio ambiente e até mesmo 

os estereótipos e preconceitos. 

 

Neste sentido, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a percepção dos 

profissionais do direito frente aos impactos causado após a implantação do Processo 

Judicial Eletrônico.   

 

2.5.2 Definições e aspectos de inovação.  

 

Atualmente, inovar é imprescindível em qualquer setor e qualquer organização seja 

pública ou privada, é a forma de acompanhar a evolução do mundo e a necessidade 

da sociedade. 

 

A palavra inovar vem do latim innovare; significa tornar novo, renovar, enquanto 

inovação traduz-se pelo ato ou efeito de inovar. A inovação deve ser compreendida 

como um processo que objetiva transformar uma oportunidade em novas ideias e 
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colocá-las amplamente em prática, tornar algo novo, renovar ou introduzir uma 

novidade (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

 

Segundo dispõe o Manual de Oslo (2005), inovação é o desenvolvimento ou adoção 

de um novo ou melhor produto ou serviço, podendo ser concebida em quatro 

perspectivas: processo, método de marketing, forma organizacional e produto, bem 

ou serviço. 

 

Neste sentido, conforme ainda sobre Manual de Oslo, este enfatiza que a inovação 

em serviço é mais incremental e menos tecnológica; a inovação organizacional tem 

como objetivo a melhor qualidade e eficiência no trabalho, a utilização de 

conhecimentos e tecnologias, já a inovação em marketing, utiliza dos recursos para a 

pesquisa no mercado, objetivando desenvolver novos produtos, novos mercados. 

 

Para Hauknes (1998), a inovação é moldada pelas características gerais do ambiente 

competitivo, na medida em que esses recursos são características estruturais e 

funcionais gerais dos mercados de serviços.  

 

Dessa forma, a inovação é a expressão das intenções e objetivos do agente social, 

moldados pelo contexto sociocultural e socioeconômico em que está inserido.  

 

Em outras palavras, inovar é fazer algo diferente de forma deliberada para atingir 

determinados objetivos e as razões para isto são moldadas pelo ambiente do indivíduo 

ou entidade social (KOCH & HAUKNES, 2005).  

 

2.5.2.1 Tipos de inovação  

 

Schumpeter (1934) listou cinco tipos de inovação: novos produtos; novos métodos de 

produção; novos mercados; novas fontes provedoras de matérias-primas e outros 

insumos e ainda novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 

Conforme Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação radical implica na introdução de 

‘produtos novos para o mundo, tecnologias ou ideias sensivelmente novas, as quais 

necessitam de qualificações de pessoal, novos processos e/ou sistemas. A inovação 
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incremental introduz melhorias, correções ou características adicionais a produtos, 

serviços ou processos. 

 

2.5.2.1.1 Inovação tecnológica  

 

Os benefícios da inovação tecnológica para o crescimento econômico despertam a 

atenção de estudiosos desde o século XVIII, quando o advento da revolução industrial 

iniciou uma transformação gradual nos modos de vida da sociedade. 

 

Segundo Rocha Neto (1997), o conceito de inovação tecnológica é essencialmente 

econômico, pois compreende a apropriação comercial de conhecimentos técnico-

científicos para introdução de aperfeiçoamentos nos bens e serviços utilizados pela 

sociedade.  

 

A dimensão econômica da inovação é ressaltada por meio de sua relação com a 

competitividade, de modo que a concorrência no mercado depende de vantagens 

obtidas pela exploração pioneira de produtos e serviços, ou seja, da capacidade de 

introduzir inovações no mercado. 

 

2.5.2.1.2 Inovação nas organizações  

 

De acordo com Bagno (2014), a inovação nas organizações não teria natureza 

necessariamente tecnológica, muito embora a própria inovação tecnológica demande 

iniciativas de cunho organizacional para consolidar-se. 

 

2.5.2.1.3 Inovações em serviços 

 

Sundbo e Gallouj (1998) entendem a inovação em serviços não somente como uma 

inovação tecnológica, mas como a criação de um novo conhecimento ou informação. 

Em geral, inovações em serviços são constituídas por ajustes em processos e têm 

características muito mais incrementais do que radicais. Desse modo, o tempo de 
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desenvolvimento é relativamente menor, desde que não haja necessidade de 

pesquisa ou busca de conhecimento científico. 

 

2.5.2.1.4 Inovação de processo 

 

Para a OCDE (2005, p. 58), a inovação de processo é definida como “a implementação 

de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. 

Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares”.  

 

As inovações de processos são geralmente confundidas com as organizacionais, visto 

que ambas procuram, entre outras coisas, reduzir custos por meio de conceitos novos 

e mais eficientes de produção, distribuição e organização interna. Para fazer a 

distinção, um fator que deve ser considerado é o tipo de atividade: “as inovações em 

processos lidam, sobretudo, com a implementação de novos equipamentos, 

softwares, técnicas e procedimentos, enquanto as inovações organizacionais lidam 

primordialmente com pessoas e a organização do trabalho” (OCDE, 2005, p. 66). 

 

2.5.2.1.5 Inovação no setor público 

 

No setor Público não poderia ser diferente, tanto é que o Poder Judiciário Brasileiro 

tem adotando práticas de trabalho com uso de novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

 

A inovação no setor público pode ser compreendida como uma mudança substancial, 

qualitativa ou quantitativa nas antigas práticas, uma nova estrutura organizacional ou 

sistema administrativo, um novo plano ou programa, resultando em novos produtos, 

serviços, ou práticas que são inéditas para o contexto organizacional em que se 

encontra (DAMANPOUR; WISCHNEVSKY, 2006; SPINK, 2006; O’TOOLE, 1997). 

 

De acordo com Ferreira et al. (2014), o que se observa é que a inovação, no setor 

público, pode ser considerada qualquer ação que supere um estado anterior da ação 

governamental, seja meramente administrativa, com a reestruturação ou criação de 
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novos métodos ou processos de trabalho, por exemplo, seja em políticas públicas que 

possam alterar uma determinada realidade social de forma mais eficiente e eficaz 

 

Para Koch e Hauknes (2005), inovação no setor público é a implementação de novas 

formas de ação social por entidade no contexto dos objetivos e funcionalidades de 

suas atividades. 

 

Hoje a sociedade está cada vez mais exigente em relação aos serviços prestados pelo 

Estado, restando a este a adoção de inovações para conseguir atender a todas as 

demandas, reduzir custos e desperdícios e aprimorar o processo a eficiência. 

 

Entretanto, quando o assunto é inovação alguns obstáculos precisam ser superados 

pelas organizações públicas, dentre eles, conforme destacam Koch e Hauknes (2005): 

 

 - Tamanho e a complexidade das organizações públicas – se 
não houver uma comunicação eficaz entre as áreas de trabalho, 
a divulgação de ideias e práticas inovadoras se tornam 
impossíveis; 
- Resistencia à mudança – tanto por parte dos servidores 
públicos que acreditam na eficiência do trabalho realizado 
quanto por parte dos usuários quanto a utilização de novas 
tecnologias; 
- ausência de capacidade de aprendizagem organizacional – 
ausência de mecanismos que transformem conhecimentos 
tácitos em explícitos (Koch; Hauknes, 2005). 
 

Katz (1996) relaciona seis características bem específicas e conclusivas do chamado 

Processo Inovador: 

 
1) A tecnológica é um fenômeno social; 2) O Processo Inovador 
opera em relações capitalistas de propriedade que são 
historicamente transitórias; 3) O Processo Inovador atua de 
forma imprevisível, seguindo o movimento anárquico da lei do 
valor-trabalho; 4) O Processo Inovador é impulsionado pelo lucro 
e se nutri da exploração; 5) O Capital não se identifica 
diretamente com a tecnologia e; 6) Em cada economia de 
mercado, é a própria mudança tecnológica a causadora da crise. 

 

Diferentemente das teses acima, a teoria da inovação tecnológica, desenvolvida por 

Schumpeter (1883-1950), aduz que somente seria inovação tecnológica aquilo que 
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pudesse ser vendido competitivamente no mercado. Nesta ótica, nega-se a ideia de 

construção histórica: 

 

Schumpeter (1984) chamou de “destruição criadora” o processo que “revoluciona 

incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo 

incessantemente o antigo e criando elementos novos (...). Essas revoluções não são 

permanentes, num sentido estrito; ocorrem em explosões discretas, separadas por 

períodos de calma relativa.  

 

Diante da grande demanda da sociedade por um Poder Judiciário mais célere e eficaz 

tem se buscado aprimorar a administração dos Tribunais. Através do emprego de 

gestão administrativa, planejamento estratégico e utilização de tecnologias na 

prestação jurisdicional. 

 

Filho (2012) assevera que dentro da nova ordem processual, o processo eletrônico é 

mais um instrumento à disposição do Judiciário na busca de maior agilidade na 

comunicação dos atos processuais e de todo o procedimento.  

 

Contudo, o processo eletrônico deve ser precedido de toda a segurança e cautela, e 

não se pode admitir tratar-se de uma panaceia para os males do Judiciário e que as 

decisões judiciais devem acompanhar a evolução da sociedade e do próprio processo, 

pois sem esse alinhamento essa iniciativa pode se tornar anacrônica.  

 

Em busca de celeridade e efetividade, poder judiciário, buscou inovar visando a 

desburocratização dos serviços, uma das estratégias utilizadas foi a implementação 

do processo judicial eletrônico. 

 

2.6 Do Processo tradicional ao Processo Judicial Eletrônico 

Nesse capítulo abordaremos questões gerais acerca do processo judicial e do 

processo judicial eletrônico, esclarecendo as diferenças entre eles e ainda e 

discorrendo sobre os principais conceitos relacionados ao tema. 
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2.6.1 Processo Judicial  

 

Antes de tratar sobre a inovação do Processo Judicial Eletrônico, mister se faz 

esclarecer o que é um processo judicial.  

 

Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco (2010), processo significa marcha avante ou 

caminhada (do latim, procedere = seguir adiante), destacando ainda, que o processo 

em instrumento legítimo para o exercício do poder, presentes em todas as atividades 

estatais e não estatais, sendo indispensável à função jurisdicional exercida com vistas 

ao objetivo de eliminar conflitos e fazer justiça mediante a atuação da vontade 

concreta da lei. 

 

Martins (2018) conceitua processo como complexo de atos e termos coordenados que 

nasce com a propositura da ação e é concretizada através da prestação jurisdicional 

por meios dos órgãos jurisdicionais. 

 

Dinamarco (1999) destaca que o processo é um procedimento pelo qual o autor 

postula em juízo para fazer valer o seu direito, exercitando a função jurisdicional do 

Estado.  

 

 Os processos judiciais brasileiros são compostos por uma série de atos processuais 

que se inicia com a petição inicial, e finaliza-se com a sentença. 

 

No curso do processo, existe um complexo de normas a serem observadas, tais como 

comunicação dos atos processuais às partes, através da citação, intimação e 

notificação; apresentação de defesa da parte contrária, como contestação; direito de 

impugnação, Produção de Provas, Pericias, Audiências, até a sentença, podendo 

ainda interpor recurso. 

 

No processo tradicional, o advogado, em contato com cliente, verifica a pretensão 

resistida ou uma ameaça ao direito, apresenta uma proposta de contrato de 

honorários e uma procuração, solicita todos documentos necessários para comprovar 

o seu direito. De posse de todos os documentos redige a petição inicial, anexando à 
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mesma cópia autenticada dos documentos, bem como a procuração. Dirige-se ao 

tribunal para realizar o protocolo, o que pode demandar tempo, caso haja filas de 

espera no atendimento. Os documentos protocolados são registrados e 

encaminhados para a distribuição. O processo ainda passará pela autuação, 

identificação das partes, colocação de capas e etiquetas, numeração das páginas e 

após enviadas à unidade judicial responsável pelo julgamento, o que também 

demanda tempo. Após o recebimento do processo no cartório da unidade, este é 

enviado ao gabinete do magistrado para análise pela assessoria. Se houver pedido 

de liminar decidir-se-á sobre o mesmo, ou apenas observar-se-ão os pressupostos 

processuais. Ato contínuo, o magistrado decidirá pela extinção do processo, pela 

emenda da inicial ou pela citação do réu que é realizada pelos correios, por oficiais de 

justiça ou por edital. 

 

Uma vez citada, a parte demanda tem quinze dias para apresentar contestação, 

contados a partir do recebimento da citação. Caso não manifeste no prazo sofre os 

efeitos da revelia. Caso a parte demandada queira contestar a lide o seu advogado 

deverá ir ao cartório da unidade judiciária e fazer carga dos autos ou cópia para 

analisar os documentos.  

Após a manifestação da parte demandada o magistrado intima o autor para que 

apresente réplica ou ambas as partes para se manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir. Quando os autos retornarem, o juiz poderá decidir 

antecipadamente a lide ou determinar a produção das provas. 

 

Depois da fase de instrução, o processo retornará concluso ao magistrado para o 

julgamento. Proferida a sentença, e caso exista recurso cabível, os autos serão 

encaminhados para o tribunal de segunda instância. Caso não haja recurso, ocorre o 

cumprimento da sentença ou inicia-se a liquidação e o seu posterior cumprimento. 

 

Conforme observa-se o processo tradicional parece ser simples e rápido, mas não é, 

pois demanda muito tempo, dinheiro, papel. Além da morosidade das partes e dos 

próprios servidores do judiciário que descumprem os prazos estipulados em lei. 

 

Ressalta-se que todos os atos processuais judiciais demandam tempo, através de 

prazos definidos em lei, estes prazos judicias, determinam o período em que o ato 
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processual deve ser cumprindo, podendo ser legais, judiciais, convencionais, 

dilatórios, peremptórios. 

 

Todos esses atos judiciais eram processados manualmente e impressos em papéis e 

as comunicações dos atos realizadas através do correio, por oficial de justiças, por 

edital, sendo organizados em pastas de papel, armazenados e arquivados em forma 

de pilhas nas prateleiras dos Cartórios judiciais, o que também demandava muito 

tempo e um número maior de servidores. 

 

Ocorre que a crescente demanda judicial fez com que o Poder Judiciário fosse 

influenciado pelo avanço tecnológico na medida em que surgia a necessidade de 

estabelecer novas formas de atender as exigências da sociedade atual. A Revolução 

tecnológica se incorporou ao mundo jurídico através da utilização de novos meios de 

comunicação e tramitação processual. 

 

Entretanto, o poder judiciário vem transformando essa realidade através da 

implantação do processo judicial eletrônico, por meio da rede mundial de 

computadores, a fim de operacionalizar e informatizar os procedimentos judiciais. 

 

O processo judicial eletrônico surgiu, portanto, da necessidade de garantir uma 

efetividade e celeridade na prestação dos serviços jurisdicionais por parte do poder 

judiciário, suprimindo as etapas morosas e trâmites burocráticos das práticas 

forenses. 

 

Paula (2009) afirma que o Brasil é considerado pioneiro em disciplinar todo o processo 

eletrônico judicial, ressaltando que outros países, como Itália, Portugal e França 

possuem etapas informatizadas. 

 

Segundo Jorge, Cardoso e Godinho (2015), o Brasil se destaca por ser o primeiro país 

do mundo a ter uma lei federal disciplinado acerca do processo Judicial eletrônico. 

 

Brasil (2011) ressalta que os países como Espanha, República Dominicana, Cuba, 

Peru e Eslováquia, vieram ao Brasil para conhecer a operabilidade do PJE para firmar 

um acordo de cooperação técnica. A primeira inovação normativa referente a 
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utilização dos meios eletrônicos, se deu com promulgação da lei 9.800, de 29 de maio 

de 1999, que possibilitou às partes do processo a faculdade de utilizar sistemas para 

transmissão de dados a fim de executar atos processuais. 

 

Ocorre que essa faculdade permitia a apresentação do documento original, no prazo 

de cinco dias, após a transmissão eletrônica de dados através de fax, e-mail, uploud, 

sob pena de nulidade processual. Ocorre que, tal procedimento acabava ampliando o 

prazo processual, fazendo com que a protocolização eletrônica fosse uma promessa 

futura de que os documentos originais seriam apresentados dentro de um prazo. 

Apesar desses procedimentos de utilização de meio eletrônicos não emplacarem, 

possibilitou o surgimento de ideias inovadoras na melhoria e na implantação de 

recursos tecnológicos mais eficientes. Após a referida legislação, houve várias 

discussões e a criação de vários projetos de leis, com o objetivo de informatizar os 

processos judiciais. 

 

2.6.2 Processo Judicial Eletrônico 

 

O processo judicial eletrônico não é uma nova forma de processo, mas criação de 

uma nova abordagem de tratamento do processo judicial já existente, com a utilização 

de ferramentas informatizadas. 

 

A informatização do processo judicial tem como vantagens a diminuição das 

impressões em folhas dos atos processuais, otimização do processo de trabalho, uma 

vez que serviços antes realizados pelos escrivães são realizados pelo sistema 

informatizado, bem como assegura a segurança da informação. 

 

Buscando efetivar a celeridade processual, em dezembro de 2006, foi editada a lei n.º 

11.419, que regulamentar a informatização do processo judicial, estabelecendo a 

possibilidade de utilização do meio eletrônico na tramitação de processos judicias, 

comunicação de atos e transmissão de peças processuais, indistintamente, aos 

processos civil, penal, trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer 

jurisdição. 
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2.6.2.1 Origem do processo eletrônico 

 

O processo eletrônico foi criado após o projeto de Lei 5.828, que tramitou no 

Congresso Nacional em 2001, o qual determinou a aprovação da Lei 11.419, de 19 

de dezembro de 2006, instituindo a informatização do processo judicial eletrônico, 

atendendo à necessidade de desenvolvimento tecnológico. 

 

A referida lei também é conhecida como “Lei do Processo Judicial Eletrônico” e traz 

uso de ferramentas tecnológicas como a assinatura digital e certificado digital para 

autenticidade de documentos transmitidos pela rede mundial de computadores, bem 

como a publicação dos atos judiciais através dos sítios de cada Tribunais. 

 

2.6.2.2 Criação do Diário de Justiça eletrônico como forma de intimação 

 

Uma das inovações implementada pela Lei 11.419/2006, foi o Diário de Justiça 

Eletrônico que são disponibilizados nos endereços eletrônicos, possibilitando aos 

advogados e as partes o acesso ao conteúdo dos atos processuais e administrativos. 

O que tornou desnecessária a publicação nos antigos jornais de Diários Oficiais que 

eram impressos pela impressa Nacional, que era o órgão oficial de intimação de atos 

judiciais antes da publicação da referida lei. 

 

Atualmente, os Tribunais superiores adotaram, em seus portais de internet, o Diário 

de Justiça Eletrônico, como forma oficial de intimação. 

 

Outra inovação foi a disponibilização do ato judicial antes da sua publicação no Diário 

Eletrônico, o que é um benefício ao advogado que pode acessar o conteúdo antes do 

início da contagem do prazo. 

 

Quanto ao início da contagem dos prazos, não houve alteração com a referida lei, pois 

ainda continua sendo o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de 

Justiça Eletrônico. 
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2.6.2.3 Cadastramento de advogados para recebimento de intimações 

 

Para a utilização do Processo Judicial Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006 prevê, em seu 

artigo 5º, que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos 

que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta Lei, dispensado a publicação no órgão 

oficial, inclusive eletrônico”. 

 

Dessa forma, os advogados que se cadastrarem nos portais dos Tribunais, poderão 

utilizar o Processo Judicial Eletrônico para peticionarem e acessar o conteúdo dos 

atos judiciais, começando o prazo para eventual recurso do dia posterior à consulta 

eletrônica ao teor da intimação. 

 

Porém, há a possibilidade de o advogado não acessar essa intimação em até 10 (dez) 

dias contados da data do envio da intimação, caso em que a referida lei, prevê que o 

inicio da contagem do prazo ocorrerá no final desses 10 (dez) dias. 

 

Também, para atender fins urgentes, pode o juiz estipular intimações por meios 

diversos, como por exemplo, a utilização de oficial de justiça e correspondência pela  

Empresa de Correios e Telégrafos, dentre outros. 

 

2.6.2. 4 Peticionamento Eletrônico no Processo Judicial Eletrônico 

 

Conforme cadastramento prévio dos advogados nos portais dos Tribunais, o 

advogado também deve dispor de certificado digital, para garantir a autenticidade de 

sua assinatura nos documentos eletrônicos. 

 

Segundo a Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, a assinatura digital é baseada em 

certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada e conforme 

conceituado por Filho (2010), a assinatura digital é um processo de encriptação de 

dados, através de sistema de codificação. Continua ainda o referido autor definindo 

que esse sistema passa, posteriormente por decodificação e pelas chaves simétricas 

e assimétricas, que verificam a autenticidade de assinatura e caso não haja alguma 

decodificação incorreta, o sistema identifica e rejeita o documento. 
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Por outro lado, caso a decodificação saia corretamente, o documento é aceito e a 

assinatura considerada válida, podendo o advogado fazer o peticionamento eletrônico 

com assinatura digital. 

 

A vantagem de se utilizar essa forma de encaminhamento de peças processuais, é 

que o prazo para a prática de determinado ato pelo advogado é estendido até as 24 

(vinte e quatro horas) do final do prazo. 

 

Mas o problema de se confiar nesse prazo é que o sistema do Poder Judiciário, por 

algum defeito técnico, pode não finalizar a transmissão da petição eletrônica, devendo 

o prazo ser prorrogado até o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 

 

Com a criação do processo judicial eletrônico, hipoteticamente vislumbra se muitos 

vantagens e benefícios visando principalmente a celeridade na tramitação das 

demandas. 

 

2.6.3 Vantagens do Processo Judicial Eletrônico 

 

Pela análise da lei 11.419/2006, vislumbra-se diversas vantagens. As principais 

vantagens do processo virtual, na percepção de Bezerra e Silva (2009), são:  

 
- velocidade no trâmite processual – os novos sistemas eliminam 
algumas atividades burocráticas, tais como, a autuação, a 
numeração de páginas, juntadas de documentos e demais 
procedimentos existentes nos processos físicos; 
- facilidade de acesso a informações e documentos – os autos à 
disposição a todo momento; 
- segurança – os autos não correm riscos de serem extraviados, 
rasgados ou queimados;  
- a eficiência e produtividade - os atos realizados virtualmente 
dispensam a realização de tarefas que ficam sob 
responsabilidade humana; a preservação do meio ambiente e 
aproximação entre o cidadão e o Poder Judiciário;  
- a tramitação eletrônica, a comunicação eletrônica dos atos 
processuais e a entrega de petições por meio eletrônico; o 
processo eletrônico pode ser utilizado fora do expediente do 
Tribunal, tanto para cumprimento de prazos e protocolos de 
petições; 
- permite ao advogado maior controle sobre a fluência de seu 
prazo, uma vez que a intimação depende da abertura na 
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intimação do portal do Processo eletrônico no prazo de 10 dias, 
contados do envio da intimação. 
- diminuição do custo do processamento dos atos judiciais, 
permitindo aos serventuários e juízes trabalharem ao mesmo 
tempo em vários processos; 
- economia com papéis, o que favorece o meio ambiente. 

 

Com a efetiva implementação do processo judicial eletrônico, o processo terá razoável 

duração, atendendo ao princípio da celeridade, sem, contudo, deixar de lado os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

 

Inúmeras são as vantagens na utilização do processo judicial eletrônico dentre elas a 

economia de custos e do tempo  para as partes e procuradores, pois, possibilitará  o  

acesso ao judiciário de qualquer lugar do mundo para a realização de consultas e 

petições, e para a elaboração de sentenças e despachos, beneficiando todos os 

atores processuais e causando o rompimento das restrições de espaço e tempo, 

diminuindo a quantidade e o fluxo de pessoas que frequentam os Tribunais, pois a 

informação estaria ao alcance de qualquer um, via rede. 

 

Corrobore neste sentido Abrão (2011), devido a extensão territorial do país, de 

dimensão continental, somente o processo eletrônico permitirá a justiça em tempo 

real, com redução de custo e deslocamento, além da eliminação do processo em 

papel, em prol do meio ambiente. 

 

Soares (2012) enfatiza que, com o processo eletrônico, o acesso pode ser feito a 

qualquer momento, limitando-se a realização do peticionamento apenas ao prazo 

legal, agora ampliado ao permitir a protocolização de documentos e petições até às 

24 h do seu último dia. 

 

Quando a economia de custos reduzirá nas despesas com impressão e reprodução 

de papéis, que é de grande relevância social, pois estará reduzindo também os 

impactos ambientais. Pois terão reduzidos de papel, tonner de impressoras e demais 

acessórios. 

 

Com a virtualização dos autos, diminui-se consideravelmente o risco de danos e 

extravios de documentos e processos, o que resultaria na necessidade de 
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procedimentos de restauração de autos. A remessa do processo para a 2° instância é 

realizada com muito mais agilidade e economia de custas, que são cobradas nos 

processos físicos.  

 

Se hoje é difícil localizar um processo em papel, desarquivá-lo e colocá-lo para a 

análise profissional, o processo judicial eletrônico permitirá a digitalização de todos os 

documentos e o armazenamento de milhares de informações num único dispositivo 

de armazenamento (CD, DVD, etc.), o que diminuirá extraordinariamente o prazo para 

se requisitar qualquer processo virtual (ABRÃO, 2011).  

 

Os autos estarão mais seguros, uma vez que ficarão armazenados em bancos de 

dados, dos Tribunais. O que evitará o extravio e danos com os processos, como ocorre 

em processos físicos. Extinguirá toda a rotina, quanto ao armazenamento dos 

processos físicos, que geralmente formadas por grandes pilhas de papéis. 

 

Silva (2010) ressalta que a facilidade de acesso ao Judiciário em qualquer lugar 

possibilitará até mesmo a realização de mutirões judiciários, sem necessidades de 

deslocamentos de magistrados e servidores. Ainda segundo este mesmo autor, 

haverá a possibilidade de otimização da ação correcional instantânea, de forma que 

as corregedorias tomem conhecimento imediato e à distância, da realidade de cada 

unidade judiciária, tais como a produtividade de magistrados e servidores. 

 

Outra vantagem e a economia de tempo no que diz respeito às expedições e 

cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem que poderão ser 

realizados em menor tempo, economizando o prazo de envio e retorno, reduzindo o 

tempo de duração do processo.  

 

Outro aspecto interessante é a eliminação de tarefas demoradas como autuações, 

juntadas, anotações e outras burocracias, que se tornam dispensáveis mediante o 

processo eletrônico.  

 

A automatização da tramitação processual e dos atos praticados permitirá acabar com 

o que a doutrina chama de "tempo de inércia", "tempo morto" ou "tempo neutro" do 

processo, significando os períodos em que o processo fica aguardando alguma 
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providência, parado, sem andamentos, encontrando-se nas mãos da burocracia 

estatal judiciária e violando frontalmente o princípio constitucional da razoável duração 

do processo. Em meio eletrônico, todos os atos que desperdiçam o tempo do 

processo, como as remessas, carimbagens, numeração, conclusões, etc., são feitos 

automaticamente pelo sistema, não havendo necessidade da atribuição de um 

servidor para a sua realização (SOARES, 2012).  

 

Segundo nos ensina Fernando Botelho Neto (2011):  

 
Pode-se dizer que, aproximadamente, dois terços do tempo total 
de tramitação das ações de rito ordinário dos processos judiciais 
brasileiros seja consumido com o chamado ‘tempo inútil’ do 
processo, representado pela somatória de microperíodos 
destinados a juntadas (de petições e documentos, em papel), de 
carimbações, encadernamentos, vistas a partes/advogados, 
membros do Ministério Público, alojamento físico do processo 
em escaninhos e movimentações também físicas de andamento, 
com idas-e-vindas a gabinetes, escritórios e residências de 
juízes, promotores de justiça, e advogados. O ‘tempo útil’ – o 
emprego do trabalho intelectual, em si, pelos agentes estatais 
incumbidos de darem ‘a resposta’ estatal aos conflitos 
(magistrados, advogados, membros do Ministério Público) - fica 
contingenciado à terça parte do tempo total de tramitação, numa 
demonstração de que a burocracia oriunda da estrutura física do 
processo atingiu níveis inaceitáveis para os parâmetros mínimos 
de eficiência da atuação estatal; constitui ônus terrível para a 
eficiência do serviço jurisdicional, razão, hoje, de densas críticas 
que recaem sobre a justiça brasileira como um todo. 

 

No processo judicial eletrônico, o advogado, a partir de seu escritório, ou até mesmo 

de sua residência, realizará a distribuição da ação no sistema, sem necessidade de ir 

ao Fórum ou Tribunal para distribuição da mesma. A petição inicial passou a ser 

assinada eletronicamente com base em certificado digital, pessoal e intransferível. 

 

Outra contribuição do sistema de processo eletrônico é que, no momento da 

distribuição da demanda, possa ser verificada a ocorrência de prevenção, 

litispendência ou coisa julgada, com obtenção rápida de informações, o que evitará 

manipulações quando da distribuição de processos, pela verificação dos dados.  
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Segundo Abrão (2011), com o processo eletrônico, facilitou e muito a vida do 

jurisdicionado, em termos de acompanhamento do processo, das decisões, dos 

ofícios e de todas as demais providências; reduzindo-se drasticamente a consulta ao 

balcão dos processos; podendo-se instalar equipamentos que produzem extratos com 

andamento atualizado – tudo isso dilui a presença física para se tornar realidade 

efetiva aquela constante situação do processo eletrônico.  

 

A automatização de tarefas introduzida pelos sistemas de processo eletrônico, através 

da utilização de seus recursos tecnológicos, permite substituir diversas atividades 

como carimbar, juntar documentos e transportar volumes, além de minimizar 

atendimento pessoal a partes e advogados, por outras que agregam muito mais valor 

à efetiva resolução dos litígios. Com isso, servidores antes lotados em funções 

tradicionais poderão ser capacitados e relocados para execução de outras atividades, 

realizando ações de assessoramento e pesquisa ou colaborando na elaboração de 

minutas de decisões, despachos e julgamentos.  

 

Outra economia será a redução de espaços físicos para armazenamento, pois não 

haverá mais necessidade de prateleiras lotadas de arquivos para a guarda de autos 

físicos. Os balcões dos tribunais, utilizados para atendimento aos advogados e ao 

público tendem a ser eliminados ou reduzidos ao mínimo. Melhorando visualmente 

esteticamente as secretarias dos fóruns que vivem abarrotadas de papéis. 

 

Protocolo e distribuição serão grandemente reduzidos, bem como o próprio arquivo, 

que tende a desaparecer, pois os processos baixados estarão armazenados em 

bancos de dados e fitas de backup. As pilhas de processo deixarão de existir. O meio 

ambiente agradece.   

 

O Processo judicial eletrônico, facilitou o acesso aos autos, entretanto no diz respeito 

à publicidade dos atos, o processo eletrônico possibilita total acesso aos dados 

processuais, desde que não estejam sob segredo de justiça. Destaque-se que, além 

do Ministério Público, apenas as partes e os advogados poderão ter acesso à íntegra 

dos autos do processo.  A iniciativa do legislador foi garantir no processo eletrônico a 

mesma segurança do processo tradicional, assegurando acesso ainda mais restrito 

em casos de sigilo e segredo de justiça (PAULA, 2009).  
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Com o processo judicial eletrônico, a tentativa de causar a prescrição, ou de conduzir 

o processo a um resultado inócuo, não logrará êxito, porque o magistrado 

responsável, ao deprecar o ato, providenciará todas as peças fundamentais para as 

oitivas (ou mesmo para as rogatórias). Temos aí uma ferramenta importante para 

diminuir os retardamentos provocados nessas hipóteses concretas (ABRÃO, 2011).  

 

Observa-se então que são muitas as vantagens do processo eletrônico, pois as 

ferramentas eletrônicas auxiliam a otimizar o processo, inibindo diversos fatores 

responsáveis pelo longo tempo de tramitação.   

 

A partir da implantação do processo eletrônico, o trabalho de magistrados, advogados 

servidores e promotores de justiça entra em nova fase, permitindo o acesso rápido e 

transparente dos autos, ele representa um instrumento eficaz e célere, pelo qual a 

imagem do Poder Judiciário pode ser resgatada, auxiliando no combate à morosidade 

e às práticas processuais arcaicas, proporcionando a cidadania e vencendo as 

barreiras geográficas num país de dimensões continentais. 

 

Entretanto, com todas as vantagens apresentadas, toda mudança, toda inovação tem 

uma consequente quebra de paradigma e a adesão ao processo judicial eletrônico 

provavelmente não ocorreu sem resistência. Ainda mais quando se depara com as 

consequências negativas e desvantagens. 

 

2.6.4 Desvantagens do Processo Judicial Eletrônico 

 

Apesar das vantagens do processo eletrônico mencionadas anteriormente, algumas 

desvantagens podem ser identificadas.  

 

Dentre as dificuldades apresentadas em se trabalhar com o processo eletrônico, 

destacam-se infraestrutura deficiente de Internet, as dificuldades de acessibilidade; os 

problemas nos sistemas de processo eletrônico; a falta de unificação dos sistemas de 

processo eletrônico. 

 



63 
 

Existe a possibilidade de ocorrerem falhas no sistema, impedindo a transmissão da 

petição eletrônica. Essa possibilidade se configura ainda mais danosa em relação 

àqueles atos em passo de precluir, o que poderia gerar prejuízos às partes. Neste 

caso, a lei 11.419/06 estabelece no §2° do art. 10 a prorrogação do prazo para o 

primeiro dia útil subsequente ao restabelecimento do funcionamento do sistema.  

Outro ponto negativo lentidão no acesso ao sistema.  A grande quantidade de usuários 

pode ocasionar uma sobrecarga nos computadores responsáveis pelo processamento 

do sistema, impossibilitando o acesso e a prática dos atos. Nesse caso, somente um 

investimento em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação poderá 

garantir a estabilidade e performance do software.  

Outros desvantagens, observada por Atheniense (2011), refere-se às questões sobre 

os danos à saúde que a exposição excessiva à tela do computador e ao teclado 

podem acarretar, já que para examinar um processo virtual, dependendo do número 

de folhas, necessita-se de algumas horas à frente da tela do computador e o uso do 

mouse. 

Mascarenhas Santos (2014), ressalta o respeito ao princípio do acesso a Justiça, 

deve-se possibilitar mesmo a quem não tem acesso a um computador utilizar os 

serviços jurisdicionais. Nesse sentido, e para facilitar a vida das partes, nos juizados 

especiais já é possível peticionar e consultar o andamento do processo diretamente 

nas unidades judiciais. 

De fato, quanto ao acesso aos jurisdicionados, consultar o processo judicial é quase 

impossível, devido a dificuldade de acesso por meio da internet, sendo que não são 

todos os cidadãos que dispõe dessa tecnologia, e para o acesso integral dos autos e 

necessário estar cadastrado e possuir um certificado digital. 

No que concerne à digitalização de um processo, quando há grandes quantidades de 

documentos, com muitos volumes e folhas, pode haver dificuldades de 

armazenamento e manipulação dos autos. Principalmente de documentos ilegíveis. 

Abrão (2011) ressalta a dificuldade em relação a plantas de imóveis, de áreas e outras 

adjacências, o que poderá provocar transtorno e determinar a presença do original a 

título de prova produzida, mas tudo dependerá da infraestrutura e do contexto de 

investimento de cada tribunal. 
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As desvantagens apresentadas, conquanto inspirem cuidados, não invalidam os 

esforços para implantação do processo eletrônico. Será necessário, todavia, que 

sejam feitos investimentos permanentes na melhoria do software, na estabilidade dos 

ambientes computacionais e na implantação de mecanismos de segurança.  

 

2.6.5 Implantação do Processo Judicial Eletrônico na Comarca de Paracatu 

 

O Município de Paracatu localiza-se no Noroeste do Estado de Minas Gerais, com 

área territorial de 8.229,587 quilômetros quadrados. Encontra-se a uma distância de 

225 km de Brasília DF e 520 Km de Belo Horizonte. Sua população estimada, em 

2019 é de 93.158 mil habitantes (IBGE, 2019). Tem como principais atividades 

econômicas a agropecuária e a mineração. A renda do município é considerada a 

maior da região noroeste. O PIB per capita é de R$ 38.000,86. Na comarca possui 

sede da Justiça Federal, sede Justiça do Trabalho e sede do Tribunal de Justiça 

Estadual. 

 

A Vara do Trabalho em Paracatu teve o PJe-JT foi implantado em 30 de julho de 2013. 

Na justiça Federal foi implantado o e-Proc em julho de 2017, somente para a classe 

de mandado de segurança. A implantação do PJe no Tribunal de Justiça Estadual 

ocorreu em agosto de 2017 e no juizado especial de junho de 2019. 

 

Neste contexto, a presente estudo tem como campo de pesquisa a Comarca de 

Paracatu-MG, onde será desenvolvida a pesquisa com operadores do direito que 

atuam principalmente no Tribunal Estadual, após a implantação do PJe. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo detalha a sequência dos procedimentos metodológicos caracterizando 

a pesquisa.  

 

A pesquisa classifica-se como empírica, de caráter exploratório e descritivo e 

abordagem qualitativa.  

 

Para este estudo, a unidade de análise para aplicação e validação do modelo teórico-

conceitual desenvolvido foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Comarca 

de Paracatu. Os profissionais do direito da referida comarca foram escolhidos para 

participar da pesquisa, por meio de roteiro semiestruturado, aplicado aos juízes, 

promotores, advogados e servidores do referido tribunal. Durante o processo de 

investigação, a pesquisa de campo foi realizada tendo como principal objetivo a coleta 

de dados. Para tanto, utilizou-se de questionário composto por questões objetivas e 

subjetivas. A técnica utilizada para a análise das respostas dos referidos entrevistados 

foi a categorial definida por Bardin (2006) e ocorreu em três etapas, a saber, pré-

análise, análise de material com a identificação das devidas categorias e dimensões 

e, finalmente, averiguação dos resultados. As dimensões foram analisadas 

sistematicamente levando em consideração a temática proposta e o arcabouço teórico 

que fundamenta a presenta pesquisa. 

O referido do questionário, composto de sete perguntas foi respondido pelos seguintes 

profissionais do direito que atuam no TJMG a saber, dois juízes, dois promotores de 

justiça, dez servidores e vinte e cinco advogados, que utilizam o Processo Judicial 

eletrônico. As entrevistas foram realizadas no período de 05 a 20 de novembro de 

2019, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da comarca de Paracatu, com 

a participação dos entrevistados que aceitaram responder as perguntas propostas 

pela pesquisa, compartilhando suas percepções acerca dos diversos aspectos do 

Processo Judicial Eletrônico. 

O método adotado na pesquisa em pauta foi o estatístico-descritivo. Assim sendo, o 

questionário foi estruturado com questões de natureza objetiva e/ou subjetiva.  
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Contudo, o desenvolvimento do questionário para o presente estudo foi estribado no 

arcabouço extraído do referencial teórico. Neste sentido, a criação do instrumento de 

coleta de dados se fundamentou no exame de indicadores referentes a três 

dimensões que permitem analisar a percepção dos profissionais do direito da 

Comarca de Paracatu, em relação à eficiência do Processo Judicial Eletrônico 

implantado: Inovações legislativas no Judiciário brasileiro, Gestão Administrativa do 

Poder Judiciário e a Inovação tecnológica no Poder judiciário. 
 

 

Figura 2 

Dimensões e indicadores da pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A Figura 2 sintetiza o esquema metodológico que norteou a elaboração do 

questionário aplicado, tendo como objetivo a identificação da eficiência do Poder 

Judiciário a partir da implantação do processo Judicial eletrônico, e de outras 

inovações, tais como, a Emenda Constitucional n.º 45/2004, Lei 11.419/2004, que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, bem como suas 

vantagens e desvantagens. Aborda ainda as alterações processuais com a 

promulgação do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). A figura contém 

ainda a dimensão administrativa do judiciário, tendo como indicadores a administração 

judiciária realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, responsável pela implantação 

Inovações 
legislativas

•(In)eficácia do Poder Judiciario

•Reforma do judiciario através daEmenda constitucional 45/2004

•Lei 11.419/2004 - Informatização do processo

•Lei 13.105/2015 - Código de processo Civil Lei 
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Pder Judiciário

•Administração judiciária 

•Estrutura e organização do Poder Judiciário

•Inovação tecnólogica
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tecnologica no 
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•Processo Judicial Eletrônico 

•Vantagens 

•Desvantagens
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das inovações tecnológicas no âmbito judiciário brasileiro; além do indicador da 

estrutura organizacional do Poder Judiciário. 

Para tanto, no questionário elaborado pela autora, os profissionais do direito que 

participaram da entrevista possuem tempos distintos de atuação profissional, a saber, 

desde um mês a trinta e cinco anos de exercício profissional, além de serem de 

diferentes faixas etárias e ambos os sexos. Esses aspectos possibilitam uma análise 

mais ampla, pois baseia-se em diferentes óticas e perspectivas, conforme figura 3. 

Profissional Idade Tempo de atuação Sexo 

Juiz 33 e 38 

anos 

6 e 7 anos 1 Fem.   1 Masc.  

Promotor de 

Justiça 

38 e 63 

anos 

15 a 27 anos 1 Fem.  1 Masc. 

Advogado 23 a 63 

anos 

1 a 35 anos  10 Fem.    15 Masc. 

Servidor 24 a 57 

anos 

1 mês a 35 anos 7 Fem.    3 Masc. 

Figura 3. 

Categorias e faixa etária dos entrevistados. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 Resultados e Discussão 

 

Os resultados da pesquisa em pauta serão descritos em cinco seções que corroboram 

os a hipótese apresentada no arcabouço teórico, em sintonia com as dimensões e 

indicadores do conteúdo abordado na pesquisa. 

A presente seção apresenta a percepção dos profissionais do direito da Comarca de 

Paracatu acerca das inovações legislativas que contribuíram para a eficiência do 

Poder Judiciário. 

A figura 4 expõe as principais inovações identificadas pelos profissionais do direito 

que participaram do estudo e refere-se às inovações legiferantes do Poder Judiciário 

Brasileiro. 
 

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS 

Quais inovações legislativas contribuíram para a eficiência do Poder Judiciário? 

Indicações  Frequência Evidências  

EC 45/2004  

1 

A inovação legislativa que contribuiu de forma 

eletiva para promoção da eficiência: EC nº 45, lei 

11.419/2006 e Novo Código de Processo Civil. 

(Advogado 12) 

Lei 

11.419/2006 

 

32 

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) e a eliminação 

de alguns recursos que alongavam o trâmite dos 

processos. (Juiz 2) 

Código de 

Processo Civil 

 

9 

As alterações do CPC e algumas resoluções do 

CNJ que permitiram e incentivaram as audiências 

de conciliação. (Juiz 1) 

Nenhuma 3  

Figura 4. 

Inovações legislativas que contribuem para a eficiência do Poder Judiciário 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme apresentado na figura 4, apenas um entrevistado apontou a EC n.º 45/2004 

como inovação legislativa. Essa também é opinião exposta por Renault (2005), ao 
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afirmar que a Emenda Constitucional nº 45 demonstra a maturidade do Poder 

Legislativo Brasileiro, que foi responsável pela elaboração da nova roupagem da 

justiça brasileira. Dessa forma, o mesmo autor apresenta as inovações mais 

relevantes implantadas pela referida emenda, destacando as que seguem:  a) 

planejamento e controle do Poder Judiciário, que diz respeito à inserção de órgãos de 

controle, como por exemplo, os novos conselhos, tais como o Conselho Nacional de 

Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, inserindo-os na Constituição 

Federal; b) eficiência e celeridade do Judiciário, fatores considerados pelo autor numa 

perspectiva global, ou seja, não foram somente as alterações constitucionais, mas 

outras novidades, como maior racionalidade do sistema contribuíram para tal 

celeridade; c) autonomia e independência dos magistrados, fator fundamental da 

reforma e, segundo autor, representa uma das principais inovações por se tratar da 

autonomia financeira do Poder Judiciário, assim como de requisitos unificados para 

ingresso na magistratura e no Ministério Público; d) funções essenciais e acesso à 

Justiça, que fortaleceram as funções da Justiça, essenciais ao Poder Judiciário. Ainda, 

segundo Renault, esses novos dispositivos constitucionais são considerados um 

marco institucional imprescindível para a eficiência do Poder Judiciário Brasileiro. 

A maioria dos participantes da entrevista consideram que Legislação 11.419/2006, 

que dispõe sobre a informatização dos processos judicias, como um grande avanço 

do Poder Judiciário no que se refere à inovação e promove a eficiência poder 

Judiciário Brasileiro. Neste sentido, Machado e Miranda (2010) afirmam que sem é 

impossível alcançar a eficiência do Poder Judiciário Brasileiro somente com a atuação 

dos servidores do referido poder, mas, para as autoras, a eficiência depende da 

modernização do modelo tecnológico, que é fator preponderante para alcançar as 

metas propostas na justiça brasileira. 

 

Nessa mesma perspectiva, Veiga (2001) afirma que: 

 
Se queremos uma Justiça que atenda aos reclamos da 
cidadania com rapidez e eficiência, neste novo milênio, não 
poderemos prescindir dos sistemas inteligentes. E, para 
construirmos sistemas inteligentes, verdadeiramente adaptados 
à ciência jurídica e contribuindo para a efetivação do ideal de 
Justiça, necessitamos da participação direta do profissional do 
Direito, em conjunto, sem dúvida, com os profissionais da área 
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de informática, já que a matéria é decididamente interdisciplinar. 
(VEIGA, 2001) 

 

Observa-se, enfim, que nove profissionais entrevistados consideram que as 

alterações do Código de Processo Civil também contribuíram para a celeridade e 

eficiência do Poder Judiciário Brasileiro.  

O novo Código de Processo Civil foi projetado para dar fim a morosidade processual 

trazendo consigo diversas inovações, destaca-se entre elas o incentivo à audiência 

mediação e conciliação antes da apresentação da contestação, permitindo às partes 

solucionar o litígio em uma única audiência, reduzindo assim o tempo de duração do 

processo e contribuindo para a finalização da demanda. A priorização das formas 

consensuais de solução de conflitos contribui para a redução do número de processo 

no judiciário, uma vez que, quanto mais conflitos resolvidos fora da jurisdição, haverá 

menos processos e consequentemente o Poder Judiciário funcionará de forma mais 

célere e eficiente. 

Entretanto, na percepção de três dos profissionais da justiça, que participaram da 

pesquisa, nenhuma lei inovou a ponto de assegurar a eficiência do Poder Judiciário 

Brasileiro.  

Na segunda seção serão apresentados os resultados acerca da percepção dos 

entrevistados, quanto à morosidade do Poder Judiciário, após várias inovações 

implementadas.  
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(In)eficiência do Poder Judiciário  

Morosidade do poder Judiciário  

Indicações  Frequência Evidências  

Sim  

34 

A morosidade é atribuída não ao Judiciário ou ao 

Sistema Processual Eletrônico, e sim ao grande 

acúmulo de serviço e a falta de servidores e juízes. 

(Advogado 19) 

Não  

5 

Não o considero moroso; somente o grande número 

de recurso, a meu ver, prejudica um pouco a 

finalização da demanda. (Servidor 8) 

Figura 5. 

Morosidade do poder judiciário após a implantação das inovações 

Fonte: dados da pesquisa 

Grande parte dos entrevistados considera o Poder Judiciário moroso. A maioria, 

entretanto, atribui essa morosidade ao grande volume de ações, ao déficit no quadro 

servidores de juízes, à própria legislação processual, que ainda é burocrática e prevê 

prazos e procedimentos extensos. 

Corroboram neste sentido, quanto à morosidade do judiciário, Melo (2005) e Tucci 

(1997), apontando que os fatores que contribuem com a morosidade é a própria 

atuação dos procuradores e das partes, e ainda complexidade das leis. Leal (2009) 

destaca que os maiores responsáveis pela morosidade do processo são os 

procedimentos e os prazos instituídos por lei. 

 

Entretanto, cinco dos entrevistados consideram que a inovações legislativas no Poder 

Judiciário mudaram significativamente o cenário do Poder Judiciário.  

Na terceira seção serão apresentados a percepção dos entrevistados quanto a 

eficiência do processo judicial eletrônico e a promoção da celeridade na tramitação 

das demandas. 

  



72 
 

Processo Judicial Eletrônico 

Eficiência do PJe 

Indicações  Frequência Evidências  

Celeridade 12 O PJE auxilia na celeridade. Os protocolos de 

petições são juntados ao processo imediatamente; 

as intimações são imediatas, dispensando a 

utilização dos correios etc. (Advogado 13) 

Economia 3 Torna o processo mais dinâmico, reduz custos e 

facilita intimações. (Juiz 1) 

Acessibilidade 6 O acesso ao processo é mais fácil o que resulta em 

celeridade, contudo a demora na movimentação do 

processo ainda persiste, talvez pela insuficiência de 

servidores ou de treinamento. (Advogado 10) 

Figura 6. 

Percepção quanto á eficiência do Processo Judicial eletrônico 

Fonte: dados da pesquisa 

Na percepção dos entrevistados quanto a eficiência do Processo Judicial eletrônico, 

100 por cento dos entrevistados concordaram que ele é eficiente. Destacaram ainda 

alguns pontos relevantes quanto esse aspecto. 

Doze (30%) dos entrevistados destacaram que o processo judicial eletrônico 

proporciona celeridade nas tramitações das demandas judicias, uma vez que eliminou 

alguns procedimentos burocráticos das secretarias, previu citações e intimações 

imediatas on-line e acelerou os despachos. 

Alguns dos entrevistados destacaram ainda a economia tanto de custos quanto do 

tempo como fator relevante na prestação de serviços. 

Foi mencionado, por seis dos entrevistados (15%), que o Processo Judicial Eletrônico 

é eficiente, tendo em vista a facilidade de acesso aos autos, que pode ser realizado 

de qualquer lugar, desde que disponha de internet, tornando desnecessárias as idas 

ao Fórum para analisar os processos. 
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A Figura 7 apresentará o nível de satisfação entre os entrevistados quanto à utilização 

do Processo Judicial Eletrônico. 

Processo Judicial Eletrônico 

Nível de satisfação  

Indicações  Frequência Evidências  

Muito satisfeito  

6 

Entendo que só houve consequências positivas, eis 

que estamos no mundo da tecnologia e o PJE 

facilitou o mundo jurídico. (Advogado 6) 

Satisfeito  

26 

O processo é mais célere em comparação ao 

processo físico. (Servidor 2) 

Pouco 

satisfeito 

 

6 

Inconsistência do sistema e dificuldade para 

carregar documento no sistema. (Advogado1) 

Insatisfeito 1 A incomunicabilidade entre os sistemas dos demais 

estados e o uso excessivo do mouse. (Servidor 9) 

Figura 7. 

Percepção quanto ao nível de satisfação em se trabalhar com Processo Judicial 

Eletrônico 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Através da pesquisa, observa-se que a maioria dos entrevistados está satisfeita com 

uso do processo eletrônicos.  

 

Parte dos entrevistados que estão pouco satisfeitos com o uso da nova tecnologia, 

destaca as falhas apresentadas pelo sistema.  

 

Na percepção de um dos participantes, a insatisfação está relacionada à 

incomunicabilidade do sistema e principalmente no desencadeamento de futuras 

doenças ocupacionais, em decorrência do uso excessivo do mouse. 

 

Koch e Hauknes (2005), por sua vez, ressaltam que as barreiras à inovação, no setor 

público, podem ter causas ou efeitos oriundos de várias interações complexas. 
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Na seção abaixo, serão analisados os impactos positivos e negativos, na percepção 

dos profissionais do direito, sobre as possíveis mudanças ocorridas após a 

implantação do PJe. 

 

Os impactos positivos foram medidos por meio de frequência ocorrida no discurso dos 

entrevistados. 

 

Processo Judicial Eletrônico 

Vantagens/pontos positivos 

Indicações  Frequência Evidências  

Agilidade no 

trâmite 

processual 

 

13 

 

Agilidade na tramitação. (Juiz 2) 

Flexibilidade 

de horários 

para acessar 

os autos 

 

3 

 

A disponibilidade de enviar petições fora do horário 

de funcionamento do Fórum. (Advogado 24) 

Facilidade de 

acesso aos 

autos 

 

7 

Acessibilidade virtual evitando deslocamentos à 

sede do Poder Judiciário, evita reprodução de 

papéis. (Advogado 25) 

 

Racionalização 

do tempo 

 

4 

Apesar dos percalços no programa, o sistema 

possibilita racionalização do tempo, evitando 

transporte de processos físicos, filas em secretarias 

e deslocamentos. (Promotor 2) 

Independência 

Funcional 

 

2 

Maior acessibilidade à justiça, menor burocracia e 

enfrentamento de filas nas secretarias; maior 

independência funcional. (Advogado 2) 

 

Segurança dos 

processos 

 

2 

Celeridade na tramitação processual, diminuição do 

“lixo” físico, do extravio de autos (eliminação), 

possibilidade de manifestações simultâneas. 

(Servidor 3) 
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Agilidade na 

distribuição 

dos processos 

 

7 

Com a implantação do PJE nos trouxe segurança, 

economia e comodidade, facilitando o 

peticionamento, bem como outros atos processuais. 

(Advogado 16) 

 

Uso racional 

do papel 

 

7 

Positivamente falando, houve redução do impacto 

ambiental dada à ausência de papel, acesso dos 

autos pelo advogado em período integral entre 

outros. (Advogado 21) 

Figura 8. 

Vantagens do uso do Processo Judicial Eletrônico 

Fonte: dados da pesquisa 

Na percepção dos entrevistados o ponto elencado com maior frequência foi a 

agilidade no tramite processual fora citado por 13 dos entrevistados. O que favorece 

para a diminuição da morosidade no Poder Judiciário é a agilidade no tramite 

processual (STUMPF, 2009). 

Os entrevistados apontam ainda como ponto positivo a flexibilidade de horários para 

peticionar e a facilidade de acesso aos autos, o que contribui para na gestão do tempo 

do profissional, que pode acessar os autos a qualquer momento e em qualquer lugar. 

Esses resultados ratificam as lições de Bezerra (2009), que afirma que os benefícios, 

como a redução dos custos, do tempo de tramitação dos processos, a melhoria da 

qualidade na prestação dos serviços, são resultados das inovações tecnológicas no 

judiciário do país. 

Outro ponto reincidente nas entrevistas foi o uso racional do papel, como destacado 

advogado 21, demostra a importância dada as questões ambientais. 

Esses resultados positivos ressaltam a importância das inovações no setor público 

que vem facilitar as atividades executadas em prol do cliente final, que é toda 

sociedade. 

Quanto aos pontos negativos vislumbrados pelos entrevistados quanto a utilização do 

Processo Judicial eletrônico, pode ser observado na Figura 9, abaixo:  

  



76 
 

Processo Judicial Eletrônico 

Desvantagens/pontos negativos  

Indicações  Frequência Evidências  

Instabilidade 

do sistema 

 

12 

A paralisação do trabalho quando o sistema não 

funciona. (Servidor 1) 

Necessidade 

de 

uniformização 

do sistema 

 

10 

A falta de unificação nacional do sistema de 

peticionamento eletrônico, pois cada estado possui 

um sistema próprio, necessitando de programas 

diferentes para utiliza-lo. (Advogado 17) 

Limitações 

técnicas 

 

6 

Sistema ainda muito instável, adicionar por um 

arquivo por vez e ter que reconhecer separado para 

não dar erro. (Advogado 18) 

 

Internet 

 

5 

Dificuldades de acesso devido a velocidade da 

internet é um fator prejudicial. (Juiz 2) 

Limitação de 

acesso ao 

cidadão. 

 

3 

O difícil acesso pelas partes (autor e réu) ao 

processo. (Servidor 5) 

 

Uso excessivo 

do mouse 

 

2 

Eu como servidora acho que o sistema tendencioso 

a utilização do mouse, o que poderá a longo prazo 

comprometer a saúde dos servidores nas questões 

motoras. (Servidor 9) 

Figura 9. 

Desvantagens do uso do Processo Judicial Eletrônico 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com os resultados obtidos por meio do questionário aplicado, observa-se 

que os impactos negativos com maior incidência se referem a instabilidade do 

sistema, que gera transtornos, tais como indisponibilidade e travamento do sistema, 

entre outras dificuldades. 

Outro ponto relevante, destacado pelos entrevistados, foi a uniformização do sistema, 

tendo em vista que cada estado e cada tribunal possuem um sistema próprio, o que 

acaba dificultando o acesso. Freitas & Medeiros (2015) destaca que a 
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Interoperabilidade é vista como uma meta urgente e fundamental que deve ser 

alcançada. 

Os entrevistados indicaram ainda, como ponto negativo, as limitações técnicas do 

sistema, principalmente as dificuldades de anexar arquivos maiores. 

A baixa velocidade da internet também foi um dos pontos analisados pelos 

entrevistados. 

Dois servidores do tribunal ressaltaram como ponto negativo, o desenvolvimento de 

doenças ocupacionais, pelo uso excessivo do computador, podendo gerar ocasionar 

problemas motores e visuais. 

O presente estudo, utilizando uma abordagem qualitativa, através de entrevistas 

semiestruturadas, identificou os resultados da pesquisa a respeito da eficiência do 

Processo Judicial Eletrônico, por meio da percepção dos profissionais do direito da 

Comarca de Paracatu. 

Nesse sentido, foi possível analisar a percepção dos operadores de direito quanto a 

eficiência do Processo Judicial Eletrônico, tendo em vista a facilidade de acesso aos 

entrevistados. Entretanto, o fator limitante da pesquisa foi a dificuldade de acesso aos 

dados estatísticos específicos da comarca de Paracatu. Tais dados eram relevantes 

para ratificar as informações quanto à eficácia da prestação de serviços jurisdicionais 

e a celeridade na finalização das demandas, após a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico.  

 

Para aprofundamento da pesquisa acerca do tema proposto, a autora sugere a análise 

da percepção dos jurisdicionados quanto à eficácia na prestação dos serviços 

jurisdicionais. 
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve por objetivo o preenchimento de uma lacuna representada pela 

ausência de uma avaliação de percepção quanto à eficiência do Processo Judicial 

eletrônico, implantado no Tribunal de Justiça do Estado, na comarca de Paracatu/MG. 

De fato, a despeito da qualidade do sistema implantado, a Instituição carece de um 

estudo sistematizado concernente à percepção dos seus usuários, a respeito dos 

efeitos. 

 

O estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa e quantitativa foi 

desenvolvido, por meio de entrevista semiestruturada, a fim de retratar os impactos 

causados pela adoção da nova tecnologia. Para tanto, a pesquisa foi constituída de 

três dimensões e doze indicadores, segundo os quais procedeu-se a coleta de dados 

relevantes para promover a avaliação e coletar os resultados. 

 

Atendendo ao primeiro objetivo específico, extraiu-se do referencial teórico e da 

análise de pesquisa que, na percepção dos profissionais do direito da comarca de 

Paracatu/MG, que o PJe é eficiente, embora, necessite de reajustes. O referido 

sistema contribui para a eficiência do Poder Judiciário, já que é possível perceber a 

celeridade e transparência nos trâmites e julgamentos das demandas judiciais. 

 

O segundo objetivo específico foi alcançado, pois foi possível identificar, pela 

percepção da maioria dos entrevistados, que os desafios quanto à utilização do 

sistema eletrônico referem-se às próprias falhas do sistema. 

 

O terceiro objetivo específico foi atendido, pois realizou-se a mensuração da 

satisfação dos profissionais que estão satisfeitos com o uso do Processo Judicial 

eletrônico. 

 

O quarto objetivo específico também foi alcançado por meio da análise da percepção 

dos profissionais do direito acerca das mudanças ocorridas no campo da atuação 

profissional, após a implantação do PJe. Segundo os entrevistados, a referida 

inovação contribuiu para a agilidade na prestação de serviços, facilitou a 

acessibilidade e proporcionou economia de tempo e de custos. 
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A observação, de modo comparativo, das três dimensões do modelo de análise, 

possibilita concluir, a partir percepção da eficiência da implantação do processo 

Judicial eletrônico, que a dimensão menos influente foi a Gestão administrativa do 

Poder Judiciário. 

 

Para o aprofundamento de uma pesquisa futura, há que se dedicar aos aspectos 

relacionados à percepção dos jurisdicionados quanto à prestação dos serviços pelo 

Poder Judiciário, após as inovações legislativas e tecnológicas. 

 

A percepção da eficiência da implantação do PJe é significativa, pois permite avaliar 

os benefícios trazidos a sociedade de um modo geral, diante do uso de tecnologias.  

 

As considerações anteriores permitem concluir que o estudo responde à pergunta de 

partida a respeito da eficiência do Poder Judiciário após implantação do processo 

Judicial Eletrônico. Por apresentar uma série de aspectos inovadores, a dissertação, 

por outro lado, enriquece o debate a respeito da eficiência do Poder Judiciário. 

 

Em termos gerenciais, a pesquisa contribui para uma reflexão mais sistematizada a 

respeito da administração pública e das inovações tecnológicas, permitindo alinhar as 

premissas do sistema judiciário a seus reais propósitos, consoantes aos objetivos de 

sua criação.  

 

Através da pesquisa ainda foi possível analisar os impactos da implantação do PJe 

na comarca de Paracatu. Observou-se que, de modo geral, os processos estão 

tramitando com agilidade. É possível visualizar a diminuição de pilhas de processos 

físicos nas secretárias, bem como um número mais reduzido de advogados nas filas 

do fórum. Todavia, o aspecto mais relevante é a celeridade no julgamento das 

demandas. 

 

No que se refere à academia, esta dissertação contribui para dar robustez a um 

modelo de análise dos impactos da implantação de Processo Judicial eletrônico. O 

modelo aqui apresentado deve ser considerado como uma incursão inicial para maior 

exploração deste riquíssimo tema.  
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Apêndice – Questionário de pesquisa 

 

 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

“A inovação do Processo Judicial Eletrônico e a percepção dos operadores de Direito 

da Comarca de Paracatu-MG” 

Glauciene Mendes 

 

IDADE: ________________________________________ 

SEXO:    MASC.   FEM. 

TEMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL:_______________________________ 

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA:  BÁSICO  AVANÇADO  NENHUM 

TREINAMENTO PJE:     PARTICIPEI  NUNCA PARTICIPEI 

ATUAÇÃO:  JUIZ    PROMOTOR   ADVOGADO   SERVIDOR 

 

1- QUAIS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS CONTRIBUÍRAM PARA A EFICIÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2- MESMO APÓS A IMPLANTAÇÃO DAS INOVAÇÕES, VOCÊ CONSIDERA O PODER 

JUDICIÁRIO MOROSO? SIM OU NÃO. QUAIS OS MOTIVOS AINDA O MANTÉM 

MOROSO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3- NA SUA PERCEPÇÃO O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO É EFICIENTE E 

PROPORCIONA A CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS? 

JUSTIFIQUE 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4- QUAIS OS DESAFIOS/DIFICULDADES EM SE TRABALHAR COM ESSA 

TECNOLOGICA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5- QUAL O NÍVEL DE SATISFAÇÃO EM SE TRABALHAR COM O PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO? 

 MUITO SATISFEITO  SATISFEITO  POUCO SATISFEITO  INSATISFEITO 

 

6- QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E OU NEGATIVAS TRAZIDAS PELO 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


