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RESUMO 

 

 

As concepções acerca da função jurisdicional, do processo e dos fatores de legitimidade da 

norma de decisão são alteradas conforme o modelo de Estado (liberal, social e democrático 

constitucional). O direito de acesso à justiça, do mesmo modo, acompanha os ideais presentes 

nos movimentos constitucionais vivenciados em momentos históricos distintos. O déficit de 

legitimidade do Poder Judiciário é matéria recorrente na doutrina, mormente diante dos 

parâmetros democráticos que permeiam o atual paradigma de Estado. No âmbito do direito 

processual, o elemento essencial para a distinção entre os Estados de direito (formal e material) 

e o Estado democrático constitucional reside na garantia democrática de participação dos 

sujeitos processuais no processo de elaboração da norma de decisão. A preocupação com a 

democracia participativa e a concretização dos direitos fundamentais tem como pressuposto a 

concepção da soberania popular. Nesse afã, o processo civil não pode estar alheio a tais 

considerações, mormente quando se justifica a sua conformação constitucional a partir da 

institucionalização do discurso no âmbito processual (princípio democrático) e da 

democratização do acesso à justiça, com a necessária contestação da teoria da instrumentalidade 

do processo. A perspectiva democrática do processo civil e a preocupação com a legitimidade 

da norma de decisão não podem se afastar da análise da função jurisdicional e dos elementos 

que influenciam no andamento processual. A informatização do processo judicial enseja uma 

ampla modificação no modo como a função jurisdicional é desenvolvida, em face da automação 

das atividades desenvolvidas, da eliminação de tarefas burocráticas, manuais e repetitivas e da 

desburocratização do procedimento. O objetivo do presente trabalho é analisar as alterações 

dogmáticas e práticas decorrentes da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), 

elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, sob os parâmetros da discursividade processual 

e do acesso democrático à justiça. São levantadas duas hipóteses, as quais, com base numa 

pesquisa bibliográfico-documental, aplicada e exploratória, são contestadas dialeticamente. A 

ampliação da publicidade dos atos processuais e a facilitação da sua comunicação e prática são 

elementos que colaboram com a efetiva participação dos destinatários da norma de decisão no 

seu processo de elaboração e, por conseguinte, com o princípio democrático no âmbito 

processual. A garantia de acesso (às partes) aos autos e a duração razoável do processo com a 

preservação dos princípios institutivos (contraditório, ampla defesa e isononomia) são 

elementos essenciais para garantir o acesso democrático à justiça no âmbito do sistema virtual.  

 

Palavras-chave: Processo Judicial Eletrônico. Institucionalização do discurso. Acesso 

democrático à justiça. 
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ABSTRACT 

 

 

The conceptions of the judicial function, the process and the factors of legitimacy of the norm 

of decision are changed according to the model of State (liberal, social democratic and 

constitutional). The right of access to justice, likewise, follows the ideals present in 

constitutional movements experienced in different historical moments. The deficit of legitimacy 

of the judiciary is recurring subject of study in the doctrine, especially in the face of democratic 

standards that permeate the current paradigm of state. Under the process law, the essential 

element for the distinction of the states based on the rule of law (formal and material) and the 

democratic constitutional state lies in the democratic guarantee of participation to the litigants 

in the process of elaborating the norm of decision. The concern about the participatory 

democracy and the concretion of fundamental rights has as presupposition the conception of 

popular sovereignty. Keeping this effort in mind, the civil procedure cannot be oblivious to 

such considerations, especially when it justifies its constitutional conformation from the 

institutionalization of discourse within the procedural field (democratic principle) and of the 

democratization of access to justice, leading to the necessary contestation of the theory of 

instrumentality of the process. The democratic prospects of civil procedure and the concern 

about the legitimacy of the rule of decision cannot be moved away from the analysis of the 

judicial function and the elements that influence the legal suit’s progress. The computerization 

of the judicial process entails extensive modification in the way the judicial function is 

developed, in view of automation of activities held, of the eliminating of bureaucratic tasks, 

manual and repetitive, and of streamlining the procedure. The objective of this study is to 

analyze the dogmatic changes and resulting practices from the implementation of the Judicial 

Electronic Process (JEP), prepared by the National Council of Justice, under the parameters of 

procedural discourse and democratic access to justice. Two hypotheses are raised, which, based 

on a bibliographic-documentary, applied and exploratory research, are contested dialectically. 

The expansion of publicity of procedural acts and the facilitating of communication and practice 

of such acts are elements that contribute to the effective participation of the recipients of the 

norm of decision in its making process and, therefore, the democratic principle in the procedural 

field. Ensuring access (to the parts) to the case files and reasonable duration of the process along 

with the preservation of its founding principles (contradictory, legal defense and isonomy) are 

essential to ensure democratic access to justice within the virtual system. 

 

Keywords: Electronic Judicial Process. Institutionalization of discourse. Democratic access to 

justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência dos movimentos constitucionais, vivenciam-se três paradigmas 

essenciais do Estado: liberal, social e democrático constitucional. Cada um deles apresenta 

características próprias determinantes para a compreensão da função jurisdicional e do processo 

à luz dos elementos justificadores da legitimidade da norma de decisão, bem como em relação 

à concepção de acesso à justiça. 

O Estado democrático constitucional demanda a superação de pontos essenciais 

presentes no modelo de Estado de direito (formal e material) em face da necessária realização 

dos direitos fundamentais (como princípios objetivos) e do pleno exercício da cidadania ativa.  

A perspectiva democrática do exercício da função jurisdicional enseja a mensuração 

dos fatores que justificam a legitimidade da norma de decisão, a partir de várias perspectivas 

pautadas nas normas constitucionais. É possível destacar, nesse contexto, a aplicação do 

princípio democrático no âmbito processual (elemento que visa garantir a efetiva participação 

das partes no processo de elaboração da norma de decisão), bem como o questionamento acerca 

do fundamento do conhecimento (em face da invasão da linguagem na filosofia ocasionada com 

o linguistic turn). 

A conformação constitucional do processo civil procede da compreensão de que o 

processo deixa de ser mero instrumento a serviço da jurisdição (escola da instrumentalidade do 

processo) e passa a ser reconhecido como instituto de direitos e garantias fundamentais 

disciplinador na atividade jurisdicional do Estado. 

A discussão acerca do déficit de legitimidade do Poder Judiciário abarca, portanto, os 

preceitos que envolvem a representatividade popular (democracia participativa), bem como a 

necessária e contínua fiscalidade normativa para justificar a atuação estatal. A concepção 

democrática da jurisdição perpassa pela teoria constitucional do processo civil, mormente 

diante da aferição da legitimidade decisória com parâmetros objetivos de controle das normas 

de decisão.  

A informatização do processo judicial é tema bastante questionado, inclusive quanto à 

constitucionalidade de alguns dispositivos da lei que regulamenta o fenômeno no Brasil. Além 

disso, é extremamente recente a utilização de recursos tecnológicos no âmbito da função 

jurisdicional, com um modelo de sistema virtual que permite o arquivamento integral dos autos 

processuais em meio digital e a automação das rotinas internas desenvolvidas pelos órgãos 

jurisdicionais para impulsionar o andamento do feito. 
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Com isso, evidencia-se uma lacuna na doutrina nacional quanto à adequada análise 

desse fenômeno, uma vez que grande parte da produção científica volta-se a averiguar as 

normas da lei da informatização do processo judicial, sem apresentar um questionamento 

aprofundado à luz dos preceitos democráticos e da necessidade constante de legitimação das 

funções estruturantes no âmbito do Estado democrático constitucional e da perspectiva 

democrática do acesso à justiça. 

Portanto, este escrito almejará analisar as alterações dogmáticas e práticas decorrentes 

da informatização do processo judicial, sob dois aspectos: (a) institucionalização do discurso 

no âmbito processual; (b) democratização do direito de acesso à justiça. Justifica-se tal 

pretensão diante da necessidade de se averiguar a adequação do software do Processo Judicial 

Eletrônico (PJe), criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aos preceitos reitores da 

perspectiva constitucional e democrática do processo civil, razão pela qual são propostos os 

seguintes questionamentos: 

1) Quais os elementos para a averiguação da legitimidade da norma de decisão e da 

atuação do Poder Judiciário nos modelos de Estado liberal, social e democrático constitucional? 

2) Como o direito de acesso à justiça é concebido nesses paradigmas de Estado? 

3) Qual a relação entre direitos fundamentais e democracia?  

4) A teoria da relação jurídica processual é compatível com os preceitos do Estado 

democrático constitucional? 

5) Como é possível justificar a conformação constitucional do processo civil? 

6) Quais os fundamentos constitucionais para a informatização do processo judicial?  

7) Quais as alterações implementadas no âmbito da função jurisdicional com a 

utilização de recursos tecnológicos? 

8) O PJe macula a discursividade no processo de elaboração da norma de decisão? 

9) O PJe viabiliza o acesso democrático à justiça? 

Nesse diapasão, o presente trabalho será dividido em duas partes, elaboradas a partir 

de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental aplicada, utilizando-se do método dialético 

para a análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos.   

A primeira parte do trabalho visa delimitar os pilares conceituais fundamentadores da 

pesquisa, razão pela qual apresentará, no primeiro capítulo, as principais informações sobre os 

paradigmas do Estado liberal, social e democrático constitucional, com enfoque na análise da 

função jurisdicional, do processo, dos fatores de legitimação da norma de decisão. Além disso, 

averiguará a concepção do acesso à justiça em ambos os modelos de Estado, a fim de identificar 

os preceitos que fundamentam tal direito no paradigma do Estado democrático constitucional. 
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Conferirá enfoque, primordialmente, à perspectiva democrática do Estado 

constitucional, com a apreciação das discussões em torno do epíteto neoconstitucionalismo e 

sua aproximação com algumas teorias jurídicas (escola do direito livre, jurisprudência dos 

interesses e outras). Ademais, discorrerá, de modo sucinto, acerca do déficit de legitimidade na 

atuação do Poder Judiciário, reiteradamente exposto pelas doutrinas nacional e estrangeira. 

Em face da relevância dos direitos fundamentais para a compreensão dos movimentos 

constitucionais, o segundo capítulo tem a finalidade de evidenciar os principais pontos da sua 

teoria, com enfoque na sua dimensão objetiva e na vinculação dos órgão jurisdicionais. Nesse 

afã, defenderá a tese de complementariedade entre direitos fundamentais e democracia, bem 

como a adequação do uso de novas tecnologias como elementos fortalecedores da democracia 

(em especial, a participativa). 

Ainda nesse capítulo, apresentará a relação entre acesso à justiça e dignidade da pessoa 

humana, questionando, ao final, a existência de crise desse direito, em três perspectivas: 

representatividade, formalismo e reforma gerencial. De fato, com a ampliação do papel do 

Estado e a assunção da responsabilidade de realização dos direitos fundamentais reconhecidos 

na Constituição, os obstáculos para o acesso à justiça precisam ser devidamente analisados, 

mormente diante da busca por mecanismos normativos e não normativos para viabilizar o 

adequado (e legítimo) exercício da função jurisdicional. 

No terceiro capítulo, questionará a compatibilidade da concepção do processo como 

teoria da relação jurídica, a partir da abordagem das suas consequências na compreensão da 

função jurisdicional e do processo. Ressaltará, de modo sucinto, os principais processualistas 

que se aproximam dos pilares dessa teoria para, em seguida, delimitar o problema no âmbito da 

legitimidade das normas de decisão, com a aplicação dos preceitos essenciais da teoria da 

relação jurídica, ainda presentes na escola instrumentalista do processo civil. 

Elucidará que a justificação da conformação constitucional do processo civil demanda 

a superação da teoria da relação jurídica processual e da instrumentalidade do processo, em face 

da problemática que envolve a averiguação da legitimidade da norma de decisão quando se 

reconhece o processo como instrumento a serviço da jurisdição. Ademais, questionará a 

amplitude dos poderes conferidos ao julgador nessas teorias, o qual tem, inclusive, a 

permissibilidade de fundamentar suas decisões a partir de preceitos da filosofia da consciência. 

O terceiro capítulo é finalizado com a defesa da conformação constitucional do 

processo civil, a partir de duas perspectivas: (a) a institucionalização do discurso em superação 

aos preceitos da concepção instrumentalista do processo; (b) democratização do acesso à 

justiça. Explicitará que a perspectiva democrática do processo civil demanda a previsão de uma 
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estrutura procedimental/institucional que viabilize a realização das garantias constitucionais, 

considerando-se legítimas as normas de decisão apenas quando forem produto da atividade 

discursiva dos sujeitos processuais e fundamentadas em preceitos próprios da filosofia da 

linguagem.  

A primeira parte do trabalho é encerrada com uma breve retomada dos principais 

fundamentos exposto para justificar a perspectiva democrática do processo civil e da 

necessidade de averiguação constante da legitimidade da norma de decisão e, por conseguinte, 

da atuação do Poder Judiciário, tudo isso em prol da concretização do direito de acesso à justiça.  

A segunda parte do trabalho analisará o sistema virtual desenvolvido pelo CNJ, o PJe, 

a partir de uma visão democrática do processo civil e do exercício da função jurisdicional, 

considerando-se as alterações promovidas com a utilização de recursos tecnológicos na prática 

dos atos processuais.  

No primeiro capítulo apresentará os fundamentos constitucionais que justificam o 

desenvolvimento desse software, quais sejam, o direito de acesso à justiça e à duração razoável 

do processo, bem como a garantia processual de cunho constitucional da publicidade dos atos 

processuais. Mencionará, em breve síntese, a proteção desses direitos e garantias nos diplomas 

internacionais, elucidando-se que o PJe apresenta-se como uma ferramenta que colabora com a 

concretização desses elementos. Ademais, elucidará que, no modelo de Estado democrático 

constitucional, os direitos fundamentais (acesso à justiça e duração razoável do processo) 

impõem a realização de condutas pelos órgãos do Estado, inclusive o Poder Judiciário, em prol 

da sua concretização.  

Apontará, logo em seguida, as alterações legislativas promovidas pela Lei 11.419/06 

de informatização do processo judicial no âmbito do Código de Processo Civil. Argumentará 

no sentido da necessidade de novas alterações na lei processual civil, para adaptar o 

procedimento judicial às rotinas com o uso de novos recursos disponibilizados pelos sistemas 

virtuais e, com isso, ampliar os benefícios advindos da utilização do processo eletrônico. 

Após delimitar tais pontos, explicitará os parâmetros metodológicos utilizados para a 

análise do software, os quais foram utilizados para justificar a conformação constitucional do 

processo civil, tendo em vista a institucionalização do discurso no âmbito processual e a 

democratização do direito de acesso à justiça.  

O segundo capítulo problematizará a discursividade no âmbito do software, retomando 

os preceitos apresentados na primeira parte do trabalho quanto ao princípio democrático no 

âmbito processual, a partir de três elementos: (a) publicidade conferida com o processo 

eletrônico; (b) comunicação dos atos processuais; (c) prática dos atos processuais.  
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Salientará a potencialidade do PJe como instrumento hábil ao desenvolvimento de uma 

estrutura procedimental e institucional apta a permitir a instauração do discurso no âmbito 

processual com a efetiva participação das partes no processo de elaboração da norma de 

decisão. Esclarecerá que, com nesse modelo de sistema virtual, as partes processuais têm acesso 

à integralidade dos autos digitais de modo ininterrupto (durante 24 horas por dia, dias úteis, 

sábados, domingos e feriados) e de qualquer lugar, sem se limitar ao horário de atendimento do 

órgão jurisdicional. 

Serão apresentadas as alterações implementadas no âmbito da prática e da 

comunicação dos atos processuais, considerando-se os benefícios advindos com a automação 

das rotinas internas dos órgãos jurisdicionais. Inobstante o enfoque conferido ao trabalho volte-

se ao processo civil, será citada a experiência da Justiça do Trabalho com a previsão de uma 

ferramenta para viabilizar o jus postulandi no âmbito do processo trabalhista.  

Ademais, elucidará que o PJe não supre os problemas que decorrem da aplicação das 

normas processuais criadas sob os preceitos da instrumentalidade do processo. Tampouco é 

possível interferir na postura dos julgadores em fundamentar suas decisões conforme os 

elementos da filosofia da consciência, afastando-se dos pilares que justificam a utilização da 

filosofia da linguagem.  

O terceiro capítulo, do mesmo modo, se centralizará na averiguação se o PJe tem o 

potencial de colaborar com a democratização do direito de acesso à justiça, escolhendo-se os 

seguintes parâmetros: (a) acesso das partes aos autos virtuais; (b) duração do trâmite processual; 

(c) princípios institutivos do processo.  

Rechaçará, neste ponto, a tese acerca da existência de uma vulnerabilidade cibernética. 

Além disso, explicitará que o PJe permite a utilização do Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED) e, por conseguinte, a automação de atividade burocráticas, manuais e 

repetitivas. Essa constatação será relacionada ao direito à duração razoável do processo, 

elucidando-se que o software elimina alguns rotinas internas do órgão jurisdicional, minorando 

o tempo que o processo permanece parado e contribuindo para a celeridade processual. 

Ademais, explicitará as principais modificações ocasionadas no desenvolvimento da 

função jurisdicional com a utilização do PJe, considerando a criação de fluxos operacionais, 

automação das rotinas internas do órgãos jurisdicional e supressão de algumas atividades. 

Tendo como parâmetro os elementos justificadores do acesso democrático à justiça, ressaltará 

a necessidade de se conferir celeridade ao andamento processual com a preservação dos 

princípios institutivos do processo, quais sejam, o contraditório, a isonomia e a ampla defesa. 

Após isso, apresentará as principais conclusões advindas da análise do PJe a partir dos 
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parâmetros propostos, ressaltando, em mais uma oportunidade, a necessidade de se analisar a 

função jurisdicional à luz dos preceitos democráticos implementados com o atual paradigma de 

Estado.   
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PRIMEIRA PARTE  

 

A primeira parte do trabalho tem o objetivo de apresentar a base teórica necessária 

para a análise a ser desenvolvida na segunda parte do trabalho, sobre a informatização do 

processo judicial. 

Nesse diapasão, aborda-se, no capítulo I, a evolução das concepções acerca da função 

jurisdicional, do processo e do direito de acesso à justiça, nos movimentos constitucionais que 

deram origem aos modelos de Estados liberal, social e democrático constitucional. 

Apesar da amplitude de assuntos que permeiam essa averiguação, a abordagem 

realizada centra-se, essencialmente, no questionamento acerca dos fatores de legitimação da 

atuação do Poder Judiciário e, por conseguinte, dos elementos que conferem legitimidade à 

norma de decisão elaborada no âmbito do processo civil. 

Além disso, questiona-se como o direito de acesso à justiça era compreendido nos 

paradigmas de Estado liberal e social, a fim de justificar a atual compreensão desse direito à luz 

dos preceitos democráticos que permeiam o atual modelo de Estado democrático constitucional. 

No capítulo II, apresenta-se a teoria dos direitos fundamentais, a partir dos seguintes 

questionamentos: (a) qual a extensão da dimensão objetiva desses direitos e a sua relação com 

os órgãos que desenvolvem as funções estruturantes do Estado? (b) qual a relação entre os 

direitos fundamentais e a democracia? (c) qual a influência da utilização de recursos 

tecnológicos no âmbito das perspectivas da democracia direta, representativa e participativa? 

Após delimitar a relação entre o direito (de cunho fundamental) ao acesso à justiça e 

o princípio da dignidade da pessoa humana, averígua-se a possibilidade de se justificar um 

argumento favorável à existência de uma crise de efetividade desse direito. Três parâmetros são 

delimitados para essa análise: (a) a representatividade do Poder Judiciário; (b) a técnica 

procedimental e o formalismo; (c) reforma gerencial dos órgãos jurisdicionais. 

 No capítulo III, contesta-se a adequação da teoria da relação jurídica aos parâmetros 

do Estado democrático constitucional, elucidando-se que, embora tal doutrina ainda esteja 

presente na escola instrumentalista do processo, há problemas insuperáveis que maculam a 

averiguação da legitimidade da norma de decisão e, por conseguinte, do exercício da função 

jurisdicional.  

Com base na constante necessidade de se questionar a legitimidade da norma de 

decisão a partir de parâmetros democráticos, apresentam-se os fundamentos para justificar a 

conformação constitucional do processo civil: (a) institucionalização do discurso no âmbito 

processual; (b) democratização do acesso à justiça.  
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Inobstante o tema enseje ampla discussão, a proposta apresentada volta-se à análise 

democrática do processo civil, a partir da viabilização da efetiva participação das partes no 

processo de elaboração das normas de decisão, bem como da superação da teoria da 

instrumentalidade do processo e suas concepções voltadas à filosofia da consciência, em prol 

da realização do princípio democrático. 

A concepção democrática do acesso à justiça realiza-se diante da garantia de elementos 

procedimentais e institucionais que permitam que a norma de decisão seja elaborada a partir da 

discursividade dos sujeitos processuais. Ademais, a garantia dos princípios institutivos do 

processo (isonomia, contraditório e ampla defesa), associada à necessária duração razoável do 

processo, é essencial para viabilizar a democratização desse direito. 
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CAPÍTULO I – ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL  

 

A concepção de paradigma, no âmbito do direito constitucional, perfaz-se como a 

leitura hermenêutica de certo movimento constitucional, considerando a problematização da 

realização dos sistemas de direito, bem como os princípios vigentes no modelo de Estado1.  

A análise da perspectiva constitucional do processo civil, base da presente pesquisa 

sobre as implicações dogmáticas e práticas decorrentes da informatização do processo judicial, 

é orientada pelo paradigma do Estado democrático constitucional2. Essa delimitação inicial é 

de fundamental importância, diante dos aspectos distintos vivenciados em cada modelo de 

Estado, bem como da necessidade de fixar os pilares orientadores do trabalho. 

As concepções inerentes ao processo, e respectivo ramo de estudo (direito processual), 

pautam-se conforme as ideologias prevalecentes em cada momento histórico. A intenção de 

abordar a função jurisdicional, o processo e o acesso à justiça no modelo de Estado de direito, 

liberal e social, visa expor fatos e argumentos capazes de fomentar a compreensão desses 

elementos no contexto do atual modelo de Estado, o democrático constitucional. 

Identificam-se, portanto, três (03) paradigmas na modernidade: (a) o Estado formal de 

direito ou Estado liberal; (b) Estado material de direito ou Estado social; (c) Estado democrático 

constitucional3. A identificação desses modelos de Estado pode sugerir um processo de 

superação, contudo, elucida-se que, embora haja movimentos constitucionais que questionem 

os fundamentos de Estados anteriores, é possível encontrar resquícios dos paradigmas 

antecedentes no modelo subsequente. 

A fixação do paradigma democrático como marco teórico de estudo impõe uma análise 

doutrinária crítica, pautada por questionamentos acerca da legitimação no âmbito do 

desenvolvimento da função jurisdicional, bem como da legitimidade da norma de decisão. O 

modelo de Estado democrático constitucional perfaz-se como uma forma de racionalização da 

estrutura estatal, numa perspectiva constitucional, capaz de permitir a realização dos direitos 

fundamentais e o exercício amplo e efetivo da cidadania, mediante técnicas da democracia 

participativa4.  

                                                           
1 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms. Londres: Polity Press, 1996. 
2 Opta-se por utilizar essa nomenclatura com amparo nas lições das seguintes obras: (a) ROBERT, Alexy. Los 

derechos fundamentales en estado constitucional democrático. In: CARBONELL, Miguel (Org.) 

Neoconstitucionalismo(s). 4.ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. (b) SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de 

Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
3 CARVALHO NETTO, Melenick. Requisitos Paradigmáticos da Interpretação Jurídica sob o Paradigma do 

Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Comparado. Belo Horizonte, v. 3. mai, 1999. 
4 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
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A superação da teoria de relação jurídica de Oskar von Bülow, portanto, é essencial 

para justificar a conformação constitucional do processo civil, haja vista a sua insuficiência 

quanto à análise da legitimidade da função jurisdicional. Ademais, o reconhecimento da 

normatividade dos direitos fundamentais e a defesa da sua concepção objetiva justifica a 

vinculação dos órgãos jurisdicionais aos preceitos desses direitos,  

Tais pilares que fomentam o paradigma democrático do Estado devem ser analisados 

também no âmbito processual e de exercício da função jurisdicional, a fim de viabilizar a defesa 

de argumentos em prol da conformação constitucional do processo civil. Nesse afã, faz-se um 

corte epistemológico e elegem-se dois parâmetros para defender a conformação constitucional 

do processo civil: (a) institucionalização do discurso no âmbito processual; (b) democratização 

do acesso à justiça5.  

                                                           
5 Os parâmetros escolhidos para a justificar a conformação constitucional do processo civil servirão para a análise 

da adequação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) nos capítulos II e III da segunda parte desse trabalho. Para que 

seja possível fazer tal mensuração, contesta-se a teoria da relação jurídica processual (ainda presente com a 

perspectiva da instrumentalidade do processo) no capítulo III da primeira parte do trabalho, bem como apresenta-

se as bases teóricas necessárias para a adequada compreensão desses parâmetros no capítulo II com a abordagem 

sobre a teoria dos direitos fundamentais e sua relação com a democracia.  
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1 O ESTADO DE DIREITO 

 

Segundo Paulo Bonavides6, a primeira noção de Estado de direito nasce da oposição 

entre a liberdade do cidadão e o absolutismo do monarca, pautada pela filosofia política de 

Immanuel Kant. Assim, o Estado aparece como elemento de defesa e proteção da liberdade, 

bem como do direito, reconhecendo tais posturas como seu papel fundamental. 

Esclarece Mário Lúcio Quintão Soares7 que o Estado de direito é a nomenclatura 

utilizada para delimitar a organização política estabelecida pelas constituições do século XIX, 

que, para ele, se configuram como “demo-liberais”. A justificativa de utilizar tal expressão 

reside na previsão de homens livres, iguais e proprietários (remontando-se aos direitos 

fundamentais das liberdades clássicas), sem o desenvolvimento de pilares democráticos para a 

ampliação da participação do povo na vontade popular.  

Na sua fase inicial, esse modelo de Estado fomentou-se em disposições em defesa da 

postura de um “Estado gobernado según la voluntad general de razón y orientado solo a la 

consecución del mayor bien general”8. A caracterização inicial desse modelo de Estado pautou-

se nas concepções abstratas do Estado da razão, limitando a ação do ente estatal à 

autodeterminação da pessoa9. 

Apenas no final do século XIX, tem-se a delimitação dos traços jurídicos essenciais 

do modelo de Estado de direito, como “Estado liberal de direito”, consoante dispõe José 

Joaquim Gomes Canotilho10. Com isso, almejava-se a defesa da ordem e segurança públicas, 

bem como a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de propriedade, os quais apenas 

poderiam sofrer intervenções (limitações) diante de atos administrativos fundamentados na lei. 

As Constituições formais e escritas do Estado de direito apresentavam a demanda das 

liberdades burguesas e respectivos sistemas de garantias da liberdade numa perspectiva 

democrático liberal, razão pela qual eram previstos um rol de direitos fundamentais e a divisão 

orgânica dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) como elementos contra abusos, e 

com a ressalva da representação popular no âmbito do Poder Legislativo.  

                                                           
6 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiro, 2009. 
7 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
8 Tradução livre: “Estado governado segundo a vontade geral da razão e orientado apenas à consecução do maior 

bem geral”. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 

2007, p. 22. 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. 

ed. Coimbra, 2003. 
10 Idib., p. 97, com grifos no original.  
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Esses traços associam-se à concepção schmittiana, pautada nos pilares do 

decisionismo, na compreensão da Constituição como decisão conjunta do povo sobre os 

elementos essenciais do Estado. Importante ressaltar que, em Carl Schmitt11, a validade das 

Constituições do paradigma do Estado de direito decorria da sua elaboração pelo poder 

constituinte – na acepção de força/autoridade.  

A Constituição liberal do Estado de direito, portanto, prevê a liberdade de todos (na 

condição de ser humano) e a igualdade de todos (na condição de cidadão), esta última na sua 

perspectiva formal e não material (atual tendência do modelo de Estado democrático 

constitucional quando busca garantir a realização dos direitos fundamentais a partir da 

concepção da dignidade da pessoa humana e respeitando, portanto, a condição de grupos 

minoritários na sociedade).  

Conforme se depreende da obra de Carl Schmitt12, a ideia de liberdade pensada no 

paradigma do Estado de direito compreende dois princípios essenciais: (a) princípio da 

distribuição, o qual considera que a esfera de liberdade do indivíduo é ilimitada em face do 

poder limitado do Estado em intervir nessa esfera; (b) princípio da organização, em defesa da 

separação dos poderes, condição essencial dos movimentos constitucionais da época. 

Além disso, Mário Lúcio Quintão Soares13 ressalta que a Constituição tinha como 

referência o próprio Estado, na perspectiva do Estado mínimo, neutro à esfera das liberdades 

dos indivíduos, uma vez que o seu objetivo primordial, amparado nos ideais liberais, era 

garantir a racionalidade e o limite do poder estatal.  

Segundo Luigi Ferrajoli14, o paradigma do Estado de direito refere-se “[...] sólo 

aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por 

tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los 

contenidos”. O princípio da legalidade, portanto, ensejava a justificação de respeito à lei, 

independentemente da mensuração ou compatibilização do seu conteúdo com as normas 

constitucionais, legitimando, inadequadamente, medidas totalitárias ou antidemocráticas. 

A preocupação com a concretização dos direitos fundamentais, mediante instrumentos 

e garantias previamente estabelecidos, não era visualizada no âmbito do modelo do Estado 

liberal de direito, bastando que a atuação do representante do ente estatal justificasse sua 

                                                           
11 SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Epílogo Manoel García-Pelayo. Madrid: Alianza, 1992. 
12 Ibid. 
13 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
14 Tradução livre: são aqueles ordenamentos nos quais os poderes públicos estão, ademais, sujeitos à lei (e, 

portanto, limitados ou vinculados a ela), não apenas em relação ao aspecto formal, mas também no seu conteúdo. 

FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho. In: CARBONELL, Miguel (Org.) 

Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 13.  
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conduta num ato normativo, cujo conteúdo não era analisado à luz de tais direitos e das 

disposições constitucionais. 

Nesse sentido, o fundamento central do Estado de direito reside “[…] en el 

condicionamiento de la autoridad del Estado a la libertad de la sociedad, en el marco del 

equilibrio recíproco establecido por la ley”15. Com isso, resta evidente a primazia da lei frente 

à Administração Pública, ao Poder Judiciário, bem como aos cidadãos, numa perspectiva de 

supervalorização do princípio da legalidade. 

Essa postura, atualmente objeto de críticas diante da perspectiva democrática do 

Estado, justificava-se como um elemento essencial para extirpar as tradições jurídicas próprias 

do Absolutismo e do Antigo Regime, remontando-se aos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade defendidos na Revolução Francesa. 

Centrando-se na norma positivada, esse modelo de Estado associava o direito à 

legislação elaborada pelos representantes do povo, reduzindo (ou mesmo excluindo) a aplicação 

das demais fontes de direito, inclusive afastando as normas constitucionais, numa inversão 

questionável de submissão da Constituição à legislação infraconstitucional. 

Nas lições de Gustavo Zagrebelsky, depreende-se que, nas diversas manifestações do 

Estado de direito, a lei constituía-se como “la expresión de la centralización del poder político, 

con independencia de los modos en que ésta se hubiese determinado históricamente y del 

órgano, o conjunto de órganos, en que se hubiese realizado”16. 

O fator determinante para a força vinculante da lei residia, portanto, na existência de 

um Poder Legislativo, atuando numa postura soberana em prol dos interesses gerais da 

sociedade. Ademais, a lei expressava-se nesse modelo de Estado como liame entre os princípios 

constitucionais e o órgão de representação do povo e o monarca, o que compreende mais uma 

justificativa da supremacia da legislação infraconstitucional, bem como a sua concepção de 

fonte de direito por excelência.  

Segundo Gustavo Zagrebelsky17, o princípio da legalidade, nos moldes acima 

descritos, representava a equivocada junção da tradição absolutista e das concepções de direito 

natural, os quais constituíram, em momento anterior, o motivo e a justificação para a mudança 

do modelo de Estado. 

                                                           
15 Tradução livre: no condicionamento da autoridade do Estado à liberdade da sociedade, no marco de equilíbrio 

recíproco estabelecido pela lei. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: 

Editorial Trotta, 2007, p.23. 
16 Tradução livre: a expressão da centralização do poder político, com independência dos modos em que esta se 

determinou historicamente e do órgão, ou conjunto de órgãos, em que se houvesse realizado. Ibid., p. 24.  
17 Ibid. 
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Assim, embora a figura do monarca tivesse sido substituída (ou estivesse apoiada) por 

uma assembleia parlamentar (de representantes do povo), o que corresponde a um fato positivo, 

existia o problema de considerar a lei infraconstitucional como fonte do direito única e elemento 

com força exclusiva para legitimar a atuação do Estado.  

O Rechtsstaat configura-se como uma construção decorrente da juridicização do 

Estado liberal de direito, no âmbito de uma via especial do constitucionalismo alemão, 

situando-se nas propostas do constitucionalismo da restauração18. Nessa perspectiva, o 

positivismo jurídico do paradigma do Estado de direito converte-se numa teoria jurídico-

política da burguesia liberal, rechaçando os fundamentos do jusnaturalismo ainda presente em 

alguns institutos.  

 

1.1 FUNÇÃO JURISDICIONAL, PROCESSO E LEGITIMIDADE 

 

A preocupação com o não retorno ao modelo absolutista do Estado ocasionou a 

supervalorização do princípio da legalidade como fator para limitar a atuação do Estado e 

estabelecer os direitos fundamentais (nesse momento histórico, voltados à garantia das 

liberdades clássicas). Com isso, a lei tornou-se responsável por regulamentar os direitos à vida, 

à liberdade e à propriedade. 

Em Jürgen Habermas19, os direitos previstos no paradigma do Estado liberal de direito 

reconheciam-se como direitos públicos subjetivos que poderiam ser opostos ao Estado, o qual, 

conforme já dito, estava adstrito ao princípio da legalidade – o que configuraria um 

ordenamento de regras jurídicas essencialmente negativas.   

Nos moldes em que estavam previstos, esses direitos eram “[...] entendidos como 

direitos constitucionais moralmente fundados, e não institucionalizados funcionalmente. Esse 

avanço, no entanto, não implicaria, ainda, uma abertura democrática de participação na 

construção do direito”20.  

Ressalte-se que as garantias institucionais aparecem apenas como o modelo de Estado 

social, no século XX21, representando uma das mais relevantes alterações decorrentes desse 

movimento constitucional. 

                                                           
18 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
19 HABERMAS, Jürgen. Introdução. Tradução: Emílio Peluso Neder Mayer e Antônio Cota Marçal. Revista do 

Instituto de Pesquisas e Estudos. Bauru, v. 41, jul/dez, 2007 [publicação original em 1999].  
20 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012, p. 72.  
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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Com isso, os movimentos constitucionais, além de buscarem a garantia das liberdades 

clássicas, apresentavam, como fator de legitimidade, as pretensões do mundo da vida. Ou seja, 

a liberdade, nos moldes previstos no modelo de Estado liberal, permitia “[...] a abertura às 

pretensões presentes no mundo da vida que, uma vez absorvidas, permitiriam a verificação de 

certo caráter legitimante da dominação burocrática”22. 

Segundo Léon Duguit23, a autonomia privada (marco do Estado liberal de direito) 

apoiou-se na base conceitual de relação jurídica, que corresponde, por sua vez, ao fundamento 

do sistema individualista presente na noção de liberdade.   

O princípio da legalidade, nesse contexto, representava um evidente retrocesso, haja 

vista que subordinava, de modo incondicional, as funções do Estado desenvolvidas pelo Poder 

Executivo e Poder Judiciário à lei elaborada pelo Poder Legislativo, desconsiderando fatores 

democráticos para legitimação do direito. 

Tendo em vista o princípio da legalidade, a função jurisdicional reduzia-se à subsunção 

racional-formal dos fatos às leis, com a vedação de criação da norma de decisão com conteúdo 

ou determinação contrária à norma positivada. Além disso, o princípio da separação dos poderes 

submetia o Poder Judiciário à condição de poder neutralizado politicamente, mormente diante 

do princípio da inércia24.  

A independência dos tribunais era, portanto, restrita e isolada na perspectiva do 

princípio da legalidade, haja vista a finalidade primordial de proteger a liberdade dos 

indivíduos, numa perspectiva de abstenção do Estado. A expressão jurídica da supremacia dos 

princípios políticos e jurídicos da burguesia era a lei25, razão pela qual era reconhecida a sua 

superioridade frente aos demais atos estatais, inclusive as decisões jurídicas. 

Segundo Gustavo Zagrebelsky26, “[…] jurídicamente la ley lo podía todo, porque 

estaba materialmente vinculada a un contexto político-social e ideal definido y homogéneo. En 

él se contenían las razones de los límites y del orden, sin necesidad de prever ninguna medida 

jurídica para asegurarlos”.  

                                                           
22 CHAMON JÚNIOR, Lúcio Antônio. Filosofia do direito na alta modernidade: Incursões Teóricas em Kelsen, 

Luhmann e Habermas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.   
23 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho (Público y Privado). Tradução: Las Transformaciones 

del Derecho Público, por Adolfo G. Posada y Ramón Jaén; Las Transformaciones del Derecho Privado, por Carlos 

G Posada. Buenos Aires: Editorial Heliasta S. R. L., 1975.   
24 SANTOS, Boaventura de Souza; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROZO, João. Os tribunais nas 

sociedades contemporâneas. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Ano 11, nº. 30, 1996. 
25 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 
26 Tradução livre: [...] juridicamente, a lei podia tudo, porque estava materialmente vinculada a um contexto 

político social e ideal definido e homogêneo. Nele estavam contidas as razões dos limites e da ordem, sem 

necessidade de prever nenhuma medida jurídica para assegurá-los. Ibid., p. 31.  
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Conforme ressalta Mário Lúcio Quintão Soares27, o normativismo, idealizado nesse 

paradigma de Estado, compreendia que todas as situações possíveis no âmbito da vida social 

estavam previstas e mensuradas na norma positivada, razão pela qual elas eram suficientes para 

solucionar todos os litígios existentes. 

Em virtude da supervalorização do princípio da legalidade, a atuação do Poder 

Judiciário reduzia-se, portanto, à mera aplicação das leis, cerceando qualquer atuação exegética 

do julgador.  

A consequência dessa concepção enseja a compreensão de que a norma de decisão, 

embora fundamental para a ordem jurídica, perfaz-se como mero elemento que mantém e aplica 

a lei, remontando-se ao decisionismo de Carl Schmitt28. De fato, consagrava-se a acepção de 

que a norma positivada compreendia todos os elementos necessários para a solução do litígio, 

de modo que o julgador tinha a função de, reconhecendo a vontade do legislador, aplicar a lei 

ao caso concreto, sem questionar a sua validade, omissão ou conformação constitucional. 

Ressalte-se, nesse contexto, a relevância da teoria da relação jurídica processual, 

desenvolvida por Oskar von Bülow29, com a garantia formal de monopólio da função 

jurisdicional como atribuição do Poder Judiciário, embora a atuação do julgador na elaboração 

da norma de decisão fosse reduzida à mera aplicação da lei, sem fazer a exegese hermenêutica 

necessária para a compreensão da norma jurídica positivada na legislação.  

Jürgen Habermas30 entende que esse movimento constitucionalista apresentou-se 

como marco para a abertura do ordenamento jurídico para a moral, no momento em que, de 

modo deveras mitigado e superficial, compreendeu pretensões dos cidadãos (da classe 

dominante). Apesar dessa singela abertura a elementos axiológicos, ainda persistia um 

problema essencial: o caráter de legitimidade conferido à legalidade31.   

Assim, a lei possui a função de conferir legitimidade à ordem preexistente, de modo 

que a norma é aceita apenas porque decorre do texto legal, elaborado conforme os parâmetros 

estabelecidos na legislação anterior. Justifica-se, portanto, que a legitimidade é anterior à 

legalidade, em face da racionalidade da lei, ou seja, a abstração e a impessoalidade são os 

                                                           
27 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
28 SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Epílogo Manoel García-Pelayo. Madrid: Alianza, 1992.  
29 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
30 HABERMAS, Jürgen. Introdução. Tradução: Emílio Peluso Neder Mayer e Antônio Cota Marçal. Revista do 

Instituto de Pesquisas e Estudos. Bauru, v. 41, jul/dez, 2007 [publicação original em 1999].  
31 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 4. ed. Brasília: Editora UnB, 

2004. 
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elementos que garantem a possibilidade de antever o resultado da aplicação das normas, 

tornando-as legítimas no paradigma do Estado de direito.  

Com isso, a lei (princípio da legalidade) apresentava-se como fator de legitimação das 

decisões judiciais, ainda que a ordem jurídica estivesse pautada no texto constitucional. No 

momento em que se pressupõe a legitimidade da decisão judicial a partir do princípio da 

legalidade, o processo e suas garantias deixam de ter qualquer influência na elaboração 

democrática da norma de decisão32. 

O paradigma de Estado de direito, na perspectiva liberal, compreendia um Estado a 

serviço da classe em ascensão (burguesa), razão pela qual os direitos fundamentais, 

essencialmente as liberdades clássicas, apresentavam apenas sentido negativo, numa postura de 

defesa do cidadão contra o ente público33. Não se vislumbravam, portanto, os direitos 

fundamentais de participação, essenciais para a atual concepção do Estado democrático 

constitucional, inclusive no que se refere ao exercício da função jurisdicional com a viabilização 

de garantias constitucionais processuais. 

Os questionamentos atuais acerca da legitimidade no exercício da função jurisdicional 

abarcam a questão da institucionalização do discurso, com base nas concepções da teoria 

discursiva para a democracia de Jürgen Habermas34. Embora a delimitação e justificação desse 

tema estejam elucidadas em tópico próprio35, impõe-se destacar a necessidade de participação 

dos destinatários da norma no processo de produção normativa, o que demanda a concepção 

dos direitos fundamentais como direitos de participação, fato não vislumbrado no paradigma 

do Estado de direito. 

 

                                                           
32 Nesse sentido: “Por conseguinte, a legitimidade da decisão judicial, também era pressuposta. Ainda que fosse 

extremamente pautada pelo ordenamento jurídico, que retirava do intérprete qualquer possibilidade de valoração, 

tendo esse simplesmente que aplicar a lei, a legitimidade da decisão é anterior ao procedimento judicial, visto que 

a lei atribui ao juiz o poder de dizer o direito no caso concreto. Como ainda não havia uma abertura democrática, 

os interessados não participavam das decisões, além de não haver possibilidade de fiscalização das mesmas. Por 

isso, qualquer que fosse o procedimento realizado, se de acordo com a lei, seria legítimo e a legitimidade da lei, 

como visto, era pressuposta.” SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado 

democrático de direito através do processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012, p. 74.  
33 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 2. ed. Madrid: Tecnos, 

1986. 
34 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
35 No item 2.1 do capítulo III da primeira parte do trabalho. 
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Conforme ressalva Soares36, a perspectiva da democracia liberal compreende apenas 

a igualdade política (formal), o que enseja a construção de uma sociedade desequilibrada, diante 

da ausência de elementos que viabilizem a igualdade material entre os cidadãos37. 

Os pilares do liberalismo, mormente os desenvolvidos nas doutrinas de John Locke38 

e Montesquieu39, defendem o Estado como ente contrário ao exercício da liberdade humana, 

por meio da utilização de concepções jusnaturalistas, apoiadas na razão humana e legitimadas 

pelo contrato social. 

Por sua vez, Jean-Jacques Rousseau40 pugna pela positivação social da liberdade, 

rechaçando os fundamentos pautados na postura individualista da burguesia e criando uma 

perspectiva de acesso à democracia social com a manutenção da liberdade – esta visualizada 

sob uma perspectiva distinta do liberalismo clássico.  

Consoante ressalta Paulo Bonavides41, perspectiva democrática de Jean-Jacques 

Rousseau volta-se ao “socialismo democrático moderado e reformista”, uma vez que afasta as 

concepções do liberalismo quanto à liberdade (centrada primariamente no indivíduo e na sua 

posição perante o grupo). A concepção sobre a vonlonté générale de Jean-Jacques Rousseau42 

corresponde ao marco inicial para a concepção social da liberdade, a qual serve como um dos 

fundamentos para a construção do Estado social. 

Fixados tais pilares, cumpre analisar como o direito de acesso à justiça era concebido 

no modelo de Estado liberal.  

 

1.2 ACESSO À JUSTIÇA NO ESTADO LIBERAL 

 

A proteção dos interesses privados dos cidadãos, associada à compreensão da ordem 

jurídica como sistema fechado de regras, conduz à contestável conclusão de que, no âmbito do 

paradigma de Estado de direito liberal, inexistia a preocupação com o acesso à justiça como 

                                                           
36 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
37 Nesse sentido: “Manter a contradição à maneira do antigo dualismo estatuído por Locke e Kant, em consentir 

na síntese dialética hegeliana, que já se achava inaugurada no pensamento de Rousseau, mediante a instituição do 

princípio novo da volonté générale, representa uma das posições mais caras ao liberalismo burguês.” 

BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiro, 2009, p. 178. 
38 LOCKE, John. Treatise of Civil Government and a Letter concerning Toleration. New York: Appleton-

Century-Crofs, 1937. 
39 MONTESQUIEU, Charles de. De l’Esprit des Lois. Oeuvres Complètes. Dijon: Ed. Da Bibliothèque de la 

Pléiade, 1951. 
40 ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social. Genève: Les Éditions du Cheval Ailé, 1947. 
41 Ibid., p. 180. 
42 Ibid.  
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objetivo do Estado43. Contudo, é essencial elucidar que a garantia das liberdades clássicas, ainda 

que de modo restrito, fornecia os pilares para o princípio de acesso à justiça. 

No modelo liberal, o Poder Legislativo possuía a prerrogativa de buscar a realização 

do acesso à justiça, de modo que ao Poder Judiciário caberia apenas a aplicação objetiva 

(subsunção) do direito presente na norma positiva aos fatos. As questões teleológica e 

axiológica, portanto, assumiram a postura de acepções metajurídicas, haja vista que a 

interpretação do direito positivo era o que justificava a atuação dos órgãos jurisdicionais44. 

Resta evidente, portanto, que a problemática do acesso à justiça estava restrita ao poder 

de exercício do direito de ação (ou mero acesso aos órgãos jurisdicionais), desconsiderando-se 

todos os elementos imprescindíveis para a adequada compreensão desse direito como 

fundamental. A resposta jurisdicional, independentemente da aferição dos aspectos da sua 

legitimidade e adequação às normas constitucionais, era, assim, o objetivo orientador da 

atividade dos órgãos jurisdicionais, mesmo que a norma de decisão desconsiderasse a 

ingerência na interpretação judicial e a prevalência dos direitos fundamentais45. 

Infere-se, portanto, que a concepção do direito de acesso à justiça como direito natural 

rechaçava qualquer postura ativa do Estado em prol da sua realização e concretização, razão 

pela qual os obstáculos para a sua efetivação não eram considerados como relevantes para o 

exercício da função jurisdicional. Com isso, afastava-se o Poder Judiciário das classes 

minoritárias que não dispunham de condições (principalmente financeiras) para ingressar com 

uma ação judicial, fato que remonta à perspectiva de igualdade apenas formal vigente nesse 

modelo de Estado. 

Nesse afã, o processo apresentava-se como “mero instrumento de resolução de 

conflitos e era visualizado como instrumento privado, delineado em benefício das partes (Sache 

der Parteien)”, consoante ressaltam Dierle Nunes e Ludmila Teixeira46. A perspectiva 

                                                           
43 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
44 Assim se posicionam Dierle Nunes e Ludmila Teixeira: “Muito embora o acesso à justiça fosse reconhecido 

como direito natural, a questão estava fora da encruzilhada do sistema jurídico-processual com os conteúdos 

sociopolíticos. Não porque os contrastes sociais fossem ignorados, mas porque todo o estudo da atividade 

processual era ainda um fenômeno introspectivo”. Ibid., p. 20. 
45 Destaque: “Nos Estados liberais ‘burgueses’ do século dezoito e dezenove, os procedimentos adotados para a 

solução dos litígios civis refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então vigorante. Direito 

ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado propor ou contestar 

uma ação. A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um ‘direito natural’, os direitos naturais não 

necessitam de uma ação do Estado para a sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 

preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem infringidos por outros. O Estado, portanto, 

permanecia passivo, com relação a problemas tais como aptidão de uma pessoa para reconhecer seus direitos e 

defendê-los adequadamente, na prática”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução 

Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 1988, p. 4. 
46 Ibid., p. 22. 
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privatística do direito de acesso à justiça influenciou os estudos sobre o direito processual da 

época, razão pela qual o direito de ação (como direito de ingresso nos órgãos jurisdicionais) era 

o ponto central das pesquisas.  

Segundo Dierle Nunes e Ludmila Teixeira47, o liberalismo processual (da época) 

fomentava-se no princípio da igualdade formal e no princípio dispositivo, rechaçando-se as 

diferenças substanciais existentes entre os litigantes. Como mero expectador, o julgador estava 

afastado da relação jurídica processual – a qual era essencialmente privada –, atuando como 

mero expectador imparcial das postulações das partes processuais.  

Tendo em vista que a legitimidade das decisões judiciais estava associada à segurança 

jurídica e à estabilidade do sistema, a limitação da atuação do julgador era uma condição 

essencial, mesmo que isso ocasionasse obstáculos à compreensão e efetivação do direito de 

acesso à justiça amparado em pilares democráticos.  

 

  

                                                           
47 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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2 DEVERES DO ESTADO SOCIAL DE DIREITO 

 

Consoante expõe Paulo Bonavides48, “o Estado social representa efetivamente uma 

transformação superestrutural por que passou o antigo Estado liberal”, por essa razão não há 

fundamentos que possam conduzir à compreensão de coincidência entre esse paradigma e o 

Estado socialista preconizado pelo socialismo marxista.   

É essencial considerar que o modelo de Estado social conserva a sua adesão à ordem 

capitalista, adaptando-se a distintos regimes políticos (democracia, fascismo, nacional-

socialismo). Além disso, nas lições de Paulo Bonavides49, é possível identificar esse paradigma 

de Estado no âmbito de economias não capitalistas, como o bolchevismo. A noção 

contemporânea do Estado social nasce, portanto, com a busca pela superação da contradição 

entre igualdade política e a desigualdade social, independentemente do regime político vigente.   

De modo distinto, os socialistas utópicos defendem a revisão crítica dos direitos 

fundamentais, de modo a afastar o caráter abstrato, formal e classista desses direitos. O 

Manifesto Comunista elucidou os parâmetros socialistas dos direitos fundamentais, a partir da 

defesa da liberdade do homem e do fim da sociedade de classes por meio da defesa dos meios 

de produção do proletariado50. 

A postura do Estado frente aos direitos fundamentais dos cidadãos modifica-se de uma 

postura negativa (abstencionista) para uma perspectiva ativa, com o dever de o Estado viabilizar 

e garantir o exercício das liberdades em prol da igualdade de possibilidades dos cidadãos. Os 

direitos de participação, portanto, passam a ser considerados como a matriz dos direitos 

fundamentais sociais, transformando as condições sociais em plena realização de direitos, com 

a imposição de criação de garantias materiais. 

No âmbito das doutrinas socialistas, a base do poder político é distinta da implantada 

nos Estados do oriente que repousam sob uma estrutura capitalista, conforme salienta Paulo 

Bonavides51. Essa distinção é o que delimita o corte dicotômico entre o modelo marxista e o 

sistema político ocidental, visto que este preserva a classe burguesa, embora se defenda, na 

atualidade, que o poder e a influência dessa classe tenham sido mitigados.  

                                                           
48 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiro, 2009, p. 184. 
49 Ibid. 
50 Cite-se: “Dentro da perspectiva marxista, de que o homem possui uma essência social, que faz com que não 

baste por si próprio e só consiga se transformar em homem total por meio de uma nova sociedade, cabe ao Estado 

assegurar possibilidades realmente iguais para a realização dos direitos referentes às liberdades do indivíduo, 

possibilitando a cada qual satisfazer suas necessidades, segundo sua capacidade, e usufruir das conquistas da 

sociedade.” SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004, p. 201. 
51 Ibid. 
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A equivocada associação entre o Estado social e o Estado socialista decorre, também, 

da identificação da orientação política, tanto da burguesia quanto do proletariado, de lograr o 

socialismo por intermédio da via democrática. O Estado social, portanto, é considerado etapa 

necessária para a transição política proposta pelos ideais socialistas, mormente diante do 

reconhecimento dos direitos políticos da classe operária, os quais, sob o ponto de vista 

democrático, viabilizam a transformação social objetivada pelos socialistas. 

De acordo com Mário Lúcio Quintão Soares52, a ideologia social-democrata distingue-

se dos preceitos do marxismo e demais teorias socialistas, porque busca afirmar, sob o amparo 

jurídico, as reivindicações do proletariado por meio da integração reformista do movimento ao 

aparato estatal53.  

Depreende-se, portanto, que o Estado social é marcado pelo intervencionismo 

diversificado, ao acatar princípios democráticos e estabelecer direitos fundamentais sociais com 

o objetivo de garantir o desenvolvimento da subjetividade humana. A atuação do ente estatal 

abarca diversos ramos da sociedade, ampliando a sua posição perante a iniciativa individual, 

sem se olvidar da perspectiva da cidadania mediante o estabelecimento de meios de participação 

no exercício do poder político. 

No Estado socialista, a intervenção estatal apresenta-se de modo mais direto e em 

paridade com a iniciativa privada, afetando setores da economia de modo a incentivar a 

socialização parcial do Estado, com a remoção gradativa dos entes da iniciativa privada. As 

declarações de direito nesse modelo apresentam-se como “pura retórica” nas palavras de Mário 

Lúcio Quintão Soares54, uma vez que servem para legitimar o autoritarismo, em vez de controlar 

o poder político do Estado.  

As constituições do Estado social tinham como referência, além do Estado (como o 

modelo liberal), a sociedade, cuja forma normativa decorria da pretensão de servir para as 

transformações econômicas, sociais e culturais.  

                                                           
52 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
53 Nesse sentido, destaque-se: “Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a 

impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos do 

trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda, 

regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, 

controla as profissões, compra a produção, financia as exportações, concede crédito, instituiu comissões de 

abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as classes 

na mais estreita dependência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase 

todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o Estado 

pode, com justiça, receber a denominação de Estado social. Quando a presença do Estado, porém se faz ainda mais 

imediata e ele se põe a concorrer com a iniciativa privada, nacionalizando e dirigindo indústrias, nesse momento, 

sim, ingressamos na senda da socialização parcial.” BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 

8. ed. São Paulo: Malheiro, 2009, p. 186. 
54 Ibid., p. 203. 
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O Estado socialista, por sua vez, reduz-se apenas a um protótipo, visto que os pilares 

fundamentais da constituição estavam na perspectiva classista, na não neutralidade do Estado, 

o qual assume o dever de intervir na sociedade, em contraposição à postura abstencionista do 

Estado liberal. O rol de direitos fundamentais amplia-se para abarcar direitos econômicos, 

sociais e políticos, acrescendo-se ao rol das liberdades clássicas do modelo de Estado pretérito.  

 

2.1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA CLÁUSULA SOCIAL, FUNÇÃO 

JURISDICIONAL E LEGITIMIDADE  

 

O Estado social decorre do desenvolvimento da ideologia do socialismo, este 

compreendendo desde as teorias do socialismo utópico até as teses marxistas55. A passagem do 

modelo de Estado liberal para o Estado social, no século XX, compreende a recepção das 

concepções socialistas e a redefinição de direitos fundamentais nos textos constitucionais, numa 

perspectiva de materialização e ampliação de tais direitos. 

Em Mário Lúcio Quintão Soares56, essa transição pautou-se, essencialmente, na 

ampliação da aplicação dos direitos fundamentais de igualdade e de propriedade – este numa 

concepção compatível com os ditames da perspectiva social. Além disso, esse doutrinador 

ressalva a importância da participação ativa dos cidadãos na sociedade, o que remonta ao status 

positivus sociales pensado por Georg Jellinek57, no modelo de Estado que supera a clássica 

concepção de separação das funções estatais. 

As alterações promovidas com a transição do modelo liberal para o social de Estado 

refletiram na postura, na organização e na função do Poder Judiciário, o qual, diante da 

perspectiva de democracia social e ampliação dos direitos fundamentais, passou a considerar a 

realidade social na elaboração da norma de decisão. 

Ademais, a materialização dos direitos (anteriormente formais no Estado liberal) é 

elemento essencial para a transposição do modelo liberal para o modelo social de Estado58. A 

legislação foi alterada para abarcar novas concepções dos direitos fundamentais (sociais e 

coletivos), bem como a reformulação dos direitos das liberdades clássicas.   

O paradigma do Estado social ocasionou alterações no significado sociopolítico dos 

tribunais, mormente diante da superação de dois pilares do modelo liberal: (a) independência 

                                                           
55 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8. ed. São Paulo: Malheiro, 2009. 
56 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
57 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Buenos Aires: Albatroz, 1954.  
58 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
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dos tribunais; (b) neutralidade política59. Como o Estado passou a intervir nos âmbitos 

econômico e social, a postura dos seus órgãos não poderia permanecer alheia aos reclames da 

sociedade, ou seja, o Estado, além de ser responsável pela situação econômica, assume a função 

de agente conformador da realidade social.  

Segundo Hermes Zaneti Junior60, “[...] os tribunais começaram a ser avaliados pelos 

efeitos extrajudiciais de suas decisões, criando uma dimensão prospectiva do direito (a 

jurisprudência educativa e correcional)”. A superação da clássica separação dos poderes fez 

surgir questionamentos acerca da postura proativa do Poder Judiciário: ou era mantida a postura 

independente e neutra perante as questões sociais, ou era promovida uma postura socialmente 

ativa. 

A opção pela segunda alternativa impunha, nesse contexto, o rompimento com os 

parâmetros da segurança jurídica defendidos pelo paradigma do Estado liberal de direito, bem 

como a ênfase à relação entre a legislação infraconstitucional e o texto constitucional. Surge, 

portanto, a preocupação com a legitimidade da norma de decisão, em detrimento da mera 

aplicação da norma positiva defendida amplamente no modelo de Estado anterior. 

O julgador, no estado social, deixa de ter a condição de mero autômato e passa a 

utilizar os métodos hermenêuticos para a interpretação das normas jurídicas, buscando, nesse 

momento, não a vontade do legislador, mas a finalidade e o objetivo da própria norma positiva, 

adequando-a à realidade dos fatos61.  

Essa alteração da postura hermenêutica do julgador ensejou alteração no âmbito da 

legitimidade das decisões judiciais, a qual passa a se fomentar, sob uma postura comunitarista, 

nas tradições sociais, desconsiderando a necessidade de um processo democrático para a sua 

elaboração. Agrava-se, com essa postura, o problema da legitimidade que já era contestável no 

modelo de Estado liberal, visto que a lei, além de conferir poderes ao julgador na elaboração da 

norma de decisão, possibilita a livre valoração do julgador.  

No paradigma do Estado social, o questionamento acerca da legitimidade das decisões 

judiciais abarca o problema de concessão de poderes ao julgador (decorrente do modelo de 

Estado liberal), com uma agravante: a livre valoração, pelo julgador, dos fatos e das normas 

                                                           
59 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
60 Ibid., p. 233, com grifos no original. 
61 CARVALHO NETTO, Melenick. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de 

Direito. In: CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Jurisdição e hermenêutica constitucional no Estado 

democrático de direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.  
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jurídicas. Sem dúvida, essa permissibilidade conferida ao juiz de delimitar o que é o direito62 

remonta ao problema da filosofia da consciência e macula a possibilidade de fiscalização da 

decisão judicial, o que, por conseguinte, influencia no déficit de legitimidade na atuação do 

Poder Judiciário nesse modelo de Estado.  

Como o Estado assumiu uma postura intervencionista, ao Poder Judiciário também foi 

atribuída a função de realização das aspirações e valores da sociedade63, embora isso 

influenciasse na aferição da legitimidade das suas decisões.  

O paradigma social entra em declínio devido à impossibilidade de o Estado resolver 

todas as demandas, bem como diante do alijamento dos grupos minoritários com o paternalismo 

estatal. Jürgen Habermas64 vai além dessa constatação e defende que a crise desse modelo de 

Estado decorre da forma como a juridicização foi desenvolvida, mormente diante da intensa 

produção legislativa, com o inevitável alargamento da matéria jurídica.  

Ademais, a participação efetiva das partes na norma de decisão ensejou diversas 

críticas, em face da sua relevância para a legitimidade das decisões judiciais. É cediço que o 

exercício da função jurisdicional deve estar pautado consoante os ditames constitucionais 

vigentes, bem como deve ser exercido de uma forma que garanta a legitimidade das decisões 

proferidas, as quais interferem na vida dos cidadãos65. 

Assim, não garantir a efetiva e plena participação dos destinatários da norma de 

decisão no processo de sua construção no âmbito judicial é mácula que não poderia subsistir 

diante dos movimentos constitucionais que se seguiram em defesa da proteção jurídica das 

garantias constitucionais e dos direitos fundamentais – o que enseja a justificativa de 

surgimento do modelo democrático do Estado.  

 

 

 

                                                           
62 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3. ed. v. 1. Campinas: Bookseller, 2002.   
63 A preocupação com a realização do acesso à justiça remonta a esse momento histórico. A problemática é deveras 

atual, haja vista que, conforme se abordará no tópico 1.1 do capítulo I da segunda parte do trabalho, a 

informatização do processo judicial tem como um dos seus fundamentos a viabilização do direito de acesso à 

justiça.  
64 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
65 Cite-se o posicionamento de Jürgen Habermas: “Do ponto de vista jurídico, um dos aspectos inquietantes da 

‘crise do Estado Social’ residia na ‘insensibilidade’ das burocracias estatais emergentes com relação a limitações 

impostas à autodeterminação de seus clientes – uma fraqueza do paradigma do Estado social simétrica à da 

‘cegueira social’ do direito formal burguês. No entanto, desde os anos 70, a discussão em torno dos paradigmas 

fez com que a compreensão paradigmática do direito perdesse o caráter de saber regulador intuitivo, que serve 

apenas como pano de fundo. De sorte que a disputa acerca da correta compreensão paradigmática do direito 

transformou-se num tema explícito da doutrina jurídica.” Ibid., p. 125, com grifos no original. 
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2.2 O MOVIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

No âmbito do paradigma do Estado social, é promovido o movimento internacional 

em prol do acesso à justiça66, ressalvando-se a relevância da obra de Mauro Cappelletti e Bryan 

Garth67 para identificação dos obstáculos à concretização desse direito, bem como o papel do 

Poder Judiciário na promoção dos direito fundamentais, diante do reconhecimento da sua 

responsabilidade política e social.  

De fato, essa novel postura do Poder Judiciário compreende a juridificação da justiça 

distributiva68, a partir da defesa de uma atuação positiva desse órgão para a proteção jurídica 

dos direitos fundamentais, inclusive os novos, como os direitos coletivos. Isso porque o Estado 

social tinha como maior obstáculo conferir efetividade aos novos direitos reconhecidos no 

âmbito do texto constitucional69. Assim, houve a gradativa superação do formalismo 

conservador liberal, em prol de uma postura voltada às contingências sociais emergentes.  

O paradigma do Estado social trouxe mudanças consideráveis às concepções dos 

processualistas, diante da publicação e socialização dos direitos das partes, uma vez que o 

processo se afasta do modelo liberal, escrito e determinado pelas partes, nominado de Sache 

der Parteien por Mauro Cappelletti70, e confere ênfase à perspectiva da oralidade e do 

desenvolvimento do protagonismo judicial no âmbito processual. 

O julgador, portanto, passa a ter uma postura ativa diante do processo, em virtude do 

movimento de acesso à justiça iniciado por doutrinadores em busca da identificação dos 

obstáculos essenciais à realização desse direito71. Além disso, com esse movimento passa-se a 

relacionar o processo à justiça social, bem como a igualdade jurídico-formal estabelecida pelas 

normas sociais e a desigualdade social.  

                                                           
66 A relevância do movimento de acesso à justiça é tamanha, que a sua análise a partir de uma perspectiva será um 

dos pilares para a averiguação do sistema virtual objeto da presente pesquisa, conforme se no capítulo III da 

segunda parte do trabalho. 
67 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

1988. 
68 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
69 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
70  CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado. Belo Horizonte: Curitiba, 2002. 
71 NUNES, Dierle José Coelho. O recurso como possibilidade jurídico-discursiva das garantias do 

contraditório e da ampla defesa. Dissertação (Mestrado em direito processual). Faculdade Mineira de Direito. 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.  
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Como consequências dessa nova postura, têm-se: (a) a ampliação dos poderes dos 

julgadores; (b) a identificação de escopos jurídicos e metajurídicos (sociais e políticos) para o 

processo. Por conseguinte, busca-se aproximar a relação entre o processo e a justiça social, bem 

como entre a igualdade formal e a material, a partir de uma concepção paternalista do Estado.  

No momento em que o processo se aproxima da realização dos fins sociais, a técnica 

processual volta-se ao desenvolvimento de procedimentos para ampliar os poderes do julgador 

e, por conseguinte, reduzir a participação das partes ao mínimo necessário para o proferimento 

da norma de decisão.   

A supressão da liberdade individual também merece ser considerada como um dos 

pontos vulneráveis do modelo de Estado social, visto que há uma contradição entre os fins 

propostos e os meios utilizados72. Inobstante o fim desse paradigma de Estado seja a liberdade 

de auto realização, no momento em que o Estado toma para si a responsabilidade por todos os 

fatos da sociedade (inclusive a realização dos direitos fundamentais), o espaço para a atuação 

do indivíduo é sobremaneira minorado73, o que dificulta o processo de emancipação proposto 

inicialmente.   

Ademais, a evidência da preocupação com a celeridade processual impôs diversas 

alterações em prol da sumarização da cognição, em detrimento da efetiva participação das 

partes na construção da norma de decisão. Hodiernamente, em virtude de questionamentos 

acerca da legitimidade das decisões, a participação ampla e irrestrita das partes no processo é 

medida essencial e não pode ser afastada mesmo diante do fundamento de agilização do trâmite 

processual e de realização da duração razoável do processo74. 

Ressalta-se, ademais, que a perspectiva de proteção do acesso à justiça revela a 

preocupação com as minorias, sem estabelecer, contudo, garantia da autonomia pública e 

privada. Os destinatários da norma de decisão não participam, numa perspectiva democrática, 

ativamente na construção da norma de decisão, em face da minoração de atos processuais 

necessários à resolução da lide. 

  

                                                           
72 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
73 HABERMAS, Jürgen. A Nova Intransparência: A crise do Estado de Bem-Estar Social e o Esgotamento das 

Energias Utópicas. Tradução: Carlos Alberto Marques Novaes. Revista Novos Estudos Cebrap. nº. 18, setembro 

1987. 
74 Essa problematização será retomada nos capítulos II e III da segunda parte do trabalho, quando da análise da 

informatização do processo judicial à luz da institucionalização do discurso e da democratização do acesso à 

justiça, considerando-se a necessidade de viabilizar um instrumento que permita a celeridade processual e, ao 

mesmo tempo, não macule os direitos e garantias fundamentais do cidadão no âmbito do processo civil. 
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3 PRECEITOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL 

 

O Estado constitucional compreende os elementos norteadores do atual momento 

histórico, refletindo as características atuais do constitucionalismo (movimentos 

constitucionais), as quais não se dissociam da democracia e do Estado de direito, razão pela 

qual José Joaquim Gomes Canotilho utiliza a expressão “Estado constitucional democrático de 

direito”75. 

Embora alguns autores ainda utilizem a expressão “de direito” para delimitar o atual 

paradigma de Estado, torna-se essencial elucidar que o Estado constitucional democrático 

distingue-se consideravelmente do modelo de Estado de direito76. 

Sob uma perspectiva do direito processual, Andréa Alves de Almeida77 ressalta o 

marco essencial que distingue os paradigmas do Estado de direito e o Estado democrático 

constitucional: a garantia democrática de participação das partes na construção das normas.  

A preocupação com a democracia participativa (distinta da democracia formal do 

Estado liberal) apenas se desenvolve nos últimos anos do século XX, compreendendo-se como 

elemento essencial para o controle democrático dos atos estatais, uma vez que se reconhece que 

todo o poder (que fundamenta a existência do Estado) decorre do povo.  

Ao pontuar os traços delineadores do seu trabalho, Renato Stanziola Vieira78 registra 

que a concepção de democracia tem como pressuposto essencial a compreensão de que o povo 

é o fator de legitimação da atuação do Estado. Tal acepção ressalva as diversas categorias e 

instâncias de atribuição de povo79, abarcando a democracia ativa, participativa e, 

principalmente, a posição de destinatário das decisões estatais – inclusive as judiciais.  

                                                           
75 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003, 

com grifos no original. 
76 Nesse sentido: “O Estado de Direito Democrático possui um nexo com o Estado de Direito porque se caracteriza 

pelo princípio da reserva legal, mas extrapola os limites do Estado de Direito com o plus democrático, que significa 

a garantia de participação efetiva dos destinatários das decisões estatais na sua criação, aplicação e fiscalização 

por meio (médium lingüístico) da processualidade jurídica (isonomia, contraditório e ampla defesa).” ALMEIDA, 

Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 123.  
77 Tendo em vista o caráter essencial dessa garantia, questiona-se, no capítulo II da segunda parte do trabalho, se 

o modelo de sistema virtual criado pelo CNJ (Processo Judicial Eletrônico) macula tal garantia, apresentando-se 

três pilares de análise: (a) publicidade; (b) comunicação dos atos processuais; (c) prática dos atos processuais.  
78 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
79 Esclareça-se que não é objetivo deste trabalho delimitar a concepção doutrinária de povo, o que ensejaria 

trabalho árduo, nos moldes expressos na seguinte obra: Friedrich Müller. Quem é o povo? A questão fundamental 

da democracia. Tradução Peter Naumann, revista por Paulo Bonavides. São Paulo: Editora Max Limonad, 1998.   
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Ademais, a construção do paradigma de Estado democrático constitucional demanda 

uma “ordem de domínio legitimada pelo povo”80, tendo como pressuposto essencial, portanto, 

a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão nos âmbitos das funções 

estatais (legislativa, executiva e judiciária).  

Com a previsão dos direitos individuais, no paradigma do Estado liberal, tem-se apenas 

o êxito de limitar o poder do Estado, o qual permaneceu nas mãos dos representantes do povo. 

Não houve, nesse momento, a democratização do poder, compreendida como “vontade jurídica 

legitimamente exercida e não como força arbitrária ou discricionária”81. 

Com a crise do modelo de Estado social, vivenciada na última metade do século XX, 

fez-se necessário “um giro reflexivo que implicava a tematização de um pano de fundo de pré-

compreensões do direito”82. Nesse afã, surge a preocupação com a concretização dos direitos 

fundamentais, mediante a previsão de garantias constitucionais amplas, e com a realização do 

princípio democrático, considerando a relevância da participação dos destinatários na 

construção das normas jurídicas, inclusive as normas de decisão criadas pelo Poder Judiciário. 

Gustavo Zagrebelsky83 destaca outro fator essencial para a superação do Estado de 

direito e constituição do Estado democrático constitucional, qual seja, a relação de adequação, 

subordinação e legitimação da legislação infraconstitucional em relação ao texto constitucional. 

As Constituições modernas, portanto, preveem amplo rol de princípios dotados de 

normatividade capazes de influenciar e vincular as funções do Estado exercidas pelos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário. 

A lei que, no modelo de Estado de direito, se consubstanciava no fator de legitimação 

de todos os atos estatais perde, no paradigma do Estado democrático constitucional, esse mister 

e passa a ter, como parâmetro de conformação e legitimação, o texto constitucional elaborado 

a partir da concepção da soberania popular.   

O constitucionalismo atual expressa-se na era dos direitos84. Contudo, a realização dos 

direitos fundamentais não se restringe à mera previsão normativa, de modo que se analisa a sua 

fundamentalidade (perspectiva material da Constituição), para abarcar mecanismos capazes de 

                                                           
80 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Cadernos democráticos. Coleção Fundação Mário 

Soares. Edição Gradiva, Lisboa, 1999, p. 29. 
81 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005, p. 125. 
82 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 142. 
83 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial Trotta, 2007. 
84 SANCHÉZ, Miguel Revenga. Cinco grandes retos (y otras tantas amenazas) para la democracia constitucional 

en el siglo XXI. In: Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Fortaleza: Edições Demócrito 

Rocha, 2010.  
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condicionar, de modo efetivo, o fundamento de toda a comunidade e vincular as condutas do 

poder público e dos particulares85.  

Sendo assim, infere-se que apenas o paradigma de Estado democrático constitucional 

possui condições de, nesse momento, efetivamente extrair as consequências que se derivam da 

fundamentalidade dos direitos, tendo como paradigma a concepção da dignidade da pessoa 

humana, a normatividade dos princípios e a força normativa de Constituição. 

Conforme ressalva Jorge Miranda86, a inserção da dignidade da pessoa humana87 nas 

constituições contemporâneas não se resume a mera previsão constitucional, visto que tal 

concepção passa a assumir a condição de unidade valorativa do sistema constitucional, ou seja, 

princípio fomentador de todas as ações do Estado, principalmente na proteção dos direitos 

fundamentais.  

No âmbito do sistema constitucional brasileiro, a dignidade da pessoa humana assumiu 

status jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988, na qual o constituinte estabelece 

que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. Com essa condição, 

todas as ações do Estado, diplomas normativos e institutos jurídicos passam a ser 

compreendidos à luz da concepção deste princípio, sob pena de serem descaracterizados os 

pilares do próprio Estado democrático constitucional. 

Sob essa perspectiva e com o respaldo no reconhecimento da força normativa da 

Constituição exposta por Konrad Hesse88, altera-se o eixo central do ordenamento jurídico das 

normas do direito infraconstitucional (e normas pautadas em valores individuais) para as 

normas constitucionais em proteção à dignidade da pessoa humana. 

Ademais, a força normativa da Constituição, como capacidade de as normas 

constitucionais determinarem e obrigarem a sua observância, é um dos objetivos centrais do 

constitucionalismo atual – o que alguns doutrinadores nominam de neoconstitucionalismo89. 

Para isso, a Constituição merece ser considerada como o ponto de partida de todos os direitos, 

haja vista que apenas o texto constitucional pode representar a instância que determina a 

racionalidade do conjunto do sistema.  

                                                           
85 Relevante discussão sobre a vinculação das condutas dos particulares às normas de direitos fundamentais é 

exposta nas seguintes obras: (a) SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria 

geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010; (b) DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
86 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 
87 A dignidade da pessoa humana (item 3 do capítulo II da primeira parte do trabalho) é relacionada ao direito de 

acesso à justiça, o qual servirá como fundamento para a informatização do processo judicial (item 2.1 do capítulo 

I da segunda parte do trabalho). 
88 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
89 No tópico subsequente, será questionada a adequação desse epíteto.  
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Com isso, a recuperação, pela Constituição, do seu papel como ponto central do 

ordenamento é uma condição imprescindível para o compromisso com a sua vigência90. 

Contudo, essa alteração do referencial do ordenamento para a Constituição merece, como dito, 

ser acompanhada por fatores democráticos de participação popular, além da limitação dos 

poderes do Estado e do estabelecimento de um sistema de proteção aos direitos fundamentais.  

Nesse sentido, leciona Renato Stanziola Vieira91 que a construção do modelo de 

Estado democrático constitucional decorre da necessidade de associar o constitucionalismo à 

democracia, uma vez que “[...] democracia sem constitucionalismo significaria uma exacerbada 

concentração dos poderes políticos nos representantes do povo; E constitucionalismo sem 

democracia acarretaria um absolutismo parlamentar”92. 

  

3.1 DISCUSSÕES DOUTRINÁRIAS ACERCA DO EPÍTETO 

“NEOCONSTITUCIONALISMO” 

 

A partir do contexto pós-segunda guerra, surgem novos elementos que influenciam a 

compreensão do constitucionalismo, afastando-o da sua concepção tradicional rumo à 

configuração de uma nova etapa dos movimentos constitucionais – neoconstitucionalismo. Em 

Mauro Barberis93, o surgimento desse epíteto remonta-se à contestação dos fundamentos do 

positivismo jurídico, iniciado nos anos 1970 por Ronald Dworkin, bem como ao fenômeno de 

constitucionalização do direito, nos termos expostos por Riccardo Guastini94. 

Conforme exposto por aquele doutrinador, o fenômeno de expansão das normas 

constitucionais para os diversos ramos do direito é vivenciado por diversos países, dentre os 

quais são citados: (a) Estados Unidos, com destaque ao papel desempenhado pelo Tribunal 

Constitucional deste país, o que, na sua concepção, justifica as críticas propostas por Ronald 

Dworkin e John Rawls; (b) Alemanha, onde se destaca o ativismo judicial em detrimento do 

estrito positivismo legalista; (c) França, onde o Conselho Constitucional Francês tem 

fomentado relevante debate sobre o fenômeno da constitucionalização.  

                                                           
90 SANCHÉZ, Miguel Revenga. Cinco grandes retos (y otras tantas amenazas) para la democracia constitucional 

en el siglo XXI. In: Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Fortaleza: Edições Demócrito 

Rocha, 2010.  
91 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 50. 
92 No item 2 do capítulo II, apresenta-se a problematização da relação entre direitos fundamentais e democracia. 
93 BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, Democracia e Imperialismo de la Moral. In: CARBONELL, 

Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. 
94 GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: CARBONELL, 

Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. 
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O neoconstitucionalismo, portanto, apresenta elementos que tangenciam o 

juspositivismo e o jusnaturalismo, o que dificulta, sobremaneira, a justificação do caráter 

inovador desse fenômeno, consoante dispõe Mauro Barberis95. 

A inexatidão terminológica do epíteto neoconstitucionalismo é justificada por Dimitri 

Dimoulis96 com base em dois fundamentos essenciais97: (a) a utilização do termo 

neoconstitucionalismo como sinônimo de constitucionalismo torna-se frágil, por defender que 

apenas no primeiro momento existiria a efetiva força normativa da Constituição; (b) a acepção 

do neoconstitucionalismo como justificador da inclusão da moral na interpretação 

constitucional desconsidera a existência do moralismo jurídico, criando inadequadamente uma 

vertente para essa corrente teórica. 

Consoante dispõe esse autor, os doutrinadores neoconstitucionalistas – como exemplo, 

Robert Alexy, Ronald Dworkin e Gustavo Zagrebelsky – em regra defendem posturas 

contrárias ao positivismo jurídico (típico do modelo de Estado liberal), argumentando em favor 

da influência da moral na interpretação das normas constitucionais e conferindo relevância 

essencial aos princípios constitucionais.    

Relevante apontamento é feito por Suzanna Pozzolo98, a qual identifica a ambiguidade 

da tese neoconstitucionalista na perspectiva da interpretação moral da Constituição nos 

seguintes termos: “[...] el imperialismo de la moral, típico del neoconstitucionalismo, no me 

parece que haga nada más que elevar un nuevo <<rey>> por encima del Derecho [...]”.  

Luís Roberto Barroso99 nomina esse fenômeno como “pós-positivismo” e afirma que 

o termo “não surge com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do conhecimento 

                                                           
95 “[...] se distingue precisamente del juspositivismo inclusivo en cuanto hace suya la tesis jusnaturalistas de la 

conexión (identificativa) necesaria entre Derecho y moral; pero se diferencia del jusnaturalismo tradicional, y se 

acerca al juspositivismo inclusivo, en cuanto sitúa tal conexión en el nivel de los principios fundamentales o 

constitucionales, que desde siempre es el campo de reflexión del constitucionalismo.” Tradução livre: se distingue 

precisamente do juspositivismo quando adota as teses jusnaturalistas da conexão (identificativa) necessária entre 

direito e moral; contudo, se diferencia do jusnaturalismo tradicional, e se aproxima do juspositivismo quando situa 

essa conexão no nível dos princípios fundamentais ou constitucionais, os quais desde sempre são incluídos no 

campo de reflexão do constitucionalismo. BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, Democracia e 

Imperialismo de la Moral. In: CARBONELL, Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial 

Trotta, 2009, p. 264. 
96 DIMOULIS, Dimitri. Anotações sobre o “neoconstitucionalismo" [e sua crítica]. Artigos Direito GV – working 

papers. nº. 17, 2008a. 
97 No seu artigo científico, esse doutrinador questiona cada um dos elementos apresentados por Luis Roberto 

Barroso, de modo que os argumentos destacados neste trabalho não abarcam a amplitude da obra do autor em 

estudo.  
98 Tradução livre: o imperialismo da moral, típico do neoconstitucionalismo, não me parece que seja nada mais 

que elevar um novo <<rei>> acima do direito. POZZOLO, Susanna. Un constitucionalismo ambiguo. In: 

CARBONELL, Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 210. 
99 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 328. 
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convencional”. A sua concepção volta-se, portanto, em defesa do entrelaçamento entre direito 

e ética, em face da reintrodução dos ideais de justiça e de legitimidade buscados pela sociedade. 

Luigi Ferrajoli100 apresenta a sua ressalva em relação ao termo neoconstitucionalismo, 

questionando a sua aproximação de questões políticas e não jurídicas, sem analisar a mudança 

do paradigma constitucional decorrente das questões constitucionais (mormente a criação de 

mecanismos para dificultar a alteração do texto constitucional), bem como os efeitos dos atuais 

movimentos constitucionais na concepção do positivismo jurídico101. 

Infere-se, portanto, que o neoconstitucionalismo, na concepção exposta pelos 

neoconstitucionalistas (contrários ao positivismo jurídico, em essência), abarca posturas 

axiológicas e valorativas não compatíveis com os ditames democráticos, por compreender a 

justificação do ativismo e da discricionariedade judicial (filosofia da consciência sem 

consideração da linguagem como elemento definidor do sentido das coisas). 

Com a virada da filosofia da linguagem, consoante dispõe André Quintela Alves 

Rodrigues102, tem-se o afastamento da concepção de Wittgenstein (lógico-abstrata) em prol da 

acepção pragmática de John Austin. Isso influencia na análise da discricionariedade do julgador 

no processo de elaboração da norma de decisão103. 

                                                           
100 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: FERRAJOLI, Luigi; 

STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo 

– um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
101 “Em primeiro lugar, a expressão ‘constitucionalismo’, cujo emprego, para designar uma ideologia, mesmo 

quando invocada em ordenamentos dotados de sólidas tradições liberal-democráticas, termina por se converter em 

um termo léxico político ao invés do léxico jurídico, impedindo que se evidencie a transformação do paradigma 

que intervém na estrutura do direito positivo com a introdução da rigidez constitucional. O mesmo ocorre – e 

talvez de modo ainda mais intenso – com a expressão ‘neoconstitucionalismo’, porque, ao se referir, sob o plano 

empírico, ao constitucionalismo jurídico dos ordenamentos dotados de Constituições rígidas, mostra-se assimétrica 

em relação ao constitucionalismo político e ideológico supraindicado, que não designa um sistema jurídico e 

tampouco uma teoria do direito, mas serve apenas como Estado Liberal de Direito; e porque, identificada somente 

sob o plano teórico com a concepção jusnaturalista do constitucionalismo, não assimila as características essenciais 

e distintivas em relação à sua concepção juspositivista, que lhe resulta, de fato, ignorada. Outra razão, por fim, diz 

respeito à própria expressão “positivismo jurídico”, que assume um sentido que não colabora para que se acredite 

na sua contraposição ao (neo)constitucionalismo.” Ibid., p. 2. 
102 RODRIGUES, André Quintela Alves. A interpretação jurídica no contexto reviravolta linguística. Caderno da 

Escola de Direito e Relações Internacionais. nº. 14. v. 1. Curitiba: 2011. 
103 “No âmbito continental, a virada hermenêutica deu-se na transição da epistemologia (Schleiermacher e Dilthey) 

para a ontologia (Heidegger e Gadamer) – de modo de conhecer passou para o modo de ser –, enquanto na filosofia 

da linguagem a virada foi interna, de uma feição lógico-abstrata (Wittgenstein) para um viés pragmático (Austin, 

Frege). A virada hermenêutica (hermeneutic turn) retrata e fundamenta a impossibilidade de reduzir a linguagem 

à perspectiva científico-moderna. Já a virada da filosofia da linguagem consiste numa revisão da semântica 

tradicional, em que ‘a significação não depende mais da ordenação objetiva, mas a palavra tem sentido pela 

maneira como é usada, isto é, de acordo com a função determinada que exerce num jogo de linguagem’”. Ibid., p. 

2. 
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Sobreleva-se, nesse ponto, o problema em torno do decisionismo, diante da 

compreensão – como o faz Oskar von Bülow104 com sua teoria da relação jurídica – de que a 

interpretação é um ato de vontade do intérprete.  

A ressalva quanto à questão terminológica é essencial para a compreensão dos atuais 

movimentos constitucionais, mormente para rechaçar a assimilação do neoconstitucionalismo 

a diversas e distintas teorias do direito (moralismo jurídico, escola do direito livre e a 

jurisprudência dos valores, por exemplo) e a concepção de superação (equivalente a supressão) 

do constitucionalismo desenvolvido em momentos anteriores.  

Contudo, torna-se essencial elucidar que, independentemente do epíteto utilizado, é 

inquestionável que “o movimento constitucionalista ostenta uma configuração diferente”105. 

Consoante exposto por Walter Nunes da Silva Júnior106, com a superação do Estado liberal, o 

constitucionalismo passou a ser analisado a partir de um novo paradigma – o democrático 

constitucional – com o reconhecimento da Constituição como elemento determinante para a 

mensuração da legitimidade do poder do Estado, sob pilares democráticos e de realização dos 

direitos fundamentais. 

Segundo Luís Roberto Barroso107, o atual momento constitucional apresenta as 

seguintes características essenciais: (a) entrelaçamento entre o direito e a ética, remontando-se 

aos valores constitucionais; (b) materialização dos valores em princípios constitucionais 

explícitos e implícitos; (c) reconhecimento da normatividade dos princípios, como elementos 

que conferem unidade e harmonia ao ordenamento jurídico, além de influenciar na interpretação 

das normas constitucionais – ponto de maior destaque.  

Inobstante isso, imperioso se torna ressaltar que a concepção de superação do 

positivismo (pós-positivista, conforme defendem alguns doutrinadores) compreende dois 

elementos essenciais: (a) a não junção de teorias distintas (direito livre, jurisprudência dos 

valores e jurisprudência dos conceitos, por exemplo), sem o rigor metodológico necessário; (b) 

o questionamento acerca da postura epistemológica de aproximação com a filosofia da 

consciência. 

Cabe destacar, ainda, que a normatividade dos princípios – um dos pilares da postura 

pós-positivista – não merece ser utilizada, portanto, como um dos fundamentos para justificar 

                                                           
104 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
105 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 254. 
106 Ibid. 
107 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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a discricionariedade judicial, sob pena de se retroceder aos problemas estruturantes do 

positivismo. Esse é o posicionamento de Luís Roberto Barroso108.  

Sem adentrar no questionamento acerca da adequação da técnica da ponderação (que 

é questionada por alguns doutrinadores), infere-se que a norma de decisão deve, para ser 

compatível com os elementos que conferem a sua legitimidade, ser devidamente fundamentada 

numa perspectiva racional, com limites à discricionariedade do julgador.  

 

3.2 O PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL 

 

A concepção democrática do Estado demanda a redefinição dos princípios 

consubstanciados em sua perspectiva clássica, o que impõe a superação dos paradigmas 

tradicionais do modelo de Estado de direito em face das novas exigências sociais, mormente 

quanto à realização dos direitos fundamentais e da garantia de exercício pleno da cidadania 

ativa109.  

A superação do paradigma do Estado social é marcada pelo reconhecimento, nos 

âmbitos normativo e doutrinário, da internalização da participação popular na elaboração das 

decisões estatais, mormente na elaboração da norma de decisão no âmbito da função 

jurisdicional do Estado110. 

A concepção do paradigma do Estado democrático constitucional, portanto, implica o 

reconhecimento da evolução do Estado de direito (formal e material), bem como de alguns 

princípios, senão vejamos. 

O princípio da constitucionalidade, segundo Mário Lúcio Quintão Soares111, decorre 

do reconhecimento da supremacia da Constituição, como lei fundamental orientadora e 

delimitadora de todos os elementos do Estado democrático constitucional, bem como da sua 

força normativa.  

                                                           
108 “O intérprete e o limites de sua discricionariedade. A moderna interpretação constitucional envolve escolhas 

pelo intérprete, bem como a integração subjetiva dos princípios, normas abertas e conceitos indeterminados. Boa 

parte da produção cientifica da atualidade tem sido dedicada, precisamente, à contenção da discricionariedade 

judicial, pela demarcação de parâmetros para a ponderação de valores e interesses e pelo dever de demonstração 

fundamentada da racionalidade e do acerto de suas opções.” BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação 

da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 

p. 349, com grifos no original. 
109 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
110 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 2. ed. Madrid: Tecnos, 

1986. 
111 Ibid. 
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Consoante ressalva Konrad Hesse112, a essência da norma constitucional reside na sua 

vigência, ou seja, na possibilidade de a situação prevista normativamente ser concretizada na 

realidade social, razão pela qual defende que a pretensão de eficácia da norma jurídica apenas 

será alcançada quando observada a intrínseca relação entre o ordenamento normativo e o 

contexto fático correspondente (condições sociais, políticas, econômicas e outras). 

Segundo Konrad Hesse113, “a Constituição adquire força normativa na medida em que 

logra realizar essa pretensão de eficácia” e, ainda que considerada uma simples construção 

teórica, toda Constituição possui uma força vital mínima que apenas necessita ser desenvolvida 

com base na realidade fática, bem como na sua capacidade de imposição de condutas. 

O sistema de proteção aos direitos fundamentais, consoante dispõe Mário Lúcio 

Quintão Soares114 “[...] exerce funções democráticas, sociais e de garantia do Estado 

democrático de direito”, razão pela qual esses direitos merecem ser considerados como uma 

categoria básica do paradigma do Estado democrático constitucional. Nesse afã, cumpre 

registrar a posição de Noberto Bobbio115 no sentido de que a efetiva proteção dos direitos 

fundamentais é elemento essencial para o reconhecimento do Estado democrático 

constitucional.   

A mera positivação de direitos de cunho fundamental é inócua se inexistir normas de 

organização e procedimento destinadas a sua realização116. Com amparo nas concepções de 

direito a procedimentos de Robert Alexy117 e de status activus processualis de Peter Häberle118, 

Gilmar Ferreira Mendes119 defende a concepção de que as garantias processuais dos direitos 

fundamentais enquadram-se como um dos fundamentos do Estado democrático constitucional. 

De acordo com Konrad Hesse120, os direitos fundamentais devem criar e manter as 

condições necessárias para assegurar a vida, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. 

                                                           
112 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
113 Ibid., p. 16. 
114 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 220. 
115 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1992. 
116 MENDES, Gilmar Ferreira. Proteção judicial efetiva dos direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão; 

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado Constitucional – Estudos em homenagem a J. J. 

Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
117 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 
118 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – A sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1997. 
119 Em virtude desse fato, a segunda parte do trabalho volta-se à seguinte problematização: o sistema virtual, tendo-

se como objeto de estudo o software nominado PJe desenvolvido pelo CNJ, macula garantias processuais 

(mormente do discurso) para a proteção dos direitos fundamentais.  
120 Ibid. 
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Apenas se logra tal objetivo quando a liberdade numa perspectiva coletiva resulta garantida na 

mesma medida da liberdade individual, já que elas se encontram relacionadas de modo 

intrínseco. 

Com isso, a singularidade, a estrutura e a função dos direitos fundamentais objetivam 

garantir não apenas os direitos individuais, mas também os princípios objetivos básicos para o 

ordenamento constitucional democrático121. Assim, a teoria dos direitos fundamentais atua 

legitimando, criando e mantendo o consenso, bem como garantindo a liberdade individual e 

limitando o poder estatal – importantes elementos para os processos democráticos do atual 

paradigma de Estado, o democrático constitucional.  

Portanto, os direitos fundamentais atuam como limite da atuação estatal e garantia dos 

fundamentos do ordenamento jurídico. Numa perspectiva democrática, têm-se a garantia e a 

concretização dos direitos fundamentais mediante o exercício pleno e efetivo da cidadania ativa 

do Estado, como capacidade de participação no exercício do poder político e na gestão dos 

negócios da comunidade, consoante ressalva Mário Lúcio Quintão Soares122.  

A cidadania ativa não se resume à participação na gestão dos negócios, mas demanda 

a plena participação política na comunidade por diversos procedimentos123. Assim, além do 

aprimoramento das instituições políticas, a efetivação plena da cidadania exige o 

desenvolvimento da democracia social, econômica e participativa, bem como a previsão de 

garantias e princípios processuais constitucionais como seus pilares.  

Os direitos fundamentais asseguram a livre e igualitária participação dos cidadãos na 

formação da vontade política e, ainda mais, protege a atividade e a igualdade de condições das 

minorias políticas na formação da opinião pública124. 

Depreende-se, portanto, que os pilares essenciais do Estado democrático 

constitucional são: (a) o sistema de proteção dos direitos fundamentais; (b) a garantia da 

cidadania ativa como elemento fundamental para a democracia. Apenas com a racionalização 

                                                           
121 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 
122 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado – introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 220. 
123 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias 

constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
124 Nesse sentido: “Si non son tutelados los Derechos Fundamentales, no existe para la minoría alguna posibilidad 

de convertirse en mayoría. Justamente esto es una característica esencial de la democracia. Con esto también 

resulta corroborada la opinión de Smend, según la cual los Derechos Fundamentales no son ‘restricciones’ 

contrapuestas al Estado; más bien, forman con él una relación unificante (“verbindende Bezichung”).” Tradução 

livre: Se não são tutelados os Direitos Fundamentais, não existe para a minoria alguma possibilidade de converter-

se em maioria. Apenas isso é uma característica essencial da democracia. Com isso também resulta corroborada a 

opinião de Smend, segundo a qual os Direitos Fundamentais não são ‘restrições’ contrapostas ao Estado; mas 

forma com ele uma relação unificante (“verbindende Bezichung”). HABERMAS, Jürgen. Between facts and 

norms. Londres: Polity Press, 1996, p.384. 
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do poder, consoante ressalva Jürgen Habermas125, é possível que os cidadãos estejam 

envolvidos na concretização dos sistemas de direitos, a fim de superar a tensão entre facticidade 

e validade sociais.  

Importante salientar que a análise dos paradigmas do Estado pautou-se numa 

concepção global dos movimentos constitucionais, sem delimitar, portanto, o contexto do 

Brasil. Na concepção de Walter Nunes Silva Júnior126, o Brasil tardou em instaurar o modelo 

de Estado constitucional, de modo que apenas com o processo de redemocratização do país, 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é possível identificar os elementos de 

paradigma desse Estado.  

Inobstante o texto constitucional se utilize do termo “Estado Democrático”127, o 

paradigma estabelecido no país é o do Estado democrático constitucional, pautado, 

primordialmente, pela proteção da dignidade da pessoa humana e do sistema de direitos 

fundamentais, conforme as lições de Walter Nunes da Silva Júnior128. 

 

3.3 FUNÇÃO JURISDICIONAL E PROCESSO NO MODELO DE ESTADO 

DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL  

 

Conforme já ressaltado, o paradigma do Estado liberal pauta-se conforme os ditames 

do racionalismo jurídico, remontando-se à clássica concepção de Montesquieu129, no sentido 

de que o julgador é apenas um autômato para aplicar a norma positiva à luz da teoria da 

subsunção dos fatos à lei, sem espaço para o trabalho exegético com os métodos hermenêuticos 

refinados para a interpretação das normas. 

De acordo com Antônio Enrique Pérez Luño130, essa acepção ensejou a elaboração, 

pela dogmática jurídica, da teoria da subsunção, considerando que a função jurisdicional reduz-

se a “[...] encaixar os fatos controvertidos nos pressupostos fáticos tipificados nas leis e aplicar 

as consequências jurídicas a elas previstas [...]”. Tem-se como consequência disso a 

                                                           
125 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms. Londres: Polity Press, 1996. 
126 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  
127 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Constituição e o Supremo. Coordenadoria de divulgação de 

jurisprudência do STF (Org.). São Paulo: Montecristo Editora Ltda., 2012, p. 1 (e-book). 
128 Ibid.  
129 MONTESQUIEU, Charles de. De l’Esprit des Lois. Oeuvres Complètes. Dijon: Ed. Da Bibliothèque de la 

Pléiade, 1951. 
130 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado Constitucional. Tradução: José 

Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012b (e-book), p. 

2. 
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problemática, presente nas discussões doutrinárias há séculos, da separação entre facticidade e 

validade, ou seja, entre questões de fato e de direito na elaboração da norma de decisão. 

Tendo em vista que essa concepção reducionista da função jurisdicional acarretou a 

simplificação da própria compreensão do processo, houve o gradativo afastamento dessa tese, 

mormente diante do paradigma do Estado democrático constitucional e o consequente enfoque 

no sistema dos direitos fundamentais e questionamentos acerca da legitimidade das decisões 

judiciais131. 

A atual concepção do processo judicial compreende-se a partir das garantias 

principiológicas asseguradas no texto constitucional132, razão pela qual a jurisdição, como 

função do Estado, corresponde à “[...] atividade de decidir subordinada ao dever de fazê-lo 

segundo os princípios fundamentais do Processo”133.  

No âmbito do modelo de Estado democrático constitucional, faz-se imprescindível 

analisar a norma de decisão e suas condições, haja vista que isso se demonstra como elemento 

essencial para a efetivação da democracia134. Nesse sentido, “a democracia não é algo acabado, 

consiste na participação de todos os destinatários, quer da lei ou do provimento, na produção, 

aplicação, interpretação e fiscalização incessante da constitucionalidade (co-instituições)”135. 

A perspectiva democrática de exercício da função jurisdicional demanda a análise da 

legitimidade da norma de decisão (o que é completamente distinto da legalidade e esta não é 

suficiente para garantir aquela), a partir de várias perspectivas, inclusive da participação dos 

seus destinatários no processo de sua elaboração, bem como da mensuração do fundamento do 

conhecimento (giro linguístico com a invasão da linguagem na filosofia) e dos limites da 

interpretação. 

Antônio Enrique Pérez Luño136 realça a importância da análise da função jurisdicional, 

argumentando que, no paradigma do Estado democrático constitucional, há a garantia 

                                                           
131 Com a informatização do processo judicial, tais questionamentos sobrelevam-se, mormente diante da 

possibilidade de ampliação da democracia participativa com a utilização de novos recursos tecnológicos no âmbito 

das funções estruturantes do Estado, conforme problematizado no item 2 do capítulo II da primeira parte desse 

trabalho.  
132 A preocupação com a preservação dos direitos e das garantias fundamentais é objeto dos capítulos II e III da 

segunda parte desse trabalho, quando da análise do software do PJe, criado pelo CNJ.  
133 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 23, com grifos no original. 
134 Com a informatização do processo judicial, sobreleva-se a importância da análise do processo de elaboração 

das normas de decisão para garantir a sua legitimidade, razão pela qual os capítulos II e III da segunda parte do 

trabalho analisam a institucionalização do discurso e a democratização do acesso à justiça no âmbito do software 

do PJe.   
135 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005, p. 104. 
136 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado Constitucional. Tradução: José 

Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012b (e-book). 
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jurisdicional dos direitos fundamentais como objetivo básico do Estado e essa previsão tem, 

como mister essencial, a tutela do sistema constitucional dos direitos fundamentais em prol da 

sua efetiva concretização137. 

Em vista disso, Andréa Alves de Almeida138 defende que o “processo no paradigma 

democrático deve ser compreendido como conquista teórica do cidadão e instituto de direitos 

fundamentais disciplinadores da atividade do Estado e não mais como instrumento de 

jurisdição”. O afastamento da compreensão do processo como instrumento de jurisdição 

demanda a superação da clássica teoria da relação jurídica de Oskar von Bülow139, ainda 

presente nos preceitos da escola instrumentalista do processo – abordada no capítulo 

subsequente.  

No âmbito do Estado democrático constitucional, não se demonstra justificável um 

amplo espaço para a discricionariedade do julgador, bem como a busca por elementos fora do 

processo (escopos metajurídicos) para fundamentar as decisões judiciais140. Ronald Dworkin141 

também critica a aceitação da discricionariedade judicial – com enfoque no realismo e 

positivismo jurídico –, por considerar que os julgadores não estão legitimados a criar normas 

em substituição ao legislador.  

  

3.3.1 O déficit de legitimidade do Poder Judiciário 

 

A análise da legitimidade perpassa pelo questionamento “acerca da justificação dos 

valores e do poder legal”142, apresentando, portanto, exigências mais refinadas que a 

mensuração da legalidade, que, situada nos âmbitos formal, técnico e jurídico, exige apenas a 

observância das disposições normativas.  

Em Paulo Bonavides143, portanto, a legitimidade no exercício de determinada função 

estatal (legislativa, executiva ou jurisdicional)144 tem como referencial a democracia, a partir 

                                                           
137 No capítulo I da segunda parte do trabalho, apresentam-se os fundamentos da informatização do processo 

judicial diante da preocupação de realização dos direitos de acesso à justiça e duração razoável do processo, bem 

como dos demais direitos de cunho fundamental. 
138 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005, p. 102. 
139 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
140 TEIXEIRA, Welington Luzia. Da natureza jurídica do processo à decisão judicial democratizada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008. 
141 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
142 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 141. 
143 Ibid. 
144 Ao longo do trabalho, refere-se à necessidade de legitimidade no processo de elaboração das normas de decisão, 

a partir da institucionalização do discurso e da democratização do acesso à justiça. Nos capítulos II e III da segunda 
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da concepção de que todo o poder emana do povo – previsão existente na Constituição Federal 

de 1988. Ademais, há a necessidade de averiguar a correspondência entre a legalidade e a 

legitimidade, haja vista a possibilidade de haver a atuação pautada nos ditames legais mas 

carente de legitimidade em face da sua perspectiva não democrática145. 

Paulo Bonavides146 e Jürgen Habermas147 voltam-se para a aceitabilidade (aprovação) 

do exercício de determinada função estatal como elemento essencial para a configuração da 

legitimidade do ordenamento, a partir de preceitos democráticos de participação dos cidadãos 

no processo decisório. 

Semelhante é o posicionamento de Renato Stanziola Vieira148, o qual compreende que 

a delimitação da legitimidade da ordem constitucional “[...] pode ser bem conceituada como 

‘uma qualidade que não se deriva das leis formais ou decretos, mas de uma aceitação social (ou 

aceitabilidade) e idoneidade, determinadas por referência a normas às quais os subordinados 

concedem maior ou menor grau de aceitação’”. 

Importa elucidar que a concepção da legitimidade modifica-se conforme o paradigma 

de Estado e, em vista de seu caráter empírico, não possui um figuração estática. Pelo contrário, 

consoante expõe a doutrina, o processo de legitimidade do ordenamento (e, por consequência, 

das normas jurídicas) é um processo contínuo a partir de preceitos democráticos149. 

Jürgen Habermas150 apresenta uma redefinição da sua compreensão sobre a 

legitimidade do direito, compreendendo-a a partir da instituição entre facticidade e validade, 

afastando-se qualquer submissão do direito à moral – considerada na sua concepção pretérita – 

                                                           
parte do trabalho, esses elementos servem como parâmetros para averiguar se o modelo de sistema virtual (objeto 

de estudo) permite que a norma de decisão seja acobertada pelo manto da legitimidade.  
145 A análise da legitimidade compreende as seguintes delimitações: “[...] legitimidade significa que há bons 

argumentos para que um ordenamento político seja reconhecido como justo e equânime; um ordenamento legítimo 

merece ser reconhecido. Legitimidade significa que um ordenamento político é digno de ser reconhecido. Com 

essa definição, sublinha-se que a legitimidade é uma exigência contestável; e que é (também) do reconhecimento 

(pelo menos factual) dessa exigência que depende a estabilidade de um ordenamento de poder.” HABERMAS, 

Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1990, p. 219-220.   
146 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
147 Ibid. 
148 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 11. 
149 Cite-se: “Mesmo porque, se o conceito de legitimidade tem um caráter empírico, na medida em que a 

legitimidade jamais encontra uma resposta única, mas pressupõe o concurso da opinião pública e implica a 

capacidade de um sistema político de manter a crença de que as instituições vigentes são as mais apropriadas à 

sociedade, nosso esforço apenas terá algum sentido se nossa visão pragmática de democracia e nossa abordagem 

retórica do direito forem suficientemente sensíveis para fazer uma leitura ideológica dos diferentes argumentos 

possíveis, decifrando os topoi políticos e jurídicos, compreendendo a deformação de sentido que eles são capazes 

de produzir.” FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica: Crise do direito e práxis política. Rio de Janeiro: 

Forense, 1984, p. 103. 
150 Id. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
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apresentando, por conseguinte, uma relação de complementariedade. Para Cynara Silde 

Mesquita Veloso151, nessa nova postura Habermasiana, “o direito passa a ter seu fundamento 

de validade nos processos democráticos para a formação da vontade e da opinião”. 

Essencial delimitar que a legitimidade do direito pode ser analisada sob dois aspectos: 

(a) produção normativa, remontando-se ao processo legislativo; (b) processo administrativo e 

judicial152 – este último abarca, por consequência, a perspectiva processual de aplicação da 

norma ao caso concreto153. 

A problematização da legitimidade no âmbito da função jurisdicional demanda a 

análise da teoria dos paradigmas, para aplicar conceitos próprios da filosofia da linguagem para 

as reflexões jurídicas, analisando a norma de decisão a partir do Estado democrático 

constitucional154. Nessa concepção, portanto, surge o questionamento acerca da 

institucionalização do discurso no âmbito do processo, como forma de garantir a efetiva 

participação dos destinatários da norma de decisão no processo de sua elaboração e, com isso, 

viabilizar o controle dos atos judiciais.  

Nesse contexto, cumpre mencionar as lições de Eugenio Raúl Zaffaroni155, que busca 

fundamentos democráticos para justificar a legitimidade na atuação do Poder Judiciário nos 

seguintes termos: “Uma instituição é democrática quando seja funcional para o sistema 

democrático, quer dizer, quando seja necessária para a sua continuidade, como ocorre com o 

Judiciário”.  

Essa afirmação enseja, de imediato, o questionamento de como o Poder Judiciário 

colabora com o sistema democrático e sua continuidade? Certamente, uma das respostas 

possíveis remonta aos estudos de André Cordeiro Leal156 citados alhures, diante da 

institucionalização do discurso no âmbito processual mediante instrumentos que garantam a 

efetiva participação no processo de elaboração da norma de decisão157. Contudo, não é só isso. 

                                                           
151 VELOSO, Cynara Silde Mesquita. Súmulas vinculantes como entraves ideológicos ao processo jurídico de 

enunciação de uma sociedade democrática. 2008. 388f. Tese de doutorado (área de concentração - direito 

processual). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. Faculdade 

Mineira de Direito. Belo Horizonte, 2008, p. 94. Disponível em < 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_VelosoCS_1.pdf>. Acesso em mar. 2013. 
152 No capítulo II da segunda parte desse trabalho, apresenta-se uma síntese conclusiva a partir da análise se o 

sistema virtual permite que as normas judiciais sejam criadas a partir de um processo legítimo, com a viabilização 

da participação efetiva das partes no processo de sua elaboração (perspectiva da fiscalidade normativa). 
153 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
154 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
155 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Poder Judiciário: Crises, Acertos e Desacertos. Tradução: Juarez Tavares. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, 43.  
156 Ibid. 
157 Esse parâmetro é analisado no âmbito do processo eletrônico no capítulo II da segunda parte do trabalho, como 

um dos fatores para conferir legitimidade à norma de decisão.  
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Quando se analisa a problemática da legitimidade do Poder Judiciário no modelo de 

Estado democrático constitucional, Eugenio Raúl Zaffaroni158 questiona a sua funcionalidade 

democrática, a partir da problematização do fato de a nomeação dos magistrados não decorrer 

da escolha popular – como ocorre com as demais funções estruturantes do Estado159. 

A concepção de funcionalidade democrática, no âmbito do Poder Judiciário, 

assemelha-se às ideias de instrumentalidade e automatismo, em detrimento do dinamismo e da 

adequação típicos do contexto social160, que, em Paulo Bonavides161 e em Jürgen Habermas162, 

apresentam-se como fatores de justificação da legitimidade163.  

Sob o aspecto funcional do Poder Judiciário, surge, ainda, o questionamento acerca 

dos limites de sua atuação em face do princípio da separação funcional das funções estatais, o 

que enseja a discussão sobre a “judicialização da política” ou “politização da justiça” – termos 

amplamente utilizados na doutrina para se referir à problemática da limitação/extensão da 

atuação do Poder Judiciário164. 

                                                           
158 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Poder Judiciário: Crises, Acertos e Desacertos. Tradução: Juarez Tavares. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
159 Nesse sentido: “Quando se diz que o Poder Judiciário tem legitimidade constitucional, mas não legitimidade 

democrática, se ignora sua funcionalidade democrática. Pareceria que o reconhecimento da função política do 

Judiciário fosse incompatível com a nomeação por concurso público, por exemplo, e que seria paradoxal que 

aquele possa julgar em nome do povo, quando não é eleito pelo povo. [...] Pensamos que a legitimidade não é 

julgada unicamente pela origem, senão também, e às vezes fundamentalmente, pela função. Segundo nosso ponto 

de vista, o prioritário no Judiciário é sua função democrática, ou seja, sua mencionada utilidade para a estabilidade 

e continuidade democrática.” Ibid., p. 43-44. 
160 BIERMANN, João Everardo Matos. Democracia no Poder Judiciário: ficção ou realidade? Dissertação de 

Mestrado. Universidade de Fortaleza. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-graduação em Direito 

Constitucional. Fortaleza, 2009.  
161 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
162 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
163 Nesse sentido, cite-se João Everardo Matos Biermann: “Essa sustentação semântica quanto à legitimação da 

função jurisdicional e à definição de um locus próprio, dissociado do elemento político do poder, através de uma 

lógica racional, linear, certa e objetiva, impede a percepção ampla da função a ser exercida pelo Judiciário e a 

necessidade de fundamentação legitimante mais abrangente e pluralista, sem prejuízo da ideia de que, em algum 

momento, toda e qualquer ordem experimentará um lapso de certeza, permanência e consenso, porém trazendo em 

sua própria estrutura o gérmen da dúvida, da incerteza, da temporalidade, da pluralidade.” Ibid., p. 64. 
164 Luís Roberto Barroso, em artigo titulado “Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática”, 

publicado na Revista de Direito do Estado em 2009, apresenta três objeções à judicialização da política: (a) riscos 

para a legitimidade democrática; (b) politização da justiça; (c) capacidade institucional do Poder Judiciário. Tais 

críticas servem para questionar as decisões do Supremo Tribunal Federal que, numa postura contestável, ingressou 

em aspectos eminentemente políticos a despeito dos pilares do Estado democrático constitucional. Nesse sentido, 

é a decisão liminar na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.917-DF, da relatoria da Ministra 

Carmen Lúcia, suspendendo os efeitos de alguns artigos da Lei 9.478/97, alterada pela lei 12.734/2012, 

interferindo na participação dos royalties. Além disso, mencione-se a Medida Cautelar em Mandado de Segurança 

32.033-DF, da relatoria do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, o qual determinou a suspensão da tramitação do 

Projeto de Lei da Câmara nº. 14/2013, que versa sobre a criação de novos partidos políticos. Mencione-se, ainda, 

o julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.999 e 4.086, da relatoria do Ministro Joaquim 

Barbosa, julgadas pelos Supremo Tribunal Federal para declarar constitucional a resolução 22.610/07 do Tribunal 

Superior Eleitoral.   
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Esse questionamento, por si só, já ensejaria a elaboração de um trabalho específico 

ante a complexidade do tema, razão pela qual se resume a mencionar tal parâmetro de análise 

da legitimidade da função jurisdicional, sem, contudo, adentrar o mérito da questão.  

A averiguação da legitimidade do Poder Judiciário compreende, assim, os preceitos da 

representatividade popular, mormente da democracia participativa, como uma demanda 

crescente da sociedade em conferir voz à vontade popular para justificar a atuação estatal. 

Friedrich Müller165 pontua que, além do respeito à norma positivada, o Poder Judiciário (assim 

como o Poder Executivo, como “poderes executantes”) deve estar comprometido com a 

democracia, de modo a criar um contínuo processo de legitimação (“ciclo de atos de 

legitimação”). 

Novamente, é possível inferir alguns questionamentos, dentre os quais: como o Poder 

Judiciário pode conferir voz à vontade popular e garantir a continuidade do seu processo de 

legitimação, numa perspectiva democrática? No âmbito de um país com uma tradição 

eminentemente voltada à romana-germânica (civil law), onde foi instituído o concurso público 

como meio de escolha dos representantes do Poder Judiciário, essa questão aparenta ser ainda 

mais complexa, uma vez que não há eleição para a escolha dos magistrados. 

A par de questionar a adequação do concurso público como forma de escolha dos 

membros do Poder Judiciário – o que tangencia os objetivos deste trabalho –, torna-se imperioso 

propor uma análise da legitimidade da função jurisdicional (e das decisões judiciais, por 

consequência) a partir do enfoque do princípio do discurso.   

Essa perspectiva não se resume às garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, que permitem às partes processuais apresentarem suas razões em juízo, mas abarca a 

concepção de que “o ato judicial só será jurisdicional se demonstrar que essas pretensões de 

validade foram decisivas”166 para a construção da norma de decisão.  

Uma teoria democrática da jurisdição perpassa, necessariamente, pela teoria 

constitucional do processo civil, que afere a legitimidade decisória não nos ditames da filosofia 

da consciência, mas na filosofia da linguagem, com parâmetros objetivos de controle das 

decisões judiciais. Referido controle, portanto, pode ser viabilizado a partir da 

institucionalização do discurso no âmbito processual, onde se viabilize a efetiva e plena 

participação dos destinatários da norma de decisão em seu processo de elaboração.  

                                                           
165 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do Direito. Introdução à teoria e metódica estruturante do direito. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 59.  
166 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 152. 
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CAPÍTULO II -  TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A análise dos direitos fundamentais deve se iniciar a partir da sua definição 

doutrinária167.  Identifica-se, portanto, uma acepção lata, como pressuposto essencial de 

existência, como função de elaborar e dar continuidade aos elementos essenciais para a 

liberdade e a dignidade da pessoa humana168. Numa perspectiva estrita de conceituação, os 

direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos pelo ordenamento interno do 

Estado169. 

Paulo Bonavides170 utiliza-se também da obra, em alemão, de Carl Schmitt para 

elucidar a caracterização (formal) dos direitos fundamentais como “os direitos ou garantias 

nomeados e especificados no instrumento constitucional”. Ainda sob o aspecto formal, mas 

numa acepção mais estrita, esclarece que os direitos fundamentais são assim caracterizados por 

receberem da norma constitucional garantias mais extensas para sua proteção, com a previsão 

de obstáculos para a sua modificação. Por fim, o aspecto material desses direitos remonta aos 

valores, aos preceitos e à ideologia de cada Estado como fatores de justificação de sua inclusão 

no texto constitucional (e, por conseguinte, deferimento das garantias próprias das normas 

constitucionais). 

Importante ressaltar, nesse ponto, os direitos fundamentais como “fruto de 

reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou agressão a bens fundamentais 

e elementos do ser humano”171. Nesse sentido, o processo de reconhecimento da 

fundamentalidade (principalmente, a material) dos direitos decorre de um processo dinâmico, 

marcado por aspectos positivos (avanços) e negativos (retrocessos)172 – o que enseja a 

conclusão de que os direitos fundamentais se apresentam como categoria materialmente aberta 

e mutável, consoante disposto por Noberto Bobbio173. 

                                                           
167 Nesse sentido, “[...] direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 

constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade 

limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual”. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. 

Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 40, com grifos no original.  
168 A preocupação com a realização dos direitos fundamentais está presente na informatização do processos 

judicial, conforme se abordará no capítulo I da segunda parte do trabalho. 
169 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
170 Ibid., p. 561. 
171 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 52/53. 
172 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Perspectivas e tendências atuais do Estado Constitucional. Tradução: José 

Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012b (e-book). 
173 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1992.  
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Nas lições de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins174, são identificados os elementos 

básicos dos direitos fundamentais, quais sejam, os sujeitos (destinatários e Estado), a finalidade 

e a posição normativa. Embora relevante a discussão acerca dos três elementos que compõem 

essa construção teórica, dá-se ênfase à análise da finalidade e do caráter normativo dos direitos 

fundamentais. 

No que se refere ao caráter normativo dos direitos fundamentais, esses doutrinadores 

argumentam que “um direito é fundamental se e somente (condição necessária) for garantido 

mediante normas que tenham a força jurídica própria da supremacia constitucional”175.  

O reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais, no entanto, não se 

demonstra capaz de garantir a sua máxima efetivação sem que haja a previsão de mecanismos 

e garantias – constitucionais e institucionais, consoante ressalva Paulo Bonavides176 – que 

viabilizem o exercício de tais direitos. Noberto Bobbio177 ressalta que a atual fase do 

constitucionalismo abarca a preocupação com a efetivação dos direitos (humanos, na sua 

referência, mas tal compreensão é aplicável aos direitos fundamentais), num estágio 

subsequente à declaração dos direitos.  

Nesse ponto, Ingo Wolfgang Sarlet178 salienta, com base nas lições de Antônio Enrique 

Pérez Luño, o risco decorrente do reconhecimento de novos direitos fundamentais para 

desestruturação da sua fundamentalidade material. Esclareça-se: o reconhecimento de novos 

direitos deve advir de novas reivindicações da sociedade, diante da necessidade de amparo a 

novas situações jurídicas não protegidas pelos demais direitos fundamentais. 

André Ramos Tavares179 registra a sua preocupação com a criação de novas gerações 

de direitos, defendendo a possibilidade de se identificar os novos direitos na diferenciação 

qualitativa dos direitos já reconhecidos. Rechaça, portanto, a concepção de Paulo Bonavides180 

quanto à identificação da quarta geração de direitos fundamentais, a qual inclui o direito à 

                                                           
174 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2012.  
175 Ibid., p. 40, com grifos no original. 
176 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
177 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1992.  
178 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 52/53. 
179 É cediço que há algumas indagações quanto ao reconhecimento de “dimensões” ou “gerações” de direitos 

fundamentais. André Ramos Tavares é um dos doutrinadores que contesta tal perspectiva dos direitos 

fundamentais, a partir de dois argumentos essenciais: (a) instabilidade do reconhecimento dos direitos 

fundamentais, com avanços e retrocessos; (b) problemática de associar o direito a prestações apenas aos direitos 

sociais, enquanto os direitos das liberdades clássicas também demandam um postura ativa do Estado, mormente 

diante do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais e sua multifuncionalidade. TAVARES, 

André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.   
180 Ibid. 
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democracia. Para aquele doutrinador, os direitos associados à democracia (participação 

democrática) podem ser identificados a partir dos clássicos direitos políticos, adaptando-se ao 

contexto do Estado democrático constitucional. 

De fato, a preocupação com a criação de novos direitos fundamentais (e possíveis 

gerações) é pertinente para evitar a desconstrução do “status jurídico científico”181 desses 

direitos, bem como o questionamento acerca da sua própria fundamentalidade.  

Ademais, a finalidade dos direitos fundamentais (de limitação do poder do Estado em 

face dos indivíduos) decorre do próprio desenvolvimento dos ideais do constitucionalismo, uma 

vez que a limitação do poder estatal se apresenta como elemento essencial para a preservação 

da liberdade individual e dos demais direitos dos cidadãos, conforme dispõe José Joaquim 

Gomes Canotilho182 na análise dos movimentos constitucionais que fomentam o Estado 

democrático constitucional. 

Nesse afã, associa-se às correntes doutrinárias que compreendem a vinculação entre a 

noção de Estado democrático constitucional e de direitos fundamentais como elementos 

complementares, em prol da proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. Com 

amparo na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, defende-se que o Poder Judiciário 

merece pautar-se a partir da conceituação material desses direitos, como forma de garantir a 

legitimidade das decisões judiciais proferidas, bem como viabilizar instrumentos para a 

realização da democracia.   

  

                                                           
181 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 53. 
182 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003. 
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO PRINCÍPIOS OBJETIVOS  

 

Além da tradicional concepção subjetiva, os direitos fundamentais correspondem a 

princípios objetivos da ordem constitucional183, demonstrando a superação dos pensamentos 

clássicos. Contudo, a significação objetiva dos direitos fundamentais não se dá de modo 

justaposto à primeira concepção (jurídico-subjetiva), tratando-se de uma relação de remissão e 

complemento recíprocos.   

Embora haja relativo consenso quanto à existência da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, a concepção do seu conteúdo, extensão e aplicação é alvo de ampla controvérsia 

doutrinária. Tendo em vista o escopo deste trabalho, dar-se-á enfoque às características básicas 

da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, sem esgotar os questionamentos que o tema 

enseja no âmbito da dogmática jurídica.  

Consoante entendimento expresso por Ingo Wolfgang Sarlet184, os direitos 

fundamentais “[...] constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da 

Constituição, com eficácia em todo ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os 

órgãos legislativos, judiciários e executivos”. 

A compreensão dos direitos fundamentais como unidade valorativa remonta às lições 

de Antônio Enrique Pérez Luño185, o qual compreende que os valores são critérios básicos para 

mensurar as ações do Estado, ordenar a convivência e estabelecer os fins a serem perseguidos, 

assumindo uma tríplice dimensão: 1) função fundamentadora; 2) função orientadora; 3) função 

crítica. 

A concepção desse autor, portanto, compreende que os direitos fundamentais, como 

valores, supõem o contexto axiológico fundamentador básico para a interpretação de todo o 

ordenamento jurídico, sendo um postulado guia para a hermenêutica, bem como para medir a 

legitimidade das diversas ações do Estado.  

É preciso elucidar que, numa perspectiva intermediária entre a contestável tirania dos 

valores e a indiferença axiológica, a dimensão valorativa dos direitos fundamentais é 

reconhecida pela doutrina, salientando-se a posição de Ingo Wolfgang Sarlet186, que considera 

                                                           
183 Retoma-se essa concepção quando da análise do software do PJe nos capítulos II e III da segunda parte do 

trabalho.  
184 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 143. 
185 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 2. ed. Madrid: Tecnos, 

1986. 
186 Ibid. 
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que tal perspectiva é essencial para a compreensão das funções dos direitos fundamentais no 

Estado democrático constitucional. 

Com a menção à dimensão axiológica dos direitos fundamentais, não se objetiva 

desconstruir os fundamentos apresentados para contestar a mixagem de teorias (direito livre, 

jurisprudência dos valores e outras) que normalmente é associada às teorias 

neoconstitucionalistas. Almeja-se, pelo contrário, apenas justificar as influências decorrentes 

das distintas funções atribuídas aos direitos fundamentais, para compreender a sua dimensão 

objetiva no paradigma do Estado democrático constitucional. 

Nesse contexto, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins187 registram que a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais funciona como elemento orientador da interpretação da 

legislação infraconstitucional, bem como um dever estatal de proteção dos direitos 

fundamentais188 (o staatliche/grundrechtliche Schutzpflicht da doutrina alemã). 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais compreende um dos preceitos básicos 

da ordem democrática e constitucional do Estado189. De fato, o atual paradigma do Estado 

demanda a proteção efetiva dos direitos fundamentais como algo essencial para a sua existência 

e consolidação, haja vista a necessária proteção da dignidade da pessoa humana e limitação do 

poder estatal. 

Resta evidente, pois, que o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais enseja a defesa de um conteúdo normativo desses direitos, capaz de influenciar o 

exercício das funções (legislativa, executiva e jurisdicional) do Estado. Em Luiz Guilherme 

Marinoni190, a concepção dos direitos fundamentais como princípios objetivos demanda um 

dever de proteção, o qual é contestado por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins191. 

Impende salientar, à luz da exposição de Ingo Wolfgang Sarlet192, que a concepção 

objetiva dos direitos fundamentais não compreende o entendimento de que para cada posição 

jurídica subjetiva (ou direito subjetivo) há um preceito objetivo necessário. Pelo contrário, a 

                                                           
187 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2012.   
188 Os doutrinadores apresentam, ainda, dois outros aspectos dos direitos fundamentais (como norma de 

competência negativa e elemento limitador diante de conflito de interesses). Tais aspectos não são mencionados 

porque não se relacionam diretamente com o objeto deste trabalho. Como a teoria dos direitos fundamentais é 

deveras ampla, alguns cortes epistemológicos serão necessários, ao longo do trabalho, para que seja possível 

centralizar a pesquisa nos termos propostos. 
189 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais (Teoria geral). Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
190 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 
191 Ibid. 
192 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
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dimensão objetiva traduz a outorga de uma função autônoma às normas de direitos 

fundamentais, a qual compreende o seu conteúdo normativo e não coincidente com a 

perspectiva subjetiva.  

Conforme ressalta Robert Alexy193, a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais 

justifica-se a partir de dois argumentos: (a) os direitos fundamentais têm a função primordial 

de proteger o indivíduo (considerado não coletivamente), ou seja, os seus respectivos direitos 

subjetivos (possibilidade do seu titular reivindicar a sua proteção); (b) os direitos fundamentais 

possuem caráter principiológico, razão pela qual o reconhecimento do direito subjetivo do 

indivíduo amplia a realização (concretização) daqueles. 

Consoante expõe Ingo Wolfgang Sarlet194, a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais compreende decisões valorativas com o caráter jurídico-objetivo da Constituição, 

dotados de força normativa com a capacidade de influenciar (indicar as diretrizes) as três 

funções estruturantes do Estado (legislativa, executiva e jurisdicional). Tendo em vista os 

objetivos deste trabalho, centrar-se-á na análise da influência dos direitos fundamentais no 

âmbito dos órgãos jurisdicionais.  

 

1.1 VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS 

 

José Joaquim Gomes Canotilho195 visualiza a vinculação dos órgãos jurisdicionais à 

noção de direitos fundamentais, no modelo de Estado democrático constitucional, a partir de 

duas perspectivas: (a) conformação constitucional (constitucionalização) da organização dos 

órgãos jurisdicionais e do processo civil, defendendo que a função jurisdicional deve ser 

orientada pelos preceitos dos direitos fundamentais; (b) conteúdo da decisão judicial, com 

métodos hermenêuticos para realização dos direitos196. 

Ao abordar essa temática, Ingo Wolfgang Sarlet197 ressalta a particularidade da função 

jurisdicional, argumentando que, além de o Poder Judiciário estar vinculado às normas 

constitucionais, ele próprio atua como defensor da Constituição em face da previsão do controle 

                                                           
193 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011 
194 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
195 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003. 
196 O capítulo III da segunda parte do trabalho problematiza essa vinculação dos órgãos jurisdicionais, mormente 

em relação quanto à concretização do direito à duração razoável do processo.  
197 Ibid. 
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de constitucionalidade exercido de modo difuso e concentrado no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Nesse afã, André Ramos Tavares198 salienta que o paradigma de Estado democrático 

constitucional demanda a existência de um órgão jurisdicional – Tribunal Constitucional – com 

a função precípua de garantir a supremacia da Constituição como um dos seus pilares de 

sustentação.  

Considerando-se que no modelo brasileiro de controle de constitucionalidade é 

possível a averiguação da conformação constitucional de modo difuso, todos os órgãos do Poder 

Judiciário – e não apenas a Corte Suprema – estão vinculados às normas de direitos 

fundamentais.  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet199, “[...] os tribunais dispõem – [...] – simultaneamente 

do poder e do dever de não aplicar os atos contrários à Constituição, de modo especial os 

ofensivos aos direitos fundamentais, inclusive declarando-lhes a inconstitucionalidade”. Nessa 

mesma linha de raciocínio, Jorge Miranda200 visualiza uma perspectiva positiva de vinculação 

do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, compreendendo que os tribunais têm o mister de 

conferir a maior eficácia possível às normas de direitos fundamentais, utilizando-se, para isso, 

de métodos hermenêuticos e de aplicação do direito no sistema jurídico.  

A hermenêutica dos direitos fundamentais adéqua-se à Nova Hermenêutica, no 

momento em que há a necessidade de se ultrapassar as concepções da dogmática tradicional, 

bem como os seus métodos interpretativos clássicos. De acordo com Paulo Bonavides201, 

Scheuner pontuou a insuficiência dos métodos clássicos da dogmática jurídica para a 

interpretação adequada dos direitos fundamentais, ante a fragilidade da clássica lógica jurídica 

do direito civil para a compreensão de direitos eminentemente públicos.  

Nas lições desse autor, a interpretação de cada direito fundamental perpassava uma 

análise histórico-cultural, fomentada na observação dos fatos históricos, bem como da tradição, 

dos valores e demais fatores imprescindíveis para a compreensão do seu conteúdo. Associa-se, 

portanto, à interpretação da própria Constituição, razão pela qual se faz necessário conferir 

imediata aplicabilidade das normas de direitos fundamentais – o que justifica a vinculação das 

funções estruturantes do Estado.  

                                                           
198 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.   
199 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 372. 
200 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 
201 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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A própria efetividade dos direitos fundamentais está associada aos mecanismos de 

realização jurisdicional previstos constitucionalmente, razão pela qual justifica que o Poder 

Judiciário se encontra vinculado às normas de direitos fundamentais202. 

Nesse diapasão, os direitos fundamentais, além de fornecerem os pilares 

constitucionais para a atuação dos órgãos responsáveis pelas funções estruturantes do Estado – 

dimensão objetiva –, podem ser considerados parâmetros para a averiguação da legitimidade 

da atuação desses órgãos.  

 

 

  

                                                           
202 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias 

constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

São recorrentes na doutrina trabalhos que defendem a relação entre direitos 

fundamentais e democracia sob diversos aspectos metodológicos. Dimitri Dimoulis203 ressalta 

a problemática da análise desse tema, diante da limitação das posturas divulgadas, as quais se 

restringem a afirmar que a democracia e os direitos fundamentais204 são elementos 

condicionantes um do outro.  

Identificam-se três perspectivas de análise da relação entre democracia e direitos 

fundamentais: (a) a primeira pautada na tese da complementariedade e da vinculação, 

associando à democracia o papel de viabilizar e garantir os direitos fundamentais; (b) a segunda, 

que defende a incompatibilidade ou o caráter conflitante entre tais elementos; (c) a terceira, que 

apresenta uma tese moderada acerca do conflito entre esses elementos.  

A primeira vertente doutrinária ampara-se nos estudos de Jürgen Habermas205 diante 

do entrelaçamento entre soberania popular e direitos humanos206 a partir da perspectiva 

procedimentalista do discurso na formação da vontade. O sistema proteção aos direitos 

fundamentais, portanto, exige a institucionalização das formas de comunicação, a fim de que 

os destinatários das normas possam participar do seu processo de criação, mediante a relação 

entre as autonomias pública e privada.  

Consoante exposto por Dimitri Dimoulis207, a tese da complementaridade/vinculação 

entre direitos fundamentais e democracia fomenta-se, portanto, em duas razões: (a) viabilização 

da participação dos cidadãos nos procedimentos democráticos; (b) garantia de condições para 

a efetiva participação no âmbito político.  

A regra da maioria (como técnica de tomada de decisões coletivas), nesse contexto, 

não se demonstra suficiente para caracterizar o conceito de democracia vivenciado por Jürgen 

                                                           
203 DIMOULIS, Dimitri. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e democracia. Revista da 

ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b. 
204 Importante elucidar que, neste artigo científico, Dimitri Dimoulis utiliza a expressão “direitos humanos” como 

sinônimo de “direitos fundamentais”, inobstante se conheça ampla discussão doutrinária quanto à distinção entre 

esses epítetos.  
205 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
206 Inobstante o doutrinador utilize a expressão direitos humanos e considerando a distinção entre essa categoria e 

os direitos fundamentais, as suas lições adequam-se também aos direitos fundamentais. Tendo em vista a vertente 

eminentemente constitucional do presente trabalho, faz-se uma abordagem à luz da concepção dos direitos 

fundamentais. 
207 Ibid. 
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Habermas208, diante da necessidade de participação efetiva dos destinatários da norma, o que 

pode se assemelhar às concepções da democracia direta ou da democracia participativa.    

A segunda vertente doutrinária busca justificar que o reconhecimento dos direitos 

fundamentais pode limitar a efetividade dos procedimentos democráticos, em vista da supressão 

da deliberação e decisão pública. A tensão entre autonomia pública e privada, na teorização de 

Dimitri Dimoulis209, demanda a limitação dos direitos fundamentais – assim considerados como 

“poder de decisão sobre determinado tema”210.  

Tal postura volta-se às lições de Karl Marx, o qual, conforme dispõe Dimitri 

Dimoulis211, compreende os direitos fundamentais (próprios das liberdades clássicas) como 

elemento egoístico implementado pelos indivíduos da sociedade capitalista, em detrimento da 

perspectiva coletiva (e social) de tais direitos. Hodiernamente (no modelo de Estado 

democrático constitucional), essa concepção doutrinária é facilmente rechaçada; contudo, vale 

salientar a sua possibilidade de justificação (ainda que questionável) quando da elaboração dos 

estudos de Karl Marx. 

Curioso, quanto a essa segunda vertente, é que, sob um parâmetro diametralmente 

oposto – o do liberalismo econômico –, doutrinadores pugnam pela incompatibilidade entre os 

direitos fundamentais e a democracia, sob o argumento de que os direitos individuais (as 

liberdades clássicas) merecem se sobrepor aos direitos sociais e de democratização do Estado. 

Questiona-se, portanto, a abertura democrática conferida aos diversos grupos sociais existentes 

na sociedade.  

Em Dimitri Dimoulis212, a terceira vertente doutrinária admite “[...] a possibilidade de 

contradições entre os processos de decisão democrática e os direitos humanos, essa abordagem 

propõe um modus convivendi, considerando esses direitos como limitações da democracia que 

são necessária para preservar interesses dos indivíduos [...]”. 

Conforme exposto por esse doutrinador, essas correntes doutrinárias surgem da 

imprecisão conceitual do termo democracia e da sua compreensão no âmbito do paradigma 

                                                           
208 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997.  
209 DIMOULIS, Dimitri. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e democracia. Revista da 

ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b, p. 20. 
210 Esse doutrinador exemplifica essa proposta teórica nos seguintes termos: “A partir do momento em que, v.g., 

um industrial pode decidir livremente sobre a política de emprego, incluindo as demissões e os investimentos a 

serem feitos em ‘sua’ fábrica, o exercício da democracia torna-se impossível, já que nesse espaço temos uma 

soberania do indivíduo como titular de direitos constitucionalmente tutelados. O assunto só pode ser ‘publicizado’ 

mediante a introdução de limitações ao exercício desses direitos, estabelecendo, por exemplo, limitações ao direito 

de demitir sem justa causa” Ibid., p. 20. 
211 Ibid. 
212 Ibid. 
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atual do Estado democrático constitucional. Quanto aos direitos fundamentais, a doutrina 

apresenta estudos essenciais para a delimitação da sua conceituação, como, por exemplo, a 

clássica obra de Robert Alexy213 sobre a teorização desses direitos.  

Com amparo nas lições de Dahl, Renato Stanziola Vieira214 elege os elementos que 

compõem o parâmetro mínimo para a democracia: (a) efetiva participação popular; (b) 

igualdade de voto; (c) prévio entendimento sobre o que se vota; (d) possibilidade de controle 

das ações do Estado; (d) abertura do espaço para todos os indivíduos participarem do processo.  

Ao analisar os elementos essenciais para a compreensão da democracia, Dimitri 

Dimoulis215 apresenta o entendimento doutrinário desta como “aspiração à liberdade” ou 

“esperança da liberdade”, ressaltando, ainda, a necessária observância ao direito de igualdade 

substancial para a perspectiva democrática do Estado. Depreende-se, portanto, que a adequada 

teorização do conceito de democracia deve abranger a discussão acerca da sua associação com 

as liberdades clássicas. Eis aqui o problema que envolve essa questão: disciplinar as liberdades 

clássicas e os parâmetros democráticos de participação popular na vontade estatal. 

Ao abordar a relação entre direito e democracia sob a perspectiva do processo civil, 

Hermes Zaneti Junior216 reconhece a fundamentalidade do direito de participação do cidadão 

como superação da dimensão das liberdades clássicas, a fim de viabilizar que os destinatários 

das decisões possam efetivamente participar do seu processo de formação e, posteriormente, 

questionar a atuação estatal para cumprir o que restou determinado.  

É possível associar a postura desse doutrinador, ao menos quanto ao reconhecimento 

do direito de participação, às lições de Paulo Bonavides217, o qual compreende que esses direitos 

compõem a quarta geração dos direitos fundamentais, enumerando-os como “[...] o direito à 

democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo”.  

Esse doutrinador, portanto, associa o direito à democracia aos direitos à informação e 

ao pluralismo, mencionando os avanços da tecnologia da informação como elementos 

essenciais para viabilizar a abertura dos espaços políticos em prol do fortalecimento da 

                                                           
213 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 
214 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  
215 DIMOULIS, Dimitri. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e democracia. Revista da 

ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b, p. 22. 
216 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
217 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 571. 
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democracia. Antônio Enrique Pérez Luño visualiza o entrelaçamento entre a democracia e as 

novas tecnologias, razão pela qual constata a ocorrência de um fenômeno nominado de 

“teledemocracia”, o qual será problematizado em tópico próprio218.  

Relevante abordagem quanto à participação popular no processo de tomada de 

decisões é feita por Dimitri Dimoulis219. Infere-se, portanto, que os direitos políticos 

(decorrentes das liberdades clássicas) não podem, sob a alegação de realização da democracia, 

serem transformados em deveres de participação política, com a função primordial de legitimar 

as ações do Estado. Com isso, a viabilização de meios para a participação política dos cidadãos 

deve ser considerada como parâmetro para a análise do Estado como democrático.  

Para que se logre êxito em garantir a democracia substancial, faz-se necessário permitir 

que os cidadãos (interessados) tenham acesso aos mecanismos existentes para o exercício do 

poder político e, com isso, tornem efetivo o fundamento – essencial nas constituições dos 

Estados que se classificam como democráticos constitucionais – da soberania popular.  

Inobstante as críticas ventiladas por Dimitri Dimoulis220 contra a concepção absoluta 

da tese da complementariedade entre direitos humanos e democracia sejam bem fundamentadas 

e apresentem argumentos plausíveis para problematizar o tema, ousa-se não concordar com esse 

doutrinador. 

É sabido que há uma tensão permanente entre os direitos fundamentais clássicos 

(liberdades individuais) e a democracia – o que remonta ao questionamento de Jürgen 

Habermas221 quanto à relação entre as autonomias pública e privada. Contudo, o 

reconhecimento dos direitos individuais não merecem ser considerados obstáculos à 

democracia, nem mesmo os direitos de cunho econômico. 

Historicamente, os direitos fundamentais das liberdades clássicas – primeira geração, 

para os autores que concordam com essa divisão metodológica e conceitual – decorrem do 

pensamento liberal-burguês do século XIII, consubstanciado nas primeiras declarações escritas. 

Possuem, portanto, além do cunho individualista, uma perspectiva negativa (de não 

                                                           
218 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com? Barcelona: Editorial Gedisa, 2012c, 

p. 60. 
219 “Nessa ótica, a plena identidade entre governantes e governados é inatingível e a igual participação ativa de 

todos irrealizável. Isso porque ninguém pode ser obrigado a atuar nos espaços democráticos, sendo irracional 

transformar os direitos políticos em deveres de participação. Mas mesmo assim, o conceito substancial de governo 

do povo pelo povo mantém sua relevância: permite avaliar o grau de democraticidade de certa instituição ou 

sociedade. O objetivo da democracia substancial é impedir que o poder político seja usado como meio de 

exploração e opressão do povo.” DIMOULIS, Dimitri. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e 

democracia. Revista da ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b. 
220 Ibid. 
221 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
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intervenção) do Estado nas suas esferas de proteção, o que demonstra uma notória aproximação 

às teses jusnaturalistas. 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet222, os direitos individuais foram complementados por 

um leque de liberdades (de expressão, religiosa) e pelos “direitos de participação política, tais 

como o direito de voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima 

correlação entre os direitos fundamentais e a democracia”. Filia-se a essa posição, por 

considerar que tais direitos – mesmo os de natureza econômica – não importam na supressão 

da democracia, nem mesmo prejudicam o seu pleno exercício.  

A própria previsão de direitos inerentes à participação política do povo no processo de 

tomada de decisões do Estado revela o entrelaçamento entre os direitos fundamentais e a 

democracia223.  Ademais, Noberto Bobbio224 ressalva que “direitos do homem, democracia e 

paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem 

reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 

mínimas para a solução pacífica dos conflitos”.  

Infere-se, portanto, que uma das maiores vicissitudes da democracia não está na 

previsão dos direitos individuais (nem mesmo o direito à propriedade, utilizado para justificar 

o favorecimento de certas classes sociais e detrimento de outras), mas nos problemas que 

surgem para a efetivação dos elementos democráticos previstos constitucionalmente. Por essa 

razão, filia-se à tese da complementariedade entre direitos fundamentais e democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 47. 
223 Nesse sentido, “Assim, a nova abordagem para a democracia se apresenta, na medida em que, conquanto se 

reconheça suas mencionadas características e conseqüentes limites, é dada nova ênfase no valor de cada cidadão, 

quando da tomada de decisões coletivas vinculantes. Deste modo, ‘a demanda não é somente de que deve haver 

um elemento popular no governo, mas uma segundo a qual o elemento popular deve ser decisivo. A demanda é 

pela democracia, não somente a inclusão de elementos democráticos em regime misto’.” VIEIRA, Renato 

Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade democrática. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 34. 
224 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1992, p. 1. 
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2.1 ASPECTOS DA “TELEDEMOCRACIA” PROPOSTA POR PÉREZ LUÑO 

 

Antônio Enrique Pérez Luño225 dedica uma obra completa à análise dos direitos 

humanos226 no âmbito da sociedade, qualificada como tecnológica, diante da ampliação da 

utilização das novas tecnologias nos diversos âmbitos de atuação do Estado e nas ações dos 

particulares. Adepto da classificação dos direitos fundamentais em gerações, esse doutrinador 

compreende que os direitos decorrentes das novas tecnologias e os novos recursos para o 

processamento da informação e comunicação enquadram-se na terceira geração227. 

No que tange à análise da democracia, ele sugere a criação de um novo epíteto, 

“teledemocracia”, para designar todos os aspectos teóricos e práticos decorrentes da aplicação 

dos recursos tecnológicos no âmbito da política, mormente diante das novas tendências dos 

movimentos sociais vivenciados no espaço público.  

Para esse doutrinador, é inegável que o avanço tecnológico se perfaz como símbolo 

essencial das atuais sociedades – “sociedad de la informácion”, “sociedad informatizada” ou 

mesmo “era de Internet”228. Diante desse contexto, os direitos fundamentais e os valores 

democráticos merecem ser repensados a partir desses novos parâmetros, identificando-se 

aspectos positivos (novas formas de vivenciar os valores democráticos) ou mesmo negativos 

(riscos para o exercício e a tutela das liberdades)229. 

                                                           
225 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a. 
226 Depreende-se da análise da obra que o autor utiliza a expressão “direitos humanos” como sinônimo de “direitos 

fundamentais”, embora se tenha ciência das distinções dogmáticas entre esses epítetos. Neste trabalho, faz-se a 

opção por utilizar a última expressão por compreender que ela se apresenta mais adequada à problematização 

proposta.   
227 “La revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, las 

relaciones de los seres humanos entre sí y y [sic] la relación del ser humano para consigo mismo. Estas mutaciones 

no han deja de incidir en la esfera de los derechos humanos. Se ha producido, de este modo, un fenómeno bifronte: 

de una parte, las NT [novas tecnologias] y las TIC [tecnologias de informação e comunicação] han producido 

importantes desarrollos y mejoras en la condiciones vitales de la humanidad, contribuyendo a reforzar, en 

ocasiones, el disfrute y ejercicio de determinados derechos.” Tradução livre: A revolução tecnológica 

redimensionou as relações dos seres humanos com a natureza; as relações dos seres humanos entre si e a relação 

do ser humano para consigo mesmo. Essas mutações não têm deixado de incidir na esfera dos direitos humanos. 

Produz-se, deste modo, um fenômeno com duas vertentes: de uma parte, as NT [novas tecnologias] e as TIC 

[tecnologia da informação e comunicação] têm produzido importantes desenvolvimentos e melhoras nas condições 

vitais da humanidade, contribuindo para reforçar, às vezes, o gozo e o exercício de determinados direitos. Ibid., p. 

20. 
228 Ibid., p. 41. 
229 Essa concepção é essencial para a compreensão da informatização do processo judicial como um elemento que 

tem potencial para favorecer a democracia participativa, conforme problematizado na abordagem da 

democratização do acesso à justiça no capítulo III da segunda parte do trabalho. Com isso, o software do PJe altera-

se o modo de visualizar o processo e a própria gestão do órgão jurisdicional, em prol da transferência e eficiência 

da função jurisdicional, bem como da facilitação do controle das decisões judiciais pelo povo – efetivo titular do 

poder. Tal problematização é reiteradamente exposta quando da abordagem da institucionalização do discurso e 

democratização do acesso à justiça (capítulos II e III da segunda parte do trabalho) no âmbito desse software.  
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São identificadas duas perspectivas da teledemocracia: (a) um sentido fraco, que 

possui como referencial a democracia representativa; (b) um sentido forte, que problematiza a 

utilização de novos recursos tecnológicos no âmbito da democracia direta.  

Nesse diapasão, tem-se as lições de Stephen Coleman e John Gotze230, os quais 

apresentam, sob um aspecto mais voltado à tecnologia da informação, quatro modelos de 

associação entre democracia e novas tecnologias da informação e comunicação: (a) utilização 

do suporte tecnológico para a facilitação da democracia direta; (b) divulgação e criação de 

incentivos para a realização de movimentos sociais por comunidades eletrônicas (on line); (c) 

uso de dispositivos tecnológicos para a aferição da opinião pública, mediante pesquisas 

quantitativas e qualitativas; (d) utilização de ferramentas tecnológicas para engajar os cidadãos 

em deliberações públicas231.  

A problemática posta em análise não se resume a indicar a possível influência das 

novas tecnologias sobre a democracia (em seus diversos aspectos), mas em questionar como a 

tecnologia da informação pode contribuir com a criação de espaços de diálogos, os quais 

viabilizem a articulação e a integração dos cidadãos nas ações do Estado232. 

O referencial utilizado como norte para a análise da influência das novas tecnologias 

no âmbito da democracia é o exposto por Antônio Enrique Pérez Luño233, haja vista que esse 

autor apresenta um enfoque peculiar de análise desse tema sob a perspectiva filosófica e 

jurídica.  

  

                                                           
230 COLEMAN, Stephen; GOTZE John. Bowling Together: Online Public Engagement Policy Deliberation. 

Londres: BT Hansart Society, 2001.  
231 Mencione-se, nesse afã, a utilização das redes sociais (Facebook, Twitter e Youtube) para a divulgação dos 

movimentos sociais tais como “Primavera Árabe”, “#ForaMicarla”, “#ResoltadoBusão”. O primeiro iniciou-se na 

Tunisia e se espalhou para o Oriente Médio e Norte da África para questionar a legitimidade dos governos 

autoritários, bem como para divulgar os problemas sociais vivenciados com o desemprego e outras. O segundo e 

terceiro movimento foi vivenciado no munic Estado do Rio Grande do Norte. O “#ForaMicarla” tinha como 

objetivo principal questionar a gestão da chefe do Poder Executivo Municipal. A “#RevoltadoBusão” iniciou seu 

movimento com o questionamento acerca do aumento do valor das passagens do transporte público urbano, 

contudo novas propostas inseriram-se na pauta de discussão desse movimento. Em ambos os casos, foram 

utilizados elementos da tecnológicos (principalmente a internet) para divulgar os movimentos, suas respectivas 

propostas, angariar novos adeptos e convocar as reuniões. 
232 No âmbito do processo judicial, tais fatores são essenciais, mormente como fator de legitimidade na atuação do 

Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional.  
233 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a. 
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2.1.1 A perspectiva fraca e a democracia representativa 

 

Com amparo nas lições de Dahl, Renato Stanziola Vieira234 ressalta que a democracia 

representativa decorre da inviabilidade do pleno exercício da democracia direta, possuindo 

como característica essencial a escolha de representantes da vontade abstrata do povo. 

Nesse contexto, Antônio Enrique Pérez Luño235 entende que “una forma de proyección 

de las NT [novas tecnologías] en el proceso político democrático es aquélla que tiene por objeto 

el reforzamiento de los causes de la representación parlamentaria”.  O enfoque conferido por 

esse doutrinador recai sobre o processo de escolha dos representantes populares por meio das 

campanhas eleitorais, na medida em que os novos recursos tecnológicos podem ser utilizados 

para analisar as reações dos cidadãos – o que o autor nomina de “opinião pública” – em face 

dos programas e das propostas apresentadas pelos partidos políticos.  

Ademais, esse doutrinador salienta a possibilidade de exercício do sufrágio universal 

a partir de recursos tecnológicos, o que, na sua concepção, confere novas possibilidades para a 

democracia representativa. Sem adentrar nos questionamentos que envolvem o processos 

eleitoral instaurado no Brasil, há que se destacar os benefícios que a informatização trouxe, ao 

conferir maior celeridade ao processo de apuração dos votos, bem como a possibilidade de 

controle efetivo e simultâneo, inclusive pela população, do processo de contagem dos votos236.  

Antônio Enrique Pérez Luño237 faz uma ressalva essencial para a defesa da importância 

da utilização de novos recursos tecnológicos no âmbito da funções estruturantes do Estado238: 

“Uno de los grandes retos de las democracias del presente es el posibilitar una red de 

comunicación directa entre la Administración y los administrados que redunde en una 

profundización democrática y en una mayor transparencia y eficiencia de la actividad pública”.  

                                                           
234 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
235 Tradução livre: uma forma de projeção das novas tecnologias no processo democrático é aquele que tem como 

objeto o reforço das causas de representação parlamentar. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos 

en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial Universitas, 2012a, p. 46. 
236 O sistema de votação eletrônica desenvolvido no Brasil apresenta-se como um paradigma para os demais países, 

em face da sua colaboração para a transparência do processo de votação, bem como da contagem dos votos. 

Ademais, o pioneirismo na implantação desse modelo e a qualidade do software e de todo o processo eleitoral são 

elementos que merecem o devido destaque.  
237 Tradução livre: Um dos maiores objetivos das democracias atuais é possibilitar uma rede de comunicação direta 

entre a Administração e os administrados que ocasione um aprofundamento democrático e uma maior 

transparência e eficiência da atividade pública. Ibid., p. 49. 
238 Cabe mencionar a Lei 12.257/11 que regulamenta o direito à informação aos cidadãos, conferindo publicidade 

à gestão financeira dos entes que compõem a Fazenda Pública e outras entidade, com a finalidade de conferir 

legitimidade às ações do Estado em face da possibilidade de fiscalização contínua das ações praticadas pelos 

cidadãos – aspecto essencial ao paradigma do Estado democrático constitucional. 



72 

 

 A possibilidade de controle das atividades estatais, mediante instrumentos 

tecnológicos de arquivamento de informações, é essencial para se viabilizar os pilares da 

democracia participativa – ultrapassando as delimitações de Antônio Enrique Pérez Luño239 

que se voltam à democracia representativa.  

De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho240, a democracia participativa tem 

como referencial a teoria pluralista, uma vez que busca viabilizar espaço para a efetiva 

participação popular no processo de tomada de decisões (processo racional discursivo) com 

procedimentos legitimadores.  

Hermes Zaneti Junior241 esclarece que a democracia participativa difere da democracia 

direta no momento em que aquela visa garantir a potencialidade de participação dos sujeitos e 

dos grupos sociais nos espaços públicos. A importância dos recursos tecnológicos no âmbito da 

democracia participativa é ressaltada por Ricardo César Ferreira Duarte Junior242. 

Inobstante a perspectiva da análise desse autor se refira ao desenvolvimento 

econômico a partir da garantia das liberdades políticas – distinta dos parâmetros de estudo deste 

trabalho –, visualiza-se uma contribuição doutrinária relevante em defesa da uma nova 

concepção de democracia no âmbito da sociedade atual, marcada pelo gradativo processo de 

informatização.  

Ricardo César Ferreira Duarte Junior243 defende que a ampliação do espaço público244 

demanda a utilização de novos instrumentos (como a internet), a fim de viabilizar o efetivo 

diálogo e publicização das informações. Sob esse novel contexto, a democracia – nominada de 

                                                           
239 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a.  
240 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003. 
241 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito.  Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
242 Nestes termos: “Com a internet, o espaço público, território para discussões e manifestações, e o próprio 

exercício da democracia participativa aumenta, é expandido, tornando-se agora um espaço mais fluido, mas de 

dimensões muito maiores ao espaço físico convencional. Não há mais o problema geográfico existente na época 

das ditaduras, pois o espaço agora é virtual. Podemos nos conectar, discutir e controlar as políticas públicas e 

governamentais existentes do outro lado do país. Assim nasce o “ciberterritório” e a “cibercidadania”, uma das 

maiores esperanças para a ampliação da democracia participativa.” DUARTE JUNIOR, Ricardo César Ferreira. 

Liberdades políticas e internet: uma relação essencial para o desenvolvimento a partir da teoria de Amartya Sen. 

Direitos e novas tecnologias [Recurso eletrônico on-line]. Organização CONPEDI/UFF. VERONESE, Alexandre; 

ROVER, Aires José; AYUDA, Fernando Galindo (coord). Florianópolis: FUNJAB, 2012, p. 16. Disponível em: 

< http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=122>. Acesso em 20 jul. 2013. 
243 Ibid., p. 28. 
244 Esse autor considera que o espaço público configura-se, hodiernamente, como um “ciberterritório”, ou seja, um 

ambiente no espaço cibernético (virtual) por meio do qual é possível a disseminação de informações e 

compartilhamento de conhecimentos em escala, inclusive, global.  
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“ciberdemocracia”245 – apresenta-se sob uma nova roupagem, a fim de permitir que o povo, 

efetivo detentor do poder no modelo de Estado democrático constitucional, possa participar do 

processo de decisão política no âmbito da gestão pública.  

Essa temática já é alvo de especulações também no âmbito da ciência política e da 

comunicação, fato que demostra a interdisciplinaridade necessária para uma compreensão mais 

ampla da democracia representativa no atual estágio da sociedade.  

Sob a perspectiva da área de comunicação, Adriana de Araújo Guzzi246 destaca o papel 

da disponibilização de informações (por meios tecnológicos) ao público, mormente diante da 

colaboração desse fenômeno com o efetivo processo de participação política nos seguintes 

termos: “em determinadas situações de interesse geral as pessoas não podem participar a menos 

que recebam informações completas e objetivas que servirão de base para suas avaliações”.  

Esclareça-se: a mera divulgação de informações mediante o uso das novas tecnologias 

não é suficiente para garantir o exercício pleno da democracia representativa, tampouco da 

democracia participativa. Contudo, permite-se que esteja disponível aos cidadãos uma 

ferramenta de controle dos atos praticados pelo Estado, o que facilita a compreensão do povo 

sobre a gestão pública desenvolvida e permite, por conseguinte, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos democráticos247. 

  

2.1.2 A perspectiva forte e a democracia direta248 (participativa) 

 

A concepção de democracia direta é bem delimitada nas lições de Renato Stanziola 

Vieira249: “[...] democracia direta pode ser entendida como a ‘forma de governo na qual o direito 

de tomar decisões políticas descansa sobre todo o corpo de cidadãos, sem mediação de 

organizações políticas, tais como os partidos’”. Nesse modelo, o povo assume o exercício direto 

                                                           
245 Esse termo também é utilizado nesta obra: LUÑO, Antônio Enrique Pérez. ¿Ciberciudadaní@ o 

ciudadaní@.com? Barcelona: Editorial Gedisa, 2012c.  
246 GUZZI, Adriana de Araújo. Participação Pública, Comunicação e Inclusão Digital. 2006. 196f. Dissertação 

de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Semiótica. São Paulo, 2006, p. 31. Disponível em: 

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3525>. Acesso em 15 jul. 2013. 
247 Ademais, a possibilidade de utilização das novas tecnologias no âmbito da função jurisdicional influencia na 

otimização do acesso à justiça, conforme se analisará no capítulo III na segunda parte do trabalho.  
248 Da leitura do texto, observa-se que o doutrinador, por vezes, utiliza o termo “democracia direta” como sinônimo 

de “democracia participativa”.  
249 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 25. 
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do poder, sem qualquer interferência de instituições criadas pelo Estado numa perspectiva ideal 

de democracia, o que ensejou a sua inviabilidade prática, consoante dispõe Noberto Bobbio250. 

Com base nas doutrinas de cientistas políticos e sociólogos, identifica-se a 

possibilidade de as novas tecnologias fortalecerem os pilares da atual concepção de democracia 

participativa251. 

Infere-se, portanto, que a perspectiva forte da teledemocracia reside no fortalecimento 

da democracia (mormente, a participativa), com a criação de novos instrumentos tecnológicos 

que viabilizem a participação direta e mais intensa da população no espaço público e, por 

conseguinte, permitam a descentralização do exercício do poder político.  

Em Antônio Enrique Pérez Luño252, um dos maiores benefícios advindos com a 

utilização das novas tecnologias advém da minoração das dificuldades práticas para o exercício 

da democracia direta, visto que se faz possível criar canais de comunicação direta e imediata 

entre o povo e o Estado, viabilizando o que ele nomina de “instant-referendum permanente”. 

Essa novel perspectiva permite contestar a concepção tradicional do contrato social de 

Rousseau253 como elemento essencial pressuposto da legitimação do poder político. A 

democracia representativa não era considerada totalmente adequada ao pleno exercício da 

soberania para esse doutrinador, o qual compreendia que esta compreendia a vontade geral do 

povo e não poderia ser exercida por meio de representação, mas apenas diretamente. 

A possibilidade de acompanhamento direto e simultâneo das ações do Estado pelos 

cidadãos, sem sombra de dúvida, apresenta-se como elementos que favorecem a transparência 

da gestão pública e, por conseguinte, viabilizam a legitimidade do ordenamento jurídico que 

não mais se pressupõe na clássica concepção do contrato social, mas demanda a participação 

ativa. 

                                                           
250 BOBBIO, Noberto. Teoria geral da política – a filosofia política e as lições dos clássicos. Tradução: Daniela 

Beccaccia Versiani. Revisão: Claudia Perrone-Moisés. 8ª tiragem. São Paulo: Editora Campus, 2000. 
251 “Se trata, en todo caso, de tesis que propugnan el tránsito from parliamentary democracy to participatory 

democray; es decir, pretenden ofrecer una alternativa a la democracia parlamentaria, basada en la participación 

indirecta de los ciudadanos a través de unos sistemas de mediación representativa articulados en forma de partidos 

políticos, por una democracia fundada en la participación directa e inmediata de los ciudadanos. Con ello se 

pretende el logro de las ventajas que reporta la participación real y efectiva de todos los ciudadanos en la toma de 

decisiones políticas. Asimismo, se aspira alcanzar una creciente descentralización o desconcentración del poder.” 

Tradução livre: Trata-se, em todo o caso, de teses que propõem a superação da democracia representativa para a 

democracia participativa; ou seja, pretendem oferecer uma alternativa à democracia representativa, baseada na 

participação indireta dos cidadãos através de sistemas de mediação representativa articulados na forma de partidos 

políticos, por uma democracia fundada na participação direta e imediata dos cidadãos. Com isso, pretende-se 

alcançar as vantagens decorrentes da participação real e efetiva dos cidadãos na tomada de decisões políticas. 

Além disso, objetiva-se alcançar uma crescente descentralização ou desconcentração do poder. LUÑO, Antônio 

Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial Universitas, 2012a, 

p. 52. 
252 Ibid., p. 53. 
253 ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social. Genève: Les Éditions du Cheval Ailé, 1947. 
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Este é o sentido do posicionamento de Antônio Enrique Pérez Luño254: “el consenso o 

contrato social deja entonces de ser un presupuesto ideal o un valor sobreentendido de 

legitimación del sistema político, para devenir una experiencia en acto, susceptible de 

comprobación empírica inmediata”.  

Renato Stanziola Vieira255 apresenta um posicionamento peculiar ao considerar a 

falibilidade da concepção de autogoverno do povo (exercício direto, por todos, da soberania), 

bem como a fragilidade do organismo politicamente criado para expressar essa vontade. Com 

isso, evidencia-se que o problema em torno da democracia representativa se aproxima da análise 

da representatividade das decisões a partir do modo como as decisões são tomadas. 

Ao permitir que a população tenha, gradativamente, maior participação no processo 

de tomada das decisões, ampliam-se os aspectos democráticos do sistema político. Embora se 

tenha ciência de que o aspecto procedimental, por si só, não é suficiente para garantir a 

legitimidade da representação popular, a sua análise é essencial, por ser um dos fatores para a 

realização da democracia. Em Gilberto Bercovici256, “[...] a legitimidade do produto da 

representação popular estaria mais atrelada às regras do jogo político do que propriamente ao 

consenso popular que indicou quais seriam os representantes”. 

No âmbito do Estado democrático constitucional, portanto, torna-se essencial 

assegurar a todos os cidadãos um conjunto mínimo de direitos e de mecanismos que viabilizem 

a sua participação livre e consciente na formação da vontade soberana (majoritária), consoante 

dispõe Ana Paula de Barcelos257. Os avanços tecnológicos, portanto, merecem ser considerados 

como um dos instrumentos capazes de colaborar com a democracia participativa e, por 

conseguinte, permitir o controle simultâneo das ações do Estado. 

O próprio Antônio Enrique Pérez Luño258 ressalta que a gradativa transição da 

democracia representativa para a participativa apresenta dificuldades e riscos, os quais não se 

resumem aos aspectos relacionados ao uso de procedimentos informatizados.  

                                                           
254 Tradução livre: o consenso ou contrato social deixa então de ser um pressuposto ideal ou um valor subentendido 

de legitimação do poder político, para permitir uma experiência em ato suscetível de comprovação empírica 

imediata. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: 

Editorial Universitas, 2012a, p. 53. 
255 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
256 BERCOVICI, Gilberto. O impasse da democracia representativa. In: ROCHA, Fernando Luiz Ximenes; 

MORAES, Filomeno (coord.). Direito constitucional contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo 

Bonavides. Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2005, p. 294. 
257 BARCELOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Editora 

Renovar, 2005.  
258 Ibid. 
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No ordenamento espanhol, não se identifica qualquer inconstitucionalidade da norma 

que restringe os instrumentos para o exercício e o alcance da democracia direta. A justificativa 

para tal restrição reside no fato de que, em relação a algumas matérias, a discussão merece ser 

realizada apenas pelos representantes do povo. 

No modelo de Estado brasileiro – democrático constitucional –, contudo, o direito à 

participação do cidadão é elemento essencial, seja para assegurar a colaboração no processo de 

elaboração das decisões estatais, seja na possibilidade de questionar, em momento posterior, as 

decisões estatais. Conforme ressalva José Joaquim Gomes Canotilho259, o princípio 

democrático, presente no paradigma atual do Estado, ocasiona o reconhecimento da democracia 

participativa com a estruturação de procedimentos que viabilizem a efetiva participação dos 

cidadãos no processo de decisão. 

Hermes Zaneti Junior260 compreende que “[...] na democracia participativa ocorre uma 

espécie de democracia direta, menos intensa que o clássico de Rousseau, mas, mais próxima a 

realidade hodierna – com a sensível vantagem de recuperar o papel da sociedade civil 

organizada”. Se, por um lado, a democracia direta pode apresentar alguns obstáculos 

intransponíveis, conforme salienta Dimitri Dimoulis261, a vertente da democracia participativa 

tem o condão de viabilizar a ampliação da participação popular no espaço público. 

 O próprio Antônio Enrique Pérez Luño262 questiona os fundamentos do Tribunal 

Constitucional espanhol para restringir o exercício da democracia direta, argumentando que 

“[...] el TC [Tribunal Constitucional] convierte en excepcional el ejercicio de un derecho que, 

en virtud de la conclusión lógica que debiera desprenderse de sus propias argumentaciones, 

tendría que ser considerado normal” 263. 

No paradigma do Estado democrático constitucional, ambas as perspectivas de 

democracia (representativa e participativa) são essenciais para garantir a soberania popular, 

contudo, busca-se justificar a utilização de novos recursos tecnológicos para ampliar a 

discussão no espaço público.  

                                                           
259 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003.  
260 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito.  Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005, p. 171. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
261 DIMITRI, Dimoulis. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e democracia. Revista da 

ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b. 
262 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a, p. 55. 
263 Ibid., p. 20. 
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Noberto Bobbio264, do mesmo modo, ressalta a necessária harmonia entre as duas 

perspectivas da democracia (direta e representativa) como elemento essencial para viabilizar o 

fortalecimento das bases democráticas do Estado, o qual deve manter o equilíbrio entre elas. A 

questão que se torna essencial, hodiernamente, não é na opção pelo sistema de democracia 

participativa ou representativa, mas como é possível viabilizar a ampliação e o fortalecimento 

dos instrumentos democráticos na sociedade, com o único objetivo de aproximar cada vez mais 

o povo (titular do poder que fomenta a soberania) das questões políticas.   

Hermes Zaneti Junior265 entende que o atual estágio da democracia abarca a 

“democratização das instâncias de poder”, nominada de “democracia social”, e que compreende 

o entrelaçamento entre direitos fundamentais e democracia, considerando os primeiros como 

elementos essenciais para o exercício desta última – acepção da tese da complementariedade 

questionada por Dimitri Dimoulis266.   

Nesse diapasão, a teledemocracia apresenta-se como elemento essencial para 

viabilizar a democracia participativa (bem como a representativa), razão pela qual se identifica 

uma nova perspectiva de participação democrática compatível com os atuais avanços da 

sociedade. Ademais, a teledemocracia demonstra ser o elemento mais adequado para a criação 

de procedimentos para a restituição do poder antes direcionado ao poder político (pela 

democracia representativa) para o povo, mediante o seu exercício direto e efetivo (democracia 

participativa). 

Em Antônio Enrique Pérez Luño267, esse novel fenômeno permite que seja transferido 

o protagonismo político dos partidos para o povo, haja vista que é recorrente a discussão sobre 

a crise de representatividade que o sistema de democracia indireta apresenta, ao limitar 

consideravelmente a participação política.  

Esse doutrinador enumera, sob a perspectiva política, outros benefícios que 

compreende serem frutos da aplicação das novas tecnologias no âmbito da democracia. 

Inobstante ele apresente fundamentos para justificar cada um deles, infere-se que a questão 

                                                           
264 BOBBIO, Noberto. Democracia representativa e democracia direta. In: O futuro da democracia. 8. ed. 

Tradução: Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
265 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito.  Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005, p. 195. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
266 DIMITRI, Dimoulis. Conflitos e complementariedade entre direitos humanos e democracia. Revista da 

ESMEC. v. 15. nº. 21, 2008b. 
267 LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a. 
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central versa sobre a gradativa ampliação da democracia participativa, mormente diante do 

controle simultâneo da opinião pública e das ações estatais. 

Relevante destacar, contudo, a relação proposta entre a teledemocracia e a legitimidade 

da legislação positiva: “el principio democrático, que concibe la ley como expresión de la 

voluntad popular, ya no será un mero postulado ideal y contrafáctico, en la medida en que 

reflejará la participación real y efectiva de los ciudadanos en la aprobación de las leyes”268. 

É necessário advertir que, embora disponíveis para utilização, a infinidade de recursos 

tecnológicos não é, por si só, suficiente para garantir a democratização do espaço público. A 

efetiva ampliação da participação democrática é problema presente há anos nas sociedades dos 

diversos Estados e não poderia, por razões lógicas, ser solucionada de maneira imediata, apenas 

com a possível utilização de recursos tecnológicos – mormente a internet. 

Um dos riscos mais suscitados na doutrina reside na questão da segurança dos dados 

arquivados em ambientes virtuais, bem como na possibilidade de se estabelecer mais uma forma 

de distinção entre as classes sociais: (a) os que teriam acesso aos recursos tecnológicos; (b) os 

que estariam fora desse ambiente de discussão no âmbito virtual.  

No Estado democrático constitucional, portanto, os instrumentos de participação 

popular devem ser os mais amplos possíveis e os poderes institucionalizados devem permitir 

que os seus procedimentos sejam acompanhados pelos cidadãos, como forma de viabilizar a 

democratização das decisões e, com isso, conferir legitimidade às ações estatais.  

No momento em que os novos recursos tecnológicos oferecem alguma contribuição 

para tal ampliação, devem ser considerados como elementos essenciais para o fortalecimento 

da democracia. Esclareça-se: essa temática enseja ampla discussão que tangencia os objetivos 

deste trabalho, razão pela qual as conclusões aqui expostas são propostas iniciais para a 

compreensão do tema. 

  

                                                           
268 Tradução livre: O princípio democrático, que concebe a lei como expressão da vontade popular, já não será um 

mero postulado ideal e fático, na medida em que refletirá a participação real e efetiva dos cidadãos na aprovação 

das leis. LUÑO, Antônio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: 

Editorial Universitas, 2012a, p. 64. 
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3 ACESSO À JUSTIÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

À luz das disposições de Maria Celina Bodin Moraes269, infere-se que o conceito de 

dignidade da pessoa humana, no modelo de Estado democrático constitucional, decorre da 

construção teórica político-filosófica que busca, de modo essencial, tutelar a vulnerabilidade 

humana, conferindo aos seres humanos um valor no ordenamento, em face da sua própria 

condição como humano. 

Os primeiros esforços em prol desta concepção remontam aos preceitos do 

Cristianismo, os quais identificavam uma dignidade pessoal ao ser humano em face da 

concepção de este ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, bem como da noção de 

liberdade de escolha conferida a cada indivíduo.  

Após isso, São Tomás passa a defender a concepção da dignidade como atributo do 

ser humano, com fundamento na sua qualidade como indivíduo/humano. Ou seja, afasta-se a 

concepção religiosa associada a Deus, passando-se a fundamentar a dignidade da pessoa 

humana na qualidade do indivíduo considerado em si mesmo e submetido a leis naturais. 

Outros pensadores debruçaram-se sobre os estudos acerca da conceituação da 

dignidade da pessoa humana, tais como Thomas Hobbes270, John Locke271 e Immanuel Kant272. 

O primeiro utilizou-se da concepção para fundamentar a criação do Estado, a partir da redução 

das vontades individuais a uma vontade única. De modo diverso, John Locke considera que o 

ser humano possui uma identidade reflexiva pautada na sua consciência sobre a sua identidade. 

Immanuel Kant273, por sua vez, fundamenta a dignidade da pessoa humana na sua 

construção teórica do imperativo categórico, compreendendo que o ser humano possui um fim 

em si mesmo, não podendo ser pensado ou utilizado como uma coisa. Ademais, expressa a 

concepção de que, por não ser objeto algum, o ser humano não dispõe de um preço (valor 

exterior ou de mercado), mas sim de uma dignidade (valor interior inerente à sua condição 

humana).  

                                                           
269 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos fundamentais e Direito Privado. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
270 HOBBES, Thomas. De cive: elementos filosóficos a respeito do cidadão. Tradução: Ingeborg Soler. Petrópolis: 

Vozes, 1993. 
271 LOCKE, John. Treatise of Civil Government and a Letter concerning Toleration. New York: Appleton-

Century-Crofs, 1937. 
272 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa: Ed. 70, 

1995. 
273 Ibid. 
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Com base nessas reflexões filosóficas, gradativamente os textos constitucionais, com 

maior ênfase após a Segunda Guerra Mundial, passaram a trazer a previsão da dignidade da 

pessoa humana como princípio central orientador do sistema normativo. Tal postura foi 

motivada, principalmente, pelas atrocidades cometidas durante o período bélico e pela 

imprescindível necessidade de proteção do ser humano. 

Conforme ressalta Jorge Miranda274, a inserção da dignidade da pessoa humana nas 

constituições contemporâneas não se resume à mera previsão constitucional, visto que tal 

concepção passa a assumir a condição de unidade valorativa do sistema constitucional, ou seja, 

princípio fomentador de todas as ações do Estado, principalmente na proteção dos direitos 

fundamentais.  

No âmbito do sistema constitucional brasileiro, a dignidade da pessoa humana assumiu 

status jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988, na qual o constituinte estabelece 

que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. Com essa condição, 

todas as ações do Estado, diplomas normativos e institutos jurídicos passam a ser 

compreendidos à luz da concepção deste princípio, sob pena de serem descaracterizados os 

pilares do próprio Estado democrático constitucional. 

Sob essa perspectiva e com o respaldo no reconhecimento da força normativa da 

Constituição exposta por Konrad Hesse275, altera-se o eixo central do ordenamento jurídico das 

normas do direito infraconstitucional (e normas pautadas em valores individuais) para as 

normas constitucionais em proteção à dignidade da pessoa humana.  

Conforme ressalta Maria Celina Bodin Moraes276, enfoca-se o “princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana porque tal parece ser o único princípio capaz, na 

atualidade, de conferir a unidade axiológica e a lógica sistemática, necessárias à recriação dos 

institutos jurídicos e das categorias do direito civil”. Embora essa doutrinadora mencione 

apenas o direito civil, é cediço que a adequação das normas à Constituição abarca todos os 

ramos existentes no direito.  

A proteção da vulnerabilidade do ser humano (em virtude da sua própria condição 

como tal) passou a ser o princípio guia para a estruturação do sistema normativo brasileiro, 

mediante a criação de novos diplomas normativos e institutos jurídicos, bem como a releitura 

                                                           
274 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 
275 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
276 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e conteúdo 

normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos fundamentais e Direito Privado. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 118. 
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dos já existentes em prol da efetivação dos direitos fundamentais, com o fim de manter uma 

unidade no ordenamento pautada pela concepção da dignidade da pessoa humana. 

Sob a perspectiva da fundamentalidade da dignidade da pessoa humana na ótica da 

filosofia contemporânea, Ana Paula de Barcellos277, defende a concepção de um mínimo 

existencial capaz de conferir as mínimas condições para uma existência digna. Na concepção 

dessa doutrinadora, portanto, existe uma unidade nuclear da dignidade da pessoa humana, a 

qual possui eficácia jurídica positiva capaz de vincular os Estados na defesa dos direitos dos 

indivíduos.  

O núcleo identificado pela doutrinadora abarca os seguintes direitos: educação 

fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados e garantia de acesso à justiça. Apesar 

de não concordar com a delimitação de um rol taxativo de direitos que compõem o mínimo 

existencial como algo válido para todas as sociedades em períodos históricos diversos, 

imprescindível expor os argumentos expostos por Ana Paula de Barcellos278 para defender a 

garantia de acesso à justiça como algo essencial à dignidade da pessoa humana.  

Na perspectiva adotada neste trabalho – de inexistência de rol taxativo do núcleo do 

mínimo existencial –, entende-se que a garantia de acesso à justiça é uma condição necessária 

para a defesa dos direitos fundamentais do cidadão, em respeito à dignidade da pessoa humana. 

Sob a perspectiva de elemento instrumental (procedimento), o acesso à justiça enquadra-se no 

núcleo central do princípio da dignidade da pessoa humana, por permitir a defesa dos demais 

direitos titularizados pelos cidadãos.  

  

3.1 O ACESSO À JUSTIÇA EM CRISE? 

 

Inobstante não exista consenso quanto às causas, a doutrina faz um diagnóstico acerca 

da identificação de um momento de crise em torno dos pilares do direito de acesso à justiça, 

possivelmente amparada nos questionamentos acerca dos desafios que rodeiam a atuação do 

Poder Judiciário. São identificadas três linhas de pesquisas sobre o tema: (a) crise de 

representatividade; (b) crise no âmbito do formalismo processual; (c) crise da justiça, sob a 

perspectiva da reforma gerencial279.  

                                                           
277 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
278 Nesse sentido: “o direito subjetivo de acesso à Justiça é o instrumento sem o qual qualquer dos três elementos 

anteriores [educação fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados] tornam-se inócuos [...]”. Ibid., p. 

293. 
279 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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3.1.1 Crise de representatividade  

 

A perspectiva da representatividade remonta aos obstáculos – próprios da segunda 

onda renovatória identificada por Mauro Cappelletti e Bryan Garth280 – quanto à dificuldade de 

defesa, no âmbito do Poder Judiciário, dos direitos coletivos e difusos. 

É cediço que a efetiva proteção desses direito demanda técnica processual distinta das 

demandas eminentemente individuais, mormente diante da extensão dos efeitos da coisa 

julgada, bem como a perspectiva difusa dos direitos fundamentais, em regra, associam-se às 

políticas públicas e à participação popular, consoante dispõem Dierle Nunes e Ludmila 

Teixeira281. 

Segundo Mauro Cappelletti e Bryan Garth282, essa problemática envolve o 

questionamento acerca do papel político do julgador em face das demandas coletivas, bem 

como da sua função em prol da cidadania – o que, por vezes, não é devidamente averiguado 

diante da visão eminentemente individualista ainda presente na compreensão dos institutos e 

normas do processo civil. 

Nesse sentido, a demanda por novos atores processuais (coletivos) sobreleva a 

perspectiva política do direito de acesso à justiça, fato que enseja o aprofundamento dos estudos 

em prol da compreensão do processo como elemento essencial para a construção da própria 

cidadania283. Isso é possível diante da ampliação do espaço de atuação, antes restrito à 

Administração Pública no âmbito das políticas públicas, para a atuação da sociedade civil e a 

majoração da influência do Poder Judiciário (protagonismo judicial). 

O desgaste gradativo das instituições tradicionais de representatividade da vontade 

popular trouxe para o Poder Judiciário uma nova função, conforme dispõem Dierle Nunes e 

Ludmila Teixeira284: “[...] ter acesso à justiça não corresponde a ter acesso aos direitos como 

bens ou como liberdades apenas, é possuir garantias [...] de não ‘estar à margem das dinâmicas 

propiciadoras de reconhecimento social’”. 

                                                           
280 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

1988. 
281 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
282 Ibid. 
283 ALVES, Cleber Francisco. A estruturação dos serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, na 

França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça. 2005. 614f. 

Tese de doutoramento. Programa de Pós-Graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional do 

Departamento de Direito da PUC-Rio. 2005. Disponível em: < 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp067747.pdf>. Acesso em 12 fev. 2013 
284 Ibid., p. 79. 
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No âmbito dos recentes movimentos em prol da constitucionalização e democratização 

do sistema jurídico, aos direitos fundamentais285 são atribuídas as funções de “integração dos 

indivíduos no processo político-comunitário e da ampliação do chamado espaço público”286.  

Com isso, associam-se os direitos fundamentais aos aspectos democráticos, como 

elemento que viabiliza a cidadania, haja vista que se releva, gradativamente, a importância do 

direito de participação dos cidadãos na sociedade, inclusive no âmbito de realização desses 

direitos perante o Poder Judiciário287. 

Com amparo na doutrina, Dierle Nunes e Ludmila Teixeira288 identificam duas noções 

de cidadania: (a) cidadania política, relacionada à participação do povo nos procedimentos 

democráticos para a produção da lei; (b) cidadania social, voltada ao acesso ao processo de 

aplicação da lei no âmbito do processo judicial, numa perspectiva coletiva, viabilizada por 

vários instrumentos, como a ação civil pública.  

Inobstante defenda-se ao longo do trabalho uma perspectiva democrática do processo, 

há que se demilintar o problema da questão: quais os limites do protagonismo judicial como 

elemento em prol da ampliação da democratização do acesso à justiça? Isso porque a mera 

associação entre esses dois elementos sem um parâmetro objetivo de análise demonstra-se 

insuficiente para sanar o questionamento. 

Conforme ressalvam Dierle Nunes e Ludmila Teixeira289, a associação da perspectiva 

democrática do acesso à justiça à ampliação da postura proativa do julgador demanda uma 

pesquisa científica com metodologia deveras difícil, diante da complexidade do tema, bem 

como diante da necessidade de conjugação de dados analíticos variados. 

Contudo, qualquer delimitação da pesquisa deve necessariamente compreender e 

considerar o fato de que a postura em defesa do protagonismo judicial nem sempre está 

associada à problematização dos direitos fundamentais. Conforme se verá no capítulo 

                                                           
285 Em capítulo próprio, faz-se menção à teoria dos direitos fundamentais, ressalvando-se a sua dimensão como 

princípio objetivo de atuação do Estado, bem como relacionando-os à democracia, numa postura teórica que 

compreende a complementariedade entre tais elementos. Por essa razão, a menção aos direitos fundamentais, nesse 

momento, é bastante restrita ao tema de análise da crise no âmbito do acesso à justiça.  
286 CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação dos poderes. In: 

VIANNA, Luiz Werneck. A Democracia e os três Poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, IUPERJ, FAPERJ, 

2002, p. 29. 
287 Nesse sentido: “O ‘novo’ conceito de cidadania que se descortina implica na luta pela efetividade desses direitos 

meta-individuais que, todavia, não perdem o caráter de direitos fundamentais. Estamos falando do direito à terra e 

à moradia, do direito ao meio ambiente, do direito do consumidor, além dos direitos das mulheres, das crianças, 

dos idosos, das minorias étnicas etc, associados aos chamados direitos de ‘terceira geração’ e que por sua vez 

normalmente costumam ser vinculados à ‘segunda onda’ do movimento constitucional de acesso à Justiça.” 

ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005, p. 60.  
288 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
289 Ibid. 
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subsequente, durante vários anos, a teoria de Oskar von Bülow290 sobre a compreensão da 

relação jurídica processual enfatizou a majoração dos poderes do julgador, sem que isso 

estivesse associado à proteção dos direitos fundamentais, tampouco de elementos democráticos 

no âmbito processual. 

Pelo contrário, conforme ressalva Luiz Guilherme Marinoni291, a teoria da relação 

jurídica, em face de sua visão introspectiva, não se preocupou com as questões democráticas 

do processo, bem como com a busca pela concretização dos direitos fundamentais. Isso é só um 

exemplo do problema do protagonismo judicial. 

Segundo Dierle Nunes e Ludmila Teixeira292, “se o ativismo puder servir a dois 

senhores, igualmente à concretização de direitos e à instrumentalidade do Judiciário para 

projetos estatais ou do sistema econômico, é claro que a tese não passa de uma especulação 

inconsequente [...]”.  

Sendo assim, a defesa do protagonismo judicial como elemento que viabiliza a 

democratização do acesso à justiça poderá macular ainda mais o problema da 

representatividade, dificultando a sua conformação com o modelo de Estado democrático 

constitucional. 

 

3.1.2 Crise do formalismo 

 

De acordo com Dierle Nunes e Ludmila Teixeira293, o paradigma do Estado social 

deixou como herança ao paradigma de Estado democrático constitucional a busca pela 

judicialização das demandas em prol da realização do rol de direitos previstos 

constitucionalmente. O excesso de demandas no âmbito do Poder Judiciário tornou-se 

gradativamente incompatível com as possibilidades desse órgão de solucionar os litígios 

judiciais, em face das suas limitações organizacionais.  

A pretensão do Estado social em substituir as formas espontâneas de resolução dos 

conflitos centralizou todas as demandas nos órgãos jurisdicionais, fato que evidenciou a 

deficiência do Poder Judiciário em apresentar respostas às crescentes demandas e, por 

conseguinte, a problemática da sua crise de legitimidade. 

                                                           
290 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
291 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. 
292 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 

p. 85, com grifos no original. 
293 Ibid. 
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Centrando-se na terceira onda proposta por Mauro Cappelletti e Bryan Garth294, tem-

se o desenvolvimento de uma nova compreensão do acesso à justiça em prol da busca por novos 

métodos de autocomposição social, bem como de mecanismos alternativos de resolução de 

conflitos – mediação e arbitragem. Afora isso, há o desenvolvimento de novas técnicas 

processuais voltadas à minoração do formalismo processual, com o intuito maior de viabilizar 

a resolução mais célere do conflito judicial. 

Dierle Nunes e Ludmila Teixeira295 defendem, numa perspectiva estrutural da crise, 

os movimentos de “flexibilização” do processo judicial visam minorar a desaprovação social 

do Poder Judiciário, visto, inadvertidamente, como órgão burocrático e moroso. O sistema dos 

Juizados Especiais insere-se nesse contexto, diante da tentativa de se promover um rito 

processual mais célere e compatível com a democratização do direito de acesso à justiça. 

Contudo, esses esforços merecem ser pautados conforme a perspectiva democrática do 

processo, sob pena de macular garantias constitucionais processuais inarredáveis. Minorar o 

aspecto formal do processo não se demonstra suficientemente adequado ao paradigma do 

Estado democrático constitucional se não se preservar as garantias processuais essenciais. 

 

3.1.3 Reforma gerencial 

 

O modelo de Estado social também influenciou a perspectiva gerencial da crise do 

acesso à justiça, diante da dificuldade encontrada pelo Poder Judiciário em dar resposta à 

crescente demanda judicial296. 

Diante da ampliação do espaço de atuação do Estado e da assunção da 

responsabilidade de realizar os direitos sociais, tornou-se imprescindível reestruturar a sua 

forma de gestão297, como forma de legitimar os atos estatais. No âmbito do acesso à justiça, o 

Estado já não lograva êxito em garantir tal direito, razão pela qual os programas sociais, 

originalmente destinados à distribuição da justiça, não se justificam mais como elemento de 

legitimação dos atos estatais. 

                                                           
294 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

1988. 
295 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 

p. 111.  
296 Nesse sentido: “A Reforma Gerencial surge como consequência administrativa da consolidação do Estado 

Social e ao mesmo tempo como instrumento e fator fundamental de sua legitimação. O Estado Social só pôde ser 

pensado e em seguida estabelecido porque a administração pública burocrática proporcionava um mínimo de 

eficiência que o tornava economicamente viável.” PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Democracia, Estado Social e 

Reforma Gerencial. Revista de Administração de Empresas. v. 50, nº. 1. jan/mar, 2010, p. 3. 
297 Essa preocupação enseja a defesa da modernização da função jurisdicional, com a utilização de novos recursos 

tecnológicos no âmbito processual. 
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Sob o epíteto crise de eficiência, esses doutrinadores identificam a problemática em 

torno da gestão dos órgãos jurisdicionais, associando-a a questões estruturantes do modelo de 

Estado democrático constitucional. A racionalidade gerencial no sistema de proteção ao acesso 

à justiça conduziu às reformas no âmbito do processo civil, bem como na organização do 

próprio Poder Judiciário298, em prol da superação da crise de eficiência e acessibilidade. 

De acordo com Dierle Nunes e Ludmila Teixeira299, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) tem a função primordial de contribuir para o aperfeiçoamento da função jurisdicional, 

mormente diante da busca por elementos que possam colaborar com a moralidade, a eficiência, 

a duração razoável do processo e o direito de acesso à justiça. Dentre as diretrizes orientadoras 

da atuação do CNJ, há o “planejamento estratégico e a proposição de políticas judiciárias; a 

modernização tecnológica do Judiciário; a ampliação do acesso à justiça”300.  

Alba Paulo de Azevedo301 salienta o papel do CNJ no âmbito da análise da função 

jurisdicional, mormente diante da sua postura voltada à gestão pública moderna e coerente com 

as necessidade do Poder Judiciário, bem como da sua contribuição para o desenvolvimento das 

etapas necessárias para a informatização do processo judicial. 

Inobstante se considere relevante a questão da organização gerencial, é preciso deixar 

clara, desde já, a necessidade de análise desse tema à luz da perspectiva democrática do 

processo civil – objeto deste estudo –, haja vista que não se demonstra razoável implementar 

reformas procedimentais e organizacionais que ocasionem a minoração das garantias 

processuais, mormente da participação efetiva das partes no processo de elaboração da norma 

de decisão. 

A identificação de elementos que demonstrem as vicissitudes do direito de acesso à 

justiça – mesmo que não se compreenda que isso enseja uma crise – é essencial para incentivar 

a análise da função jurisdicional, com a busca por mecanismos normativos e não normativos 

para a modernização dos órgãos jurisdicionais, bem como a problematização do papel do 

julgador no âmbito do Estado democrático constitucional. 

É essencial elucidar, nesse contexto, que qualquer parâmetro metodológico que vise 

demonstrar a conformação constitucional do processo civil merece partir da problematização 

                                                           
298 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Gerenciamento de Processos Judiciais. São Paulo: Saraiva, 2010. 
299 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
300 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Objetivos Estratégicos do Poder Judiciário. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/objetivos-estrategicos-do-

poder-judiciario>. Acesso em 08 ago. 2013. 
301 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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da teoria instrumentalista do processo, baseada nos pilares doutrinários de Oskar von Bülow302. 

Ultrapassar as concepções dessas teorias é essencial para a busca por argumentos válidos para 

justificar a adequação do processo civil aos preceitos do Estado democrático constitucional. Em 

vista disso, utiliza-se de um capítulo inteiro para justificar a necessidade de superação da teoria 

instrumentalista do processo civil.    

 

  

                                                           
302 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
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CAPÍTULO III – CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PROCESSO CIVIL 

 

Ressalte-se a opção metodológica pela expressão conformação constitucional, e não 

constitucionalização. Consoante a doutrina de Riccardo Guastini, “[…] por 

<<constitucionalización del ordenamiento jurídico>> propongo entender un proceso de 

transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta 

totalmente <<impregnado>> por las normas constitucionales”303. 

A justificação constitucional do processo civil tem como pressuposto essencial a 

superação da teoria da relação jurídica de Oskar von Bülow304, ainda presente na teoria da 

instrumentalidade do processo, haja vista a ausência de critérios objetivos para a averiguação 

da legitimidade da norma de decisão.  

Conforme preceitua Cynara Silde Mesquita Veloso305, “a jurisdição é atividade de 

decidir, legitimada e balizada pelo processo”. A concepção desenvolvida acerca da jurisdição é 

fundamental para o adequado desenvolvimento de estudos no âmbito do processo civil, 

mormente quanto ao problema da legitimidade das decisões numa perspectiva democrática do 

processo.   

A adequada delimitação do conceito de jurisdição é fundamental para a compreensão 

das teorias processuais, de modo que as concepções que aproximam a função jurisdicional à 

pessoa do julgador não se coadunam com o paradigma democrático do processo.  

A teoria de Oskar von Bülow306 e todas as demais concepções teóricas que mantêm 

essa postura conduzem a um “paradoxo incontornável”307, porque preveem a jurisdição como 

poder e instrumento de sua própria limitação, razão pela qual se torna imperioso delimitar as 

fragilidades decorrentes das teorias do processo clássicas para que seja possível evoluir para a 

compreensão da conformação constitucional do processo civil. 

 

                                                           
303 Tradução livre: [...] por constitucionalização do ordenamento proponho entender um processo de transformação 

de um ordenamento ao término do qual este resulta totalmente impregnado pelas normas constitucionais. 

GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: CARBONELL, 

Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 49. 
304 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
305 VELOSO, Cynara Silde Mesquita. Súmulas vinculantes como entraves ideológicos ao processo jurídico de 

enunciação de uma sociedade democrática. 2008. 388f. Tese de doutorado (área de concentração - direito 

processual) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. Faculdade 

Mineira de Direito. Belo Horizonte, 2008, p. 38. Disponível em < 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_VelosoCS_1.pdf>. Acesso em mar. 2013. 
306 Ibid. 
307 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 29. 
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1 ANÁLISE DA TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL 

 

No que se refere à análise da função jurisdicional, a teoria Bulowiana reflete a 

pretensão de transferir o controle social para o magistrado, numa releitura do direito romano, 

para justificar a não vinculação dos julgadores a limites formais ou legalistas na aplicação do 

direito. Essa postura, contudo, fez limitar a adequação dessa teoria ao modelo de Estado Social, 

bem como aos preceitos da escola de direito livre. 

O processo, para Oskar von Bülow308, não se enquadra como elemento de controle 

judicial. Pelo contrário, o processo serve como técnica para a atuação dos julgadores, os quais 

possuem amparo para defender as suas convicções pessoais, na perspectiva da filosofia da 

consciência. A relevância da magistratura, na teoria da relação jurídica processual, era tamanha, 

que esse doutrinador defendia “o necessário reforço do poder da classe privilegiada dos juízes, 

sem os quais não seria possível o resgate da nação alemã da anomia em que se lançara em 

determinadas fases da história”, consoante o disposto por André Cordeiro Leal309. 

Em vista dessa concepção, a teoria Bulowiana afasta-se das concepções do processo 

como contrato e quase-contrato. A teoria do processo como contrato preconiza que “o processo 

era um contrato entre litigantes, que se firmava com o comparecimento espontâneo das partes 

em juízo para a solução do conflito”310. A atuação do Estado, nessa concepção, era minimizada, 

por entender que ele estava adstrito à vontade das partes – litiscontestatio.  

A teoria do processo como quase-contrato mantém a postura de tentar enquadrar o 

processo no âmbito do direito privado, defendendo que as partes ajuizavam suas demandas com 

o consentimento prévio de aceitar a decisão (favorável ou desfavorável), o que evidenciava um 

nexo entre o autor da demanda e o julgador, conforme destaca Rosemiro Pereira Leal311. 

A teoria da relação jurídica de Oskar von Bülow312 define o processo como uma 

relação de direito público, que vincula as partes aos órgãos jurisdicionais, orientada e controlada 

pelos magistrados. Apesar da evolução doutrinária no sentido de publicizar a relação jurídica 

processual, essa teoria defendia, segundo Rosemiro Pereira Leal, o preceito de que “[...] o 

controle da relação processual permitiria, em última análise, o controle de todo o direito vigente, 

                                                           
308 BÜLOW, Oskar von. Gesetz und Richtertamt. In: Berliner Wissenschafs-Verlag. GmbH, 2003, v. 10. 
309 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 60.  
310 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 82. 
311 Ibid. 
312 Ibid. 
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e somente mesmo a relação jurídica e a subordinação nela proposta poderiam dar sustentação a 

esse projeto”313.  

Nesse afã, a jurisdição, no âmbito da teoria da relação jurídica Bulowiana, restringe-

se à atividade do julgador na criação do direito em nome do Estado, pautada no seu sentimento 

e sua experiência. Essa concepção reduz o processo a um mero instrumento da jurisdição, 

olvidando-se da qualificação desta como uma das funções do Estado e do processo como fator 

de legitimação da atividade jurisdicional. 

A concepção Bulowiana de jurisdição quedou-se inerte em apresentar argumentos para 

o controle da atividade jurisdicional, desenvolvida pessoalmente pelos julgadores a partir de 

elementos emocionais, sentimentais e desprovidos de vinculação a limites formais314. 

As teorias que se aproximam da concepção Bulowiana inadvertidamente utilizam 

derivações teóricas não problematizadas (próprias da ciência processual) para delimitar a 

atividade judicial315, desprezando a distinção entre processo e jurisdição ou fazendo associações 

equivocadas entre esses elementos. 

Majoritariamente, a doutrina processualista, principalmente os adeptos da escola 

instrumentalista, defende o processo como elemento a serviço da jurisdição em busca de 

escopos metajurídicos. Cândido Rangel Dinamarco316 e demais defensores da 

instrumentalidade do processo remontam à teoria da relação jurídica processual Bulowiana do 

processo como instrumento da jurisdição para justificar tais objetivos externos ao direito. 

O problema que surge dessa opção metodológica e conceitual reside na compreensão 

de que a jurisdição é, simplesmente, ato do magistrado, pautado pelas suas convicções pessoais, 

na busca de objetivos não adstritos ao processo, conforme se pode depreender das lições de 

André Cordeiro Leal317. Por sua vez, o processo seria mero instrumento da jurisdição. Afora 

isso, há o questionamento acerca da ausência de tematização da discursividade democrática (ou 

qualquer outro parâmetro cientificamente válido) para a aferição da legitimidade das decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário – o que abala as estruturas dessa teoria no modelo de Estado 

democrático constitucional.   

A concepção de jurisdição merece afastar-se da compreensão de atividade 

desenvolvida pelo magistrado, compreendendo-se como “resultado necessário da atividade 

                                                           
313 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 60. 
314 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
315 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
316 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  
317 Ibid.  
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discursiva dos sujeitos do processo a partir de argumentos internos ao ordenamento”, conforme 

descrito por André Cordeiro Leal318. 

Torna-se evidente, com isso, a incompatibilidade da teoria de relação jurídica 

processual com os parâmetros do Estado democrático constitucional319, visto que não se 

justifica mais a percepção do processo como instrumento para o exercício da jurisdição. Com 

base na teoria neoinstitucionalista do processo320, Cynara Silde Mesquita Veloso321 defende que 

o processo, como instituição jurídica constitucionalizada, apresenta-se atualmente como 

metodologia para a garantia e o exercício pleno dos direitos fundamentais previstos no texto 

constitucional.  

 

1.1 A INFLUÊNCIA DA TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NA DOUTRINA  

 

Na mesma esteira de pensamento de Oskar von Bülow, Giuseppe Chiovenda322 

compreende a relação jurídica processual como instrumento de atuação do Estado (uma vez que 

o julgador age em nome deste ente), identificando a sua finalidade na atuação da vontade 

concreta da lei. Em André Cordeiro Leal, “o processo civil não presta a tornar concreta a 

vontade da lei, posto que essa já existe quando da simples verificação dos fatos jurídicos 

descritos abstrata e hipoteticamente na norma, mas serve à certificação dessa vontade”323.  

A distinção mais relevante entre Giuseppe Chiovenda324 e Oskar von Bülow reside no 

fato de que o primeiro entende o processo como instrumento para a realização da vontade da 

lei e o segundo defende a atuação do magistrado para a construção e aplicação do direito. No 

entanto, ambos não conseguem se afastar do paradigma epistemológico da filosofia da 

consciência, bem como da fragilidade de aplicação desse paradigma para o âmbito de 

averiguação da legitimidade das decisões no âmbito do modelo de Estado democrático 

constitucional.  

                                                           
318 Ibid., p. 34, com grifos no original.  
319 VELOSO, Cynara Silde Mesquita. Súmulas vinculantes como entraves ideológicos ao processo jurídico de 
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321 Ibid.  
322 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3. ed. v. 1. Campinas: Bookseller, 2002. 
323 Ibid., p. 73, com grifos no original.  
324 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3. ed. v. 1. Campinas: Bookseller, 2002. 



92 

 

Ao dar maior enfoque ao poder do Estado, como possibilidade de impor as decisões, 

Francesco Carnelutti325 inevitavelmente se aproxima da teoria Bulowiana (processo como 

instrumento de poder), bem como remonta aos pilares da filosofia da consciência, no momento 

em que considera a jurisdição como um ato de provimento do julgador, o qual está autorizado 

a fazer o que for necessário para a resolução da lide.  

São relevantes os estudos de Eduardo Juan Couture326 para a análise das garantias 

constitucionais associadas ao processo, mormente diante do fundamento constitucional da ação. 

Contudo, embora tal doutrinador tenha se proposto a dissociar-se da teoria da relação jurídica 

de Oskar von Bülow327, a metodologia utilizada acabou por isolar, da sua teoria, a problemática 

em torno da jurisdição – o que corresponde justamente à problemática da teoria Bulowiana a 

ser superada no modelo de Estado democrático constitucional, o qual demanda uma teoria da 

jurisdição pautada pelo processo constitucionalizado.  

Inadvertidamente, portanto, o doutrinador transfere para a Constituição (e o direito 

constitucional) o ônus de solucionar um problema que surge da sua concepção sobre o processo 

(e respectiva teoria). É completamente inútil prever os elementos propostos no texto 

constitucional se ainda se defende que a jurisdição decorre de um poder concedido aos 

julgadores, completamente dissociado do direito processual. A sua proposta para a superação 

do paradoxo de Oskar von Bülow, portanto, recai no problema da legitimidade das decisões 

diante da ausência de controle da magistratura, seja no âmbito do processo civil, seja no do 

direito constitucional. 

Inobstante seja possível reconhecer, em Enrico Tulio Liebman328, uma teorização do 

processo como elemento garantidor dos direitos dos sujeitos processuais contra decisões 

arbitrárias, esse doutrinador não se afasta da problemática Bulowiana de considerar o processo 

como instrumento da jurisdição. Ademais, o próprio controle da arbitrariedade resta 

prejudicado diante da vinculação do doutrinador à filosofia da consciência – o que inviabiliza 

o estabelecimento de critérios delimitados para averiguação da autonomia decisória do 

julgador.  

O problema decorrente da escola instrumentalista não reside na busca pela minoração 

do tempo necessário para a resolução da lide. É questionável, contudo, que a concepção de 

efetividade processual esteja atrelada, com exclusividade, ao fator temporal, em detrimento de 

                                                           
325 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. v. 1. São Paulo: Classic Book, 2000. 
326 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1946. 
327 BÜLOW, Oskar von. La teoría das excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, 1964. 
328 LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Foresente, 1984. 
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elementos que permitam a discursividade processual e, portanto, a participação dos 

destinatários da norma de decisão na sua elaboração329, consoante a teoria do discurso de Jürgen 

Habermas330.  

 

1.1.1 Elio Fazzalari e a teoria do processo como espécie de procedimento em contraditório 

 

A teoria desenvolvida por Elio Fazzalari331 foi essencial para revitalizar os estudos 

sobre direito processual, mormente diante da sistematização da distinção entre processo e 

procedimento e da tentativa de afastar, da concepção do processo, a sua caracterização como 

instrumento da jurisdição. Esse doutrinador foi o responsável por desenvolver os primeiros 

esforços em busca de uma teoria do processo jurisdicional pautada nas concepções inerentes ao 

processo e não a partir da perspectiva do poder estatal para o exercício da jurisdição. 

Em Elio Fazzalari332, o processo não se resume à mera sequência de atos processuais, 

visto que a sua concepção demanda a presença do efetivo contraditório entre as partes 

processuais, em iguais condições. O procedimento equivale à sequência de atos necessários 

para a exteriorização do processo, consoante as delimitações no modelo normativo processual. 

O enfoque conferido por Elio Fazzalari333 à delimitação conceitual entre processo e 

procedimento abrange todas as esferas de elaboração das normas do Estado, o que viabilizou a 

elucidação da distinção entre as funções estatais (legislativa, executiva e jurisdicional) 

decorrentes do modelo de Estado contemporâneo. A identificação da relação entre o processo 

e as funções estatais enseja a compreensão de que a norma de decisão se origina no processo 

que a antecede334.  

                                                           
329 Essa é uma preocupação recorrente no âmbito da informatização do processo judicial, haja vista que não se 

demonstra adequado, no paradigma do Estado democrático constitucional, promover alterações no âmbito da 

função jurisdicional que importem na restrição de direitos e garantias processuais de cunho fundamental, conforme 

problematizado nos capítulos II, III da segunda parte do trabalho.  
330 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
331 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di Diritto Processuale. 6. ed. Padova: CEDAM, 1992. 
332 Ibid. 
333 Id. Instroduzione ala giurisprudenza. Padova: CEDAM, 1984. 
334 Nesse sentido: “O ato de caráter imperativo, um provimento, tem no procedimento sua fase preparatória, mas 

não é, entretanto, suficiente para esgotar sua definição. A atividade que precede sua emissão, ou edição, ou 

emanação, é constituída de atos que são disciplinados segundo um modelo normativo próprio, que determina sua 

especial forma de coordenação e de conexão, no desenvolvimento, ou, no iter do procedimento, até o ato final.” 

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, 

p. 93. 
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A delimitação metodológica de Elio Fazzalari335, por compreender o processo como 

elemento autônomo à jurisdição, permite o afastamento da sua teoria ao critério teleológico e a 

aproximação com elementos lógicos para a distinção entre processo e procedimento336. 

Essa vertente, por sua vez, permite, conforme já ressalvado, o desenvolvimento de uma 

teoria da norma de decisão como fruto da atuação do processo, mediante a garantia de 

participação das partes (contraditório) na elaboração da norma de decisão (ou provimento, que 

decorre da preparação anterior mediante atos procedimentais no âmbito do processo). Essa 

teoria merece elogios diante da mensuração da importância da participação das partes na 

elaboração da norma de decisão, afastando-se o processo da concepção de instrumento para 

justificar o provimento jurisdicional e desenvolvendo-se uma teoria do provimento337. 

Inobstante Elio Fazzalari338 compreenda o processo como elemento preparatório para 

o provimento, este ainda permanece delimitado conforme a vontade dos órgãos públicos, sem 

a apreciação da legitimidade decisória decorrente da garantia do contraditório. Em André 

Cordeiro Leal339, “ainda que preparado pelo procedimento ou se em contraditório, pelo 

processo, o provimento continua sendo comando ou ordem judicial, o processo encampa 

novamente a questão da atividade do julgador e força do Estado”. 

A aproximação entre Elio Fazzalari340 e a teoria de Oskar von Bülow341 torna-se mais 

evidente diante da concepção, daquele doutrinador, da jurisdição como uma atividade do juiz 

                                                           
335 FAZZALARI, Elio. Instroduzione ala giurisprudenza. Padova: CEDAM, 1984. 
336 “Tale struttura consiste nella partecipazione del destinatari degli effetti dell’atto finale alla fase preparatoria del 

medestimo; nella simmetrica paritá delle loro posizione; nella mutua implicazione delle loro attività (volte, 

rispettivamente a promuovere ed a impedire l’emanazone del provvedimento); nella rilevanza delle medesime per 

l’autore del provvedimento: in modo che ciascun contraddittore possa esercitare um ihsieme – cospicuo o modesto 

no importa – di scelte, di reazioni, di controlli, e debba subire i controlli e le reazoni degli altri, e che l’autore 

dell’atto debba tener conto dei resultati. [...] C’è, insomma, ‘processo’ quanto in una o più fase dell’iter di 

formazione di un atto è contemplata la partecipazione non solo – ed ovviamente – del uso autore, ma anche dei 

destinatari dei suoi effetti, in contraddittorio, in modo che costoro possano svolvere attività di cui l’autore dell’atto 

deve tener conto; i cui risultati, cioè, egli può disattendere, ma no ingorare” Tradução livre: Tal estrutura consiste 

na participação dos destinatários dos efeitos do ato final na fase preparatória; na simétrica paridade de suas 

posições; na mutua implicação de suas atividades (voltadas, respectivamente, a promover e impedir a emanação 

do provimento); na relevância desse mesmo provimento para o seu autor; no modo que cada parte contrária possa 

exercitar um conjunto – notável ou modesto, não importa – de escolhas, de reações, de controle, e deva submeter-

se ao controle e à reação do outro, e cada autor do ato deve ter consciência do resultado. Há, em suma, ‘processo’ 

quando numa das fases de formação do ato judicial é comtemplada a participação não apenas – e obviamente – do 

seu autor, mas ainda dos destinatários dos seus efeitos, em contraditório, de modo que eles possam desenvolver as 

atividades de que os autores devem tomar ciência; e esse resultado ele pode não aceitar, mas não ignorar. Id. 

Instroduzione ala giurisprudenza. Padova: CEDAM, 1984, p. 82.  
337 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
338 Ibid. 
339 Ibid., p. 116. 
340 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di Diritto Processuale. 6. ed. Padova: CEDAM, 1992. 
341 BÜLOW, Oskar von. Gesetz und Richtertamt. In: Berliner Wissenschafs-Verlag. GmbH, 2003, v. 10. 
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que se coloca numa postura superior às partes para impor uma conduta e, portanto, fazer cessar 

o litígio.  

Diante disso e demais fatores enumerados alhures, a análise Fazzalariana mantém-se 

associada a elementos metodológicos incompatíveis com os atuais ditames do Estado 

democrático constitucional, mormente diante do problema que envolve a questão da 

legitimidade das decisões judiciais. A restrição dos enfoques paradigmáticos de Elio 

Fazzalari342 limitou a análise da legitimidade ao âmbito da validade formal do provimento 

judicial (decorrente da observância do procedimento com contraditório) e da eficácia da norma 

de decisão (sanar o litígio). 

Esclareça-se: a investigação proposta por Elio Fazzalari343 tem como objeto a validade 

(e não legitimidade) da norma judicial, criada mediante o procedimento adequado ao sistema 

processual vigente. A relevância do contraditório para o processo, portanto, serve para a análise 

do parâmetro da validade, numa concepção distinta da atual compreensão desse elemento como 

garantia constitucional do processo344.  

Nesse afã, impõe-se expor as conclusões de André Cordeiro Leal345: “Isso [ausência 

de parâmetros para a análise da legitimidade das decisões] retira de Fazzalari a possibilidade de 

concluir o giro ontológico que havia iniciado, porque, embora a jurisdição seja realizada no (ou 

pelo) provimento, nada assegura que esse provimento seja discursivamente legítimo”. 

Tendo em vista o não questionamento da legitimidade das decisões judiciais, Elio 

Fazzalari346 não logra êxito em analisar a função jurisdicional desvencilhada do paradoxo de 

Oskar von Bülow347, visto que a compreensão desta ainda permanece atrelada à atividade 

solipsista do julgador, sem questionamentos democráticos.  

  

                                                           
342 Ibid. 
343 Ibid. 
344 Por óbvio, não se poderia exigir que tal doutrinador trouxesse para o processo concepções de direitos e garantias 

fundamentais que apenas se consolidaram com os atuais movimentos constitucionais para a construção do 

paradigma do Estado democrático constitucional. 
345 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 124. 
346 Ibid. 
347 Ibid. 
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1.2 O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE NA TEORIA DE BÜLOW 

 

A teoria do processo como relação jurídica exposta por Oskar Bülow348 demonstrou-

se imprestável à legitimação das decisões, porque não oferecia parâmetros suficientes para a 

análise do grau de legitimidade da atividade jurisdicional que poderia ser pautada, em última 

análise, em elementos emocionais e sentimentais, bem como por restringir a jurisdição ao ato 

do magistrado.  

Assim, dois fatores são essenciais para a adequada compreensão da legitimidade 

decisória do Poder Judiciário: (a) ruptura com os ditames da razão prática, com a racionalidade 

instrumental weberiana e com a filosofia da consciência (do sujeito); (b) filiação à razão 

comunicativa, com base na filosofia da linguagem, em defesa de institucionalização do discurso 

no âmbito processual349. 

A teoria de Oskar von Bülow350 faz-se presente na atualidade com a escola da 

instrumentalidade do processo e compreende, conforme já salientado, o processo como relação 

pública orientada pela figura do julgador, postura favorável ao problema filosófico-

paradigmático da fundamentação das decisões a partir da filosofia da consciência.   

Exemplo disso é observado no acórdão proferido pelo Ministro Humberto Gomes de 

Barros do Superior Tribunal de Justiça, na análise da constitucionalidade da norma jurídica 

expressa nos parágrafos 1º-A e §1º do artigo 577 do Código de Processo Civil351. 

A restrição do ato de julgar ao exercício da vontade do intérprete (sua consciência) 

enseja ampla discussão na doutrina, mormente quando se problematiza a legitimidade das 

decisões do Poder Judiciário, conforme já pontuado em momentos anteriores. Essa 

problemática tem relevância a partir da análise do giro ontológico-linguístico vivenciado na 

filosofia do século XX, o qual transfere o conhecimento para a linguagem, afastando o sujeito 

como fundamento do conhecimento – no círculo hermenêutico-ontológico.  

                                                           
348 BÜLOW, Oskar von. Gesetz und Richtertamt. In: Berliner Wissenschafs-Verlag. GmbH, 2003, v. 10. 
349 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
350 Ibid. 
351 “[...] Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

assumo a responsabilidade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são Ministros deste tribunal 

importa como orientação. A ele, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou 

Athos Carneiro. Decido, porém, conforme a minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia 

intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. [...].” STJ. Agravo Regimental em Embargos de Divergência 

em Recurso Especial nº. 279.889-AL. Sem grifos no original. 
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A postura defendida no acórdão prejudica sobremaneira a justificação da legitimidade 

das decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário, órgão que, conforme já ressaltado, é 

alvo de intenso estudo sobre o seu déficit de legitimidade. 

Os paradigmas da subjetividade (filosofia da consciência) apresentam-se de modo 

distintos, por vezes encobertos pelo manto do protagonismo judicial. Uma primeira concepção 

compreende o ato de julgar como ato de vontade, tendo a norma de decisão como resultado de 

uma interpretação inadequada, eventualmente fundamentada em métodos incompatíveis entre 

si. A segunda acepção da subjetividade compreende a busca de justificações no plano da 

racionalidade argumentativa, recaindo sobre os aspectos discricionários da teoria da 

argumentação jurídica de Robert Alexy352.  

A postura de incentivar o protagonismo judicial e a discricionariedade, pautados em 

valores não jurídicos, compreende a repristinação equivocada da teoria da jurisprudência dos 

valores, uma vez que busca ampliar os poderes do julgador com fundamento da necessidade de 

concretizar os direitos fundamentais, maculando a possibilidade de controle da legitimidade das 

normas de decisão produzidas sob esse enfoque.  

Com efeito, no contexto em que foi desenvolvida (Alemanha, século XX), essa teoria 

tinha a finalidade de conferir mecanismos de abertura à legalidade fechada existente à época, a 

qual fundamentava atos totalitários nazistas. A busca, portanto, de elementos fora da lei era 

imprescindível para buscar legitimar a lei fundamental recém-promulgada (Grundgesetz).  

Ocorre que as especificidades do ordenamento jurídico brasileiro, com recente tradição 

da jurisdição constitucional, a aplicação da teoria da jurisprudência dos valores (e a consequente 

majoração da intervenção dos órgãos jurisdicionais na realização dos direitos), não 

apresentaram os mesmos efeitos vivenciados no ordenamento jurídico alemão. 

O brasileiro, durante anos, se deparou com a dificuldade no estabelecimento de 

elementos para a fortificação da democracia353, mediante os pilares da legalidade e legitimidade 

à luz do texto constitucional. Esse problema apresenta-se com maior evidência nos projetos dos 

códigos processuais, mormente o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, 

que, dentre seus pilares fundamentais, apresenta dispositivos para a flexibilidade da técnica 

processual e para a facilitação do protagonismo judicial.  

                                                           
352 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: 

Mandamentos, 2001.  
353 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  
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A vicissitude dessa norma, sob parâmetros democráticos, apresenta-se diante do 

deslocamento da concretização dos direitos fundamentais das demais funções estruturantes do 

Estado (e da sociedade) para o Judiciário, majorando o espaço para o protagonismo judicial, 

numa concepção contestável de que esse órgão, sozinho, teria a possibilidade de solucionar o 

problema da efetivação dos direitos fundamentais. Acontece que, diante da perspectiva objetiva 

dos direitos fundamentais – proposta por Robert Alexy354 –, todas as funções estruturantes do 

Estado (legislativa, executiva e jurisdicional) devem agir em prol da sua concretização.  

Com isso, torna-se imprescindível superar, doutrinariamente, a teoria da relação 

jurídica de Oskar von Bülow355, em prol da identificação de elementos e conceitos teóricos que 

justifiquem a legitimidade da atuação do Poder Judiciário no âmbito do Estado democrático 

constitucional. Diante da delimitação dessa problemática, qualquer estudo sobre processo e 

jurisdição merece ter como paradigma inicial a necessidade de superação dos pilares da teoria 

de Oskar von Bülow356, ainda presentes na escola instrumentalista do processo. 

  

                                                           
354 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 
355 BÜLOW, Oskar von. Gesetz und Richtertamt. In: Berliner Wissenschafs-Verlag. GmbH, 2003, v. 10. 
356 Ibid. 
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2 FUNDAMENTOS PARA O PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONAL  

 

A expansão das normas constitucionais para os demais ramos do direito é tema 

amplamente discutido na doutrina, sob diversos enfoques e metodologias. Acontece que a 

análise desse fenômeno demanda o estabelecimento de parâmetros críticos de análise, com a 

finalidade de evitar a banalização do tema (com a mera reprodução de conceitos doutrinários) 

ou a inaplicabilidade prática da teoria desenvolvida (em face da ausência de cientificidade). 

É cediço que o movimento enunciado por Riccardo Guastini357 compreende o 

reconhecimento da Constituição como elemento estruturante do Estado e com força normativa 

perante as funções legislativa, executiva e jurisdicional. Contudo, à declaração dos pressupostos 

para a amplitude constitucional (constituição rígida, instrumento de controle de 

constitucionalidade, força normativa da constituição, interpretação diferenciada das normas 

constitucionais e reconhecimento da influência das normas constitucionais sobre as relações 

políticas) deve ser associado um parâmetro crítico de análise do efeito da constitucionalização 

do ordenamento.   

No âmbito do processo civil, portanto, torna-se relevante pesquisar acerca dos fatores 

de legitimação das decisões judiciais, a partir da perspectiva democrática decorrente do atual 

paradigma do Estado democrático constitucional. 

Assim, após rechaçar a teoria da relação jurídica de Oskar von Bülow358 – e demais 

teorias que não lograram êxito em se desvencilhar do paradoxo estabelecido por esse 

doutrinador –, dois fatores são escolhidos para estudo: (1) institucionalização do discurso, com 

enfoque na legitimidade das decisões judiciais no modelo de Estado democrático 

constitucional; (2) democratização do acesso à justiça. 

A compreensão da conformação constitucional do processo civil é fundamental para 

compreender (e questionar cientificamente) as modificações decorrentes da informatização do 

processo judicial. Assim, os pilares ora defendidos como justificadores da conformação 

constitucional do processo civil servirão, na segunda parte deste trabalho, como parâmetros 

para a análise das modificações dogmáticas e práticas decorrentes desse fenômeno.   

 

 

 

                                                           
357 GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: CARBONELL, 

Miguel (Org.) Neoconstitucionalismo(s). 4. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. 
358 BÜLOW, Oskar von. Gesetz und Richtertamt. In: Berliner Wissenschafs-Verlag. GmbH, 2003, v. 10. 
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2.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DISCURSO NO ÂMBITO PROCESSUAL 

 

De acordo com Jürgen Habermas359, o direito advém da conjugação entre os direitos 

humanos (fundamentais, quando previstos no texto constitucional) e a soberania política dos 

cidadãos, numa constante necessidade de questionar a norma jurídica a partir de uma 

perspectiva institucionalizada. Em André Cordeiro Leal360, destaca-se a concepção de que “[...] 

o direito, para corresponder à sua função integradora, tem de estabilizar-se sem, no entanto, 

imunizar-se (tendo em vista sua falibilidade)”. 

Decorre disso a compreensão de que o questionamento acerca da legitimidade do 

direito não se associa a valores morais ou à sua forma, mas por intermédio de um procedimento 

que viabiliza sua criação. A teoria discursiva de Jürgen Habermas361, portanto, conduz a 

questionamentos sobre a legitimidade do direito, sem se utilizar de fundamentos decorrentes do 

direito natural. 

Consoante expõe Rosemary Cipriano Silva362, o paradigma procedimental proposto 

por Jürgen Habermas363 compreende a problematização dos modelos dos Estados liberal e 

social, os quais analisavam a realização do direito a partir de concepções concretistas, 

desprezando a necessária relação entre a autonomia pública e a privada. Assim, a proposta 

Habermasiana “procura proteger, antes de tudo, as condições do procedimento democrático”364.  

Depreende-se, portanto, que o ponto central da teoria proposta por Jürgen Habermas365 

volta-se à garantia das autonomias pública e privada dos cidadãos por intermédio de elementos 

comunicativos para a sua manifestação, o que, por conseguinte, viabiliza a legitimidade da 

ordem jurídica.  

Em Andréa Alves de Almeida366, “[...] o direito assume a função de estabilizar a 

linguagem, ou seja, institucionaliza, atribui validade às pretensões de verdade (proposições)” e 

                                                           
359 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
360 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 144/145. 
361 Ibid. 
362 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012.  
363 Ibid. 
364 Ibid., p. 183. 
365 Ibid. 
366 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005, p. 41. 
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isso justifica a postura de Jürgen Habermas367 para transpor os elementos comunicativos para 

o agir discursivo mediado pelo direito – base da sua teoria discursiva. 

Não mais se demonstra adequada a perspectiva formal de legitimidade pautada no 

positivismo jurídico, mormente diante da fragilidade decorrente do apoio desse fator sobre a 

autonomia moral da pessoa. Embora Immanuel Kant368 tenha defendido a associação entre a 

liberdade (livre arbítrio) e a vontade humana, como elemento legitimador do direito, tal posição 

foi superada, no âmbito do próprio positivismo, quando o direito passou a assumir a forma da 

obrigatoriedade fática. 

Importante elucidar que, num primeiro momento, Jürgen Habermas (com a teoria da 

ação comunicativa) aproxima-se das concepções de Immanuel Kant que pressupõe (como 

imperativo categórico) a complementariedade entre direito e moral. Com essa postura, sua 

teoria alia-se aos preceitos do positivismo sociológico, o qual, em brevíssima síntese, 

compreende que o direito é mera expressão da realidade decorrente da tradição vivenciada na 

sociedade.   

Jürgen Habermas369 supera tal postura dogmática quando inicia sua teorização da 

moral na contemporaneidade como elemento que decorre de uma perspectiva procedimentalista 

(procedimento argumentativo), afastando elementos transcendentais da sua teoria. Segundo 

Marcos César Botelho370, essa “mudança se dá justamente pela consideração neutra em relação 

à moral que Jürgen Habermas confere ao princípio do discurso, entendendo-o como um 

‘conceito supremo de toda a teoria da razão prática, ramificando-se num princípio moral e num 

princípio do direito’”.   

Com isso, infere-se que, em Jürgen Habermas371, a teoria do discurso pretende 

justificar a legitimidade das decisões judiciais a partir da legalidade – e não uma legitimidade 

pressuposta (ou antecedente) na legalidade, conforme posturas juspositivistas. Nesse sentido, 

ressalta Marcos César Botelho que “à legitimidade deve estar subjacente uma relação interna 

entre moral e Direito”372. 

Sendo assim, para a teoria discursiva do direito, o entrelaçamento entre direito e moral 

é simultâneo/co-originário, como se fossem dois círculos independentes e autônomos que se 

                                                           
367 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
368 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução: Paulo Quintela. Lisboa: Ed. 70, 

1995. 
369 Ibid. 
370 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen 

Habermas. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 126. 
371 Ibid. 
372 Ibid., p. 127. 
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comunicam mediante a perspectiva procedimentalista. Em Andréa Alves de Almeida373, essa 

simultaneidade (na origem) e a complementariedade procedimental são o fator determinante 

para que se logre êxito em garantir a neutralidade normativa imediata para o direito, bem como 

a abertura do mundo jurídico para outros elementos (sociais, políticos). 

Ademais, o afastamento da filosofia da consciência é essencial para a compreensão da 

legitimidade, visto que, na concepção Habermasiana, os sentidos da norma se expressam pela 

linguagem e podem ser controlados, nos termos da sua teoria da ação comunicativa, consoante 

destaca Andréa Alves de Almeida374. 

Evidencia-se, em mais uma oportunidade, a imprescindibilidade de superação da teoria 

da instrumentalidade do processo e dos seus preceitos arraigados aos pilares da filosofia da 

consciência, os quais não permitem a discursividade e a adequada análise científica da 

legitimidade das decisões judiciais – elemento essencial para o modelo democrático do Estado.  

Consoante realça André Cordeiro Leal375, “[...] normas legítimas são obtidas no direito 

democrático mediante a institucionalização jurídica do princípio do discurso, o qual se 

transforma em princípio da democracia”. Esse autor transporta os fundamentos da teoria do 

discurso de Jürgen Habermas376 para o contexto processual, compreendendo que apenas com a 

participação efetiva dos destinatários da norma de decisão na sua elaboração é possível conferir 

legitimidade a ela, numa perspectiva democrática, conforme Andréa Alves de Almeida377. 

Com base nessas lições, Welington Luzia Teixeira378 defende que a legitimidade do 

ordenamento jurídico se associa ao grau de abertura da racionalidade procedimental, em prol 

das condições de validade que se institucionalizam por intermédio de um discurso jurídico que 

se pauta em torno das questões argumentativas.  

                                                           
373 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005.  
374 “Tentando romper com o sujeito transcendental, que conhece e age isoladamente da filosofia da consciência, 

Habermas entende que o mecanismo gerativo da sociedade consiste na relação intersubjetiva de indivíduos 

mediada pela linguagem (ato de fala). Em outras palavras, pode-se dizer que os indivíduos são socializados, se 

relacionam e se reconhecem mutuamente através da comunicação. A teoria da ação comunicativa parte de um eu 

lingüisticamente competente, preconiza um potencial de racionalidade imanente à comunicação humana.” Ibid., 

p. 39. 
375 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 145. 
376 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
377 “O Habermas maduro (1992) compreende que a moral e o direito se complementam reciprocamente sem se 

tornarem dependentes, influenciando a reflexão do direito na sociologia jurídica e na filosofia política como um 

sistema de ação, que passa a ser discutido como agente transformador da realidade pelo médium da 

processualidade, colocando a Teoria do Processo no centro de estudo quanto à validade, à legitimidade e à 

operacionalização do direito nas democracias.” Ibid., p. 44. 
378 TEIXEIRA, Welington Luzia. Da natureza jurídica do processo à decisão judicial democratizada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008. 
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Infere-se, portanto, que apenas com a previsão de normas processuais que garantam a 

constante, efetiva e plena participação das partes no processo de elaboração das normas de 

decisão será possível pensar no exercício legítimo da função jurisdicional. 

De fato, a institucionalização do discurso no âmbito processual, mediante o controle 

dos destinatários das normas de decisão, é essencial para rechaçar decisões arbitrárias e 

pautadas na concepção kantiana de moral a priori. A garantia da autonomia privada implica, 

portanto, a efetivação da autonomia pública, por intermédio da previsão dos direitos de 

participação democrática, consoante exposto por Jürgen Habermas379. 

O princípio do discurso delimita o parâmetro para a averiguação da legitimidade das 

normas jurídicas: são legítimas as normas produzidas com a colaboração dos seus destinatários 

(afetados) no processo de elaboração. Por conseguinte, o princípio democrático apresenta-se 

como “[...] um procedimento de produção legítima de normas jurídicas [...]”380 que “[...] antes 

se refere tão somente ao ‘como’ institucionalizar a vontade política mediante um sistema de 

direitos que assegure, a cada um, igual participação no processo de produção normativa”, 

segundo Lúcio Antônio Chamon Junior381.  

Ressalve-se, nesse contexto, que apenas o discurso jurídico é capaz de viabilizar a 

legitimação das normas, na proposta de Jürgen Habermas382, e apenas a partir dessa categoria 

é que se logra êxito na configuração do princípio democrático. Nesse sentido, “[...] a teoria 

discursiva de Jürgen Habermas só tem aplicabilidade se, e somente se, obtiver um espaço para 

que o princípio do discurso se converta em princípio democrático, ou seja, possa deixar o plano 

teórico e passe a ser uma garantia fundamental do cidadão”383. 

Sendo assim, no modelo de Estado democrático constitucional, a legitimidade das 

decisões judiciais pode ser aferida com a institucionalização do princípio do discurso – agora, 

concebido como princípio democrático – para viabilizar, conforme reiteradamente exposto, a 

efetiva participação das partes processuais no processo de elaboração da norma de decisão. E 

mais: a legitimidade das decisões judiciais não pode ser pressuposta – anterior ao processo de 

discussão dos fatos e fundamentos jurídicos –, mas decorre da sua aplicação efetiva no âmbito 

processual. 

                                                           
379 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
380 CHAMON JÚNIOR, Lúcio Antônio. Filosofia do direito na alta modernidade: Incursões Teóricas em 

Kelsen, Luhmann e Habermas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 165. 
381 Ibid., p. 165. 
382 Ibid. 
383 TEIXEIRA, Welington Luzia. Da natureza jurídica do processo à decisão judicial democratizada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008, p. 131. 
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Nesse diapasão, um dos fundamentos capazes de justificar a conformação 

constitucional do processo civil reside na preocupação com a discursividade processual e, por 

conseguinte, com a legitimidade das decisões judiciais. Tendo em vista que o atual paradigma 

de Estado se fomenta em preceitos democráticos, esse ramo do direito, por relacionar o modo 

de exercício de uma das funções estruturantes do Estado (jurisdicional), merece ser estruturado 

à luz da racionalidade procedimental – que permite a efetiva participação das partes no processo 

de elaboração da norma de decisão.  

 

2.1.1 O processo e a teoria discursiva 

 

De acordo com Andréa Alves de Almeida384, a simultaneidade e a correlação entre as 

autonomias pública e privada demandam a institucionalização dos direitos fundamentais (de 

cunho processual) para a garantia da isonomia, do contraditório e da ampla defesa385 como 

orientadores de todo o procedimento, os quais possuem a finalidade de garantir a efetiva 

participação dos destinatários da decisão.  

Por conseguinte, em Rosemary Cipriano Silva386, o questionamento da legitimidade 

do ordenamento jurídico apenas se viabiliza diante da possibilidade de sua fiscalização (ou 

correição) continuada.   

As garantias constitucionais que viabilizam a participação popular (isonomia, 

contraditório e ampla defesa) são, portanto, elementos essenciais à fiscalização da elaboração 

das normas jurídicas, mormente as normas de decisão proferidas pelo Poder Judiciário, 

possibilitando a participação e a responsabilização pessoal de cada indivíduo para a construção 

de uma sociedade aberta (democrática). 

Ressalve-se que Rosemary Cipriano Silva387 defende a aplicabilidade da teoria 

neoinstitucionalista do processo, a qual, por se aproximar das concepções da democracia aberta 

e participativa, merece ser implementada no âmbito de sociedades abertas nos moldes propostos 

por Peter Häberle388. 

                                                           
384 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
385 O conjunto desse elementos é nominado de processualidade jurídica por essa doutrinadora, que os considera 

fatores essenciais para a legitimidade normativa.  
386 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012.  
387 Ibid.  
388 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – A sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1997. 
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Consoante dispõe José Alfredo de Oliveira Baracho389, a conformação constitucional 

do processo tem como pressuposto a supremacia das normas constitucionais sobre as demais 

normas procedimentais. Considera esse doutrinador que o processo civil – independentemente 

da instância de julgamento – se apresenta como processo constitucional, haja vista que possui 

sua base estruturante nas normas constitucionais.  

Com amparo nas lições de Jürgen Habermas, André Cordeiro Leal390 elucida que, para 

que possa conferir legitimidade às decisões judiciais, se faz necessário que o processo decisório 

garanta a correlação entre os direitos fundamentais e a soberania do povo – o que, na perspectiva 

democrática do processo civil, se alcança com a instituição de mecanismos que viabilizem a 

participação efetiva das partes no procedimento que culmina com a produção da norma de 

decisão. 

Essa concepção foi reiteradamente expressa ao longo do trabalho, haja vista que 

nenhuma alteração legislativa ou organizacional poderá manter a sua conformidade com a 

Constituição, caso macule, de alguma forma, as garantias constitucionais de participação das 

partes e, por conseguinte, o princípio democrático. 

Resta claro que a não garantia do pluralismo no âmbito processual, por intermédio de 

oportunidades efetivas no discurso no espaço procedimental – garantias processuais de 

participação –, é incompatível com o atual paradigma de Estado democrático constitucional.  

Com isso, o processo não pode mais ser compreendido como atividade eminentemente 

do julgador – conforme propõem as teorias do processo associadas à concepção de Oskar von 

Bülow –, mas pela concepção de que, sem a institucionalização das condições necessárias ao 

discurso, não é possível garantir a fiscalidade da norma de decisão. 

“A decisão legítima, no processo judicial, será construída pelas partes”. Essa frase, 

exposta por Rosemary Cipriano Silva391, sintetiza a ideia proposta neste tópico: no paradigma 

de Estado democrático constitucional, as decisões judiciais não merecerem centralizar-se no 

eixo da filosofia da consciência do julgador, mas devem decorrer da manifestação das partes 

no espaço procedimental para a razão discursiva. 

A informatização do processo judicial merece ser analisada à luz dessa perspectiva 

democrática do processo civil, questionando-se se o sistema virtual de processamento dos autos 

                                                           
389 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias 

constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
390 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
391 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012, p. 92. 
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processuais permite a discursividade necessária para garantir a legitimidade da norma de 

decisão.  

A conformação constitucional do processo civil pode ser justificada mediante a 

institucionalização do discurso – ou princípio democrático –, mediante o qual as decisões 

judiciais são construídas a partir da interpretação e colaboração conjunta dos seus destinatários, 

decorrentes de uma razão discursiva e da racionalidade procedimental. 

 

2.2 O ACESSO DEMOCRÁTICO À JUSTIÇA  

 

O epíteto “acesso à justiça democrático” é utilizado por Dierle Nunes e Ludmila 

Teixeira para identificar o momento em que “[...] o jurisdicionado tem suas reivindicações 

recebidas nas esferas oficiais de poder (input), a profundidade do diálogo (respeito aos direitos 

fundamentais processuais), ao poder de influência que ele exerce sobre as decisões que lhe 

submetem [...]”392.  

A proposta desses autores fomenta-se no paradigma procedimental do direito, proposto 

por Jürgen Habermas393, razão pela qual as objeções feitas quanto à instrumentalidade do 

processo são válidas para a compreensão democrática do acesso à justiça. Ademais, tem-se 

como referencial o paradigma do Estado democrático constitucional, com enfoque na 

concretização dos direitos fundamentais como elemento essencial para a promoção da 

cidadania.  

Para a efetiva proteção dos direitos fundamentais, torna-se essencial um texto 

constitucional, dotado de normatividade e aplicabilidade imediata, a fim de determinar a 

vinculação das funções estruturantes do Estado em prol da sua realização (ou concretização). 

Isso porque a mera previsão de direitos desprovida das garantias fundamentais – expressas na 

Constituição – não se demonstra suficiente, visto que esses direitos demandam, cada vez mais, 

instrumentos democráticos e eficientes para a sua realização na sociedade. 

A concepção de Estado democrático constitucional abarca, nas lições de Ingo 

Wolfgang Sarlet394, as seguintes características essenciais: (a) garantias de instrumentos para a 

organização e limitação do poder estatal; (b) competências estritamente delimitadas – o que 

                                                           
392 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 

p. 60/61. 
393 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
394 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 59. 
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remonta à atual concepção de separação das funções estruturantes do Estado; (c) previsão de 

direitos fundamentais, que se expressam como “metas, parâmetros e limites da atividade 

estatal”.  

Associando-se esses fatores, chega-se à conclusão de que os direitos fundamentais 

relacionam-se aos preceitos da legitimidade da ordem constitucional, o que sobreleva a 

importância desses direitos para o Estado democrático constitucional395. A doutrina ressalta tal 

postura, argumentando que “o poder se justifica por e pela realização dos direitos do homem e 

que a ideia de justiça é hoje indissociável de tais direitos”396. 

A problematização da legitimidade do direito e do Estado é tema recorrente no âmbito 

do Estado democrático constitucional, razão pela qual são identificados diversos parâmetros 

para a sua averiguação. No presente estudo, centraliza-se na perspectiva democrática do acesso 

à justiça como elemento essencial para a justificação da conformação constitucional do 

processo civil, com a busca por decisões judiciais amparadas sob o manto da legitimidade397.   

Numa postura que se associa à defesa da institucionalização do discurso no âmbito 

processual, Dierle Nunes e Ludmila Teixeira398 defendem que a legitimidade da norma de 

decisão, além da racionalidade procedimental, demanda a previsão de direitos e garantias 

fundamentais de caráter processual. 

Em vista disso, os direitos de ação e de defesa, no âmbito processual, correspondem a 

pressupostos jurídicos necessários para a plena efetivação dos direitos fundamentais. Em José 

Alfredo de Oliveira Baracho399, a previsão constitucional do direito de ação é essencial para a 

viabilização dos direitos fundamentais, o que demonstra a relevância do tema hodiernamente.  

Sendo assim, a perspectiva democrática do acesso à justiça demanda, segundo Dierle 

Nunes e Ludmila Teixeira400, “[...] a garantia de uma estrutura procedimental/institucional que 

permita o acesso à argumentação, à imparcialidade, à fundamentação, à certeza de que as 

decisões tomadas [...] só se legitimarão se forem tomadas discursivamente”. 

                                                           
395 FERRAJOLI, Luigi. Derechos e Garantías. La Ley Del Más Débil. Madrid: Trotta, 1999b. 
396 PINTO, Luzia Marques da Silva Cabral. Os Limites do Poder Constituinte e a Legitimidade Material da 

Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 142. 
397 “Na verdade, a partir do paradigma de Estado Democrático de Direito percebe-se que a legitimidade do direito 

não se dá pela simples atribuição de um lugar privilegiado ao estado ou ao cidadão, nem pela autonomia privada 

ou pública deste, mas sim pela empreitada cooperativa, que se apresenta por meio de procedimentos que 

possibilitam a participação igualitária e efetiva de todos os interessados no processo de produção das leis, bem 

como no processo de aplicação das normas.” NUNES, Dierle José Coelho. Direito constitucional ao recurso: da 

teoria geral dos recursos, das reformas processuais e da comparticipação nas decisões. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006, p. 52. 
398 Ibid. 
399 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias 

constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
400 Ibid., p. 67. 



108 

 

De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho401, em face da positivação de alguns 

princípios e dos direitos fundamentais, o texto constitucional trasmuda-se à condição de 

parâmetro de legitimidade formal e material da ordem jurídica estatal, nos seguintes termos: 

“[...] o fundamento de validade da constituição (=legitimidade) é a dignidade do seu 

reconhecimento como ordem justa (Habermas) e a convicção, por parte da colectividade, da sua 

bondade intrínseca”.  

Nesse contexto, compreende Ingo Wolfgang Sarlet402 que as concepções de direitos 

fundamentais e da soberania popular são os elementos determinantes para “auto-evidência 

normativa”403 do paradigma do Estado democrático constitucional.  

A conformação constitucional do processo civil enseja uma análise mais aprofundada 

do processo, de modo a abarcar não a apenas a perspectiva do procedimento (como a doutrina 

de Elio Fazzalari) ou da função jurisdicional (conforme propunha a teoria da relação jurídica 

de Oskar von Bülow presente hodiernamente na concepção instrumentalista do processo). A 

teoria instrumentalista do processo também não se demonstra adequada como parâmetro para 

a análise da legitimidade, visto que identifica elementos externos ao processo – escopos 

metajurídicos de cunho social, político e econômico – de difícil problematização científica.   

O modelo do Estado democrático constitucional exige, portanto, a observação das 

normas constitucionais, as quais, dotadas de força normativa, influenciam todo o sistema 

jurídico. Para o processo civil, a busca pela efetividade dos direitos fundamentais é o ponto 

crucial para a análise da sua conformação constitucional, visto que o processo tem como 

finalidade primordial proteger um direito do cidadão.  

Esclareça-se: a efetividade dos direitos fundamentais como elemento que orienta a 

atividade dos órgãos jurisdicionais não merece ser considerada como escopo metajurídico nos 

moldes propostos pela escola instrumentalista do processo, tampouco como elemento para 

justificar atitudes solipsistas na elaboração da norma de decisão. Pelo contrário, em virtude das 

especificidades das normas definidoras de direitos fundamentais – mormente diante da sua 

perspectiva objetiva –, a sua observância compreende a realização da própria Constituição 

vigente no modelo de Estado democrático constitucional.  

Com isso, como um princípio objetivo de observância necessária pelos diversos órgãos 

estatais, os direitos fundamentais podem ser utilizados como parâmetro para a averiguação da 

                                                           
401 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra, 2003, 

p. 115. 
402 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 60. 
403 Jürgen Habermas utiliza a expressão das normative Selbstverständnis.  
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legitimidade das decisões judiciais, sem que isso remonte a escopos extraprocessuais. Os 

direitos fundamentais correspondem à base a ao fundamento do Estado democrático 

constitucional, de modo que o exercício do seu poder (soberania popular) está delimitado aos 

parâmetros constitucionais. 

A relação entre direitos fundamentais e democracia foi problematiza em tópico 

próprio, cabendo salientar apenas a aproximação com a tese da complementariedade entre esses 

elementos, com amparo nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet404, o qual compreende que os 

direitos fundamentais assumem, simultaneamente, a condição de pressuposto, garantia e 

instrumento que viabiliza e garante o princípio democrático, mediante o direito à participação.  

No âmbito da função jurisdicional, Rosemiro Pereira Leal405 ressalva que o devido 

processo constitucional se perfaz como uma garantia instituída pelo povo para tornar válida, 

legítima e eficaz a atuação de direitos fundamentais no âmbito do discurso constitucional. Os 

preceitos utilizados para justificar a necessidade de institucionalização do discurso no âmbito 

do processo judicial são úteis, do mesmo modo, para justificar a busca pela realização dos 

direitos fundamentais, mormente o direito de acesso à justiça.  

Willis Santiago Guerra Filho406 identifica uma dimensão processual dos direitos 

fundamentais407, diante do seu aspecto garantístico, mediante a previsão de direitos de natureza 

processual com fundamentalidade constitucional. Tem-se tornado cada vez mais relevante a 

análise da relação entre a Constituição e o processo, a partir da concepção de que este passa a 

ser considerado um instrumento para consecução das normas constitucionais.  

Assim, Willis Santiago Guerra Filho408 defende duas concepções essenciais: (a) a 

natureza processual da Constituição (determinação de condições para que os parâmetros de 

realização dos direitos possam ser aplicados concretamente); (b) natureza material do direito 

                                                           
404 “[...] a positivação e a garantia do efetivo exercício de direitos políticos (no sentido de direitos de participação 

e conformação do status político) podem ser considerados o fundamento funcional da ordem democrática e, nesse 

sentido, parâmetro de sua legitimidade. [...] importa referir a função decisiva exercida pelos direitos fundamentais 

num regime democrático como garantia das minorais contra eventuais desvios de poder praticados pela maioria 

no poder, salientando-se, portanto, ao lado da liberdade de participação, a efetiva garantia da liberdade-

autonomia.” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p 61.  
405 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
406 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Quadro teórico referencial para o estudo dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais em face do direito processual. Revista de Ciências Jurídicas e da Sociedade da Unipar. Toledo-

PR. v. 5. nº. 2. 2002.  
407 O autor aborda ainda os direitos humanos. Contudo, tendo em vista que o parâmetro de análise da conformação 

constitucional do processo civil é o modelo de Estado brasileiro, não será analisada a perspectiva dos direitos 

humanos. 
408 Ibid. 
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processual, diante da previsão de institutos de status constitucional (como normas que fornecem 

parâmetros para realizar o controle e a ordenação da conduta intersubjetiva pelo direito). 

Dierle Nunes e Ludmila Teixeira409 ressaltam que a perspectiva democrática do acesso 

à justiça demanda a previsão de instrumentos (decorrentes das políticas públicas estatais ou da 

alteração na técnica processual) capazes de conferir espaço para a efetiva participação dos 

cidadãos no processo de elaboração da norma de decisão. Com isso, resta claro que a defesa do 

acesso à justiça democrático está entrelaçada com a perspectiva (também democrática) do 

processo civil, mormente diante da institucionalização do discurso. E não é só isso. A 

democratização do acesso à justiça volta-se à importância da concretização dos direitos 

fundamentais e à promoção da cidadania.  

 

 

  

                                                           
409 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 

A evolução dos paradigmas do Estado liberal ao Estado democrático constitucional 

demonstra a mutação dogmática quanto à compreensão da função jurisdicional e do processo à 

luz dos preceitos sobre legitimidade vigente em cada movimento constitucional. Além disso, a 

concepção do direito de acesso à justiça supera a postura liberal (pautada na separação rígida 

dos poderes), passando pelo processo de judicialização do modelo do Estado social, até 

culminar, no atual paradigma de Estado, numa postura de democratização do acesso à justiça. 

Com o Estado democrático constitucional, sobreleva-se a problematização da 

conceituação do momento constitucional – como neoconstitucionalismo e as decorrências 

metodológicas da utilização desse termo –, bem como o questionamento acerca do déficit de 

legitimidade do Poder Judiciário e, por conseguinte, da própria compreensão do acesso à justiça. 

Com a excessiva busca pela resolução judicial dos conflitos ocasionada pelo modelo 

de Estado Social, o Estado democrático constitucional herdou problemas estruturantes e de 

questionamentos acerca do papel (e da responsabilidade) do Poder Judiciário para o regular 

andamento do sistema judicial. Conferiu-se enfoque, portanto, às questões da 

representatividade, do formalismo da técnica processual e da gestão administrativa dos órgãos 

jurisdicionais. Não apenas isso. 

As teorias do processo passaram a ser contestadas diante do parâmetro democrático 

instaurado com o atual paradigma de Estado. Assim, a teoria da relação jurídica de Oskar von 

Bülow, ainda presente na doutrina com a escola instrumentalista do processo, passou a ser alvo 

de inúmeros questionamentos, mormente quanto aos parâmetros de controle da atuação do 

magistrado (protagonismo judicial) e da legitimidade da atividade jurisdicional, que poderia 

inclusive ser fomentada com base na filosofia da consciência. 

Para que fosse possível, neste trabalho, justificar a conformação constitucional do 

processo civil, contestaram-se as bases da teoria da instrumentalidade do processo como 

elemento essencial a ser superado no paradigma de Estado democrático constitucional.  

Ademais, apresentou-se uma breve teorização acerca dos direitos fundamentais, dando-se 

enfoque à problematização da dimensão objetiva desses direitos, bem como à sua relação com 

a democracia (mormente a participativa). 

Estabelecidos esses pilares, elegeram-se dois parâmetros para a averiguação da 

conformação constitucional do processo civil: (a) institucionalização do discurso no âmbito 

processual; (b) democratização do acesso à justiça.  
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Ambas as perspectivas de análise partem da postura procedimental proposta por Jürgen 

Habermas, mediante a qual são legítimas as decisões (no caso, as judiciais) quando há a 

institucionalização do discurso, com a criação de instrumentos que permitam a efetiva 

participação dos destinatários da norma no seu processo de elaboração.  

No âmbito da primeira delimitação – item “a” –, defendeu-se que o controle da norma 

de decisão pelas partes processuais é elemento essencial para afastar a arbitrariedade (e por 

conseguinte, o protagonismo judicial) e a utilização de fundamentos pautados na concepção de 

moral a priori de Immanuel Kant (e na filosofia da consciência).   

Ademais, pugnou-se que a legitimidade de atuação do Poder Judiciário decorre de 

instrumentos processuais capazes de garantir a correlação entre direitos fundamentais e 

soberania popular, relacionando-se a participação das partes como fator de justificação da 

perspectiva democrática do processo civil. 

Quanto à segunda delimitação – item “b” –, ressaltou-se a necessidade de respeito às 

autonomias dos cidadãos no âmbito de aplicação das normas jurídicas. Além disso, esclareceu-

se que a postura democrática do processo civil (com o estabelecimento de procedimentos que 

garantam a efetiva participação das partes na elaboração da norma de decisão) é essencial para 

viabilizar a democratização do acesso à justiça, mormente diante da associação entre a 

concretização dos direitos fundamentais e a cidadania, nos termos expostos por Jürgen 

Habermas.   
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SEGUNDA PARTE  

 

A segunda parte do trabalho volta-se à análise da informatização do processo judicial 

a partir da concepção democrática do processo civil e dos fatores de legitimação da norma de 

decisão e do exercício da função jurisdicional, considerando-se a necessária viabilização de um 

espaço para a discursividade e participação dos destinatários da norma de decisão no seu 

processo de elaboração, bem como a democratização do acesso à justiça com a previsão de 

instrumentos que confiram a duração razoável do processo e a preservação dos princípios 

institutivos processuais (contraditório, ampla defesa e isonomia).  

Inicia-se a abordagem, no capítulo I, questionando quais os fundamentos 

constitucionais que viabilizaram o desenvolvimento de sistemas virtuais no âmbito do exercício 

da função jurisdicional. Essa primeira análise abarca o fenômeno da informatização, sem 

delimitar qualquer software específico, uma vez que os pilares que justificam a utilização dos 

recursos tecnológicos no âmbito do processo judicial são os mesmos para os diversos sistemas 

desenvolvidos pelos tribunais do Brasil. 

Esclarece-se as principais alterações promovidas no âmbito da função jurisdicional, 

com a automação das atividades desenvolvidas, bem como com a eliminação de rotinas 

burocráticas, manuais e repetitivas. Salienta-se que a informatização do processo judicial está 

em consonância com o princípio da simplificação processual e, por conseguinte, com a 

necessidade de se conferir celeridade processual, com a preservação das garantias processuais, 

para a realização do direito de acesso à justiça. 

Privilegia-se a tríade composta por: direitos de acesso à justiça e de duração razoável 

do processo e a garantia constitucional de publicidade dos atos processuais. São abordadas, 

portanto, as compreensões atuais desses elementos nos documentos internacionais e na 

Constituição Federal de 1998, retomando-se a os preceitos essenciais do Estado democrático 

constitucional.  

Ainda no capítulo I, mensura-se quais as alterações promovidas no Código de Processo 

Civil com a promulgação da lei que regulamenta a informatização no país – Lei 11.419/06. 

Ademais, examina-se quais alterações ainda são necessárias para ampliar os benefícios 

advindos com a implantação do processo eletrônico no âmbito judicial. Averígua-se, ainda, a 

regulamentação da matéria no anteprojeto do novo Código de Processo Civil, identificando-se 

a persistência de uma lacuna nas normas processuais civis.   

Finaliza-se o capítulo I com a delimitação do objeto de estudo: o PJe. Salienta-se, nesse 

ponto, as principais características do software desenvolvido pelo CNJ, explicitando-se os 
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procedimentos tomados para garantir a participação democrática no seu processo de elaboração. 

Ademais, delimita-se os parâmetros de análise desse sistema virtual com a previsão de alguns 

questionamentos acerca da averiguação das condições para a instituição do discurso no âmbito 

processual e para a democratização do acesso à justiça. 

No capítulo II, averígua-se se o PJe macula (ou não) a discursividade no âmbito 

processual – elemento imprescindível para a mensuração da legitimidade da norma de decisão 

e da atuação dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Três são os elementos identificados 

para fundamentar esta pesquisa: (a) publicidade dos atos processuais; (b) comunicação dos atos 

processuais; (c) prática dos atos processuais.  

Após a análise de cada um desses itens, apresenta-se uma síntese conclusiva favorável 

à potencialidade do PJe para colaborar com o princípio democrático no âmbito processual e, 

por conseguinte, com a efetiva participação das partes no processo de elaboração das normas 

de decisão.  

O capítulo III analisa a perspectiva democrática do acesso à justiça, tendo como 

parâmetro estes elementos: (a) acesso (das partes) ao sistema virtual; (b) duração razoável do 

processo; (c) princípios institutivos do processo (isonomia, contraditório e ampla defesa). 

Sobreleva-se, nesse ponto, a necessidade de harmonização entre os elementos que colaboram 

com a celeridade processual com os princípios institutivos do processo. Após essa abordagem, 

faz-se uma breve consideração sobre os principais pontos discutidos.  
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CAPÍTULO I -  FUNÇÃO JURISDICIONAL E PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO  

  

 As alterações normativas e organizacionais implementadas pelo Poder Judiciário em 

prol da dinamização da função jurisdicional, dentre as quais insere-se a informatização do 

processo judicial, merecem ser analisadas sob o prisma da conformação constitucional do 

processo civil, que, no presente trabalho, foi averiguada sob o parâmetro da institucionalização 

do discurso e da concepção democrática do direito de acesso à justiça. 

A informatização do processo judicial atinge diretamente o âmbito da função 

jurisdicional do Estado (uma das suas funções estruturantes, ao lado da legislativa e da 

executiva) e a forma como ela será exercida mediante o processo judicial, o qual, conforme 

reiteradamente exposto na primeira parte do trabalho, deve se orientar a partir de pilares 

democráticos no atual paradigma de Estado. E não é só.  

A utilização da tecnologia no âmbito da função jurisdicional enseja um modelo de 

processo inteligente410, pautado na automação das atividades desenvolvidas internamente pelo 

órgão jurisdicional diante da eliminação de tarefas repetitivas e manuais, bem como da 

desburocratização do processo, sob a perspectiva democrática do Poder Judiciário.  

A informatização do processo judicial apresenta-se como uma revolução no âmbito do 

Poder Judiciário, uma vez que atinge o modo como as atividades dos órgãos jurisdicionais serão 

desenvolvidas. Não se trata apenas de transmudar os autos físicos para autos digitais, mas de 

alterar substancialmente a forma como os atos necessários ao exercício da função jurisdicional 

serão praticados.  

Sobreleva-se, portanto, a relevância da simplificação do processo a partir de três 

pilares essenciais: (a) acesso à justiça; (b) duração razoável do processo; (c) efetividade do 

processo, conforme dispõe Walter Nunes da Silva Júnior411. A análise democrática da função 

jurisdicional demanda a constante busca por uma estrutura procedimental e institucional 

simplificada, compatível com os princípios constitucionais (institutivos) do processo.  

A preocupação com a perspectiva democrática do Poder Judiciário não pode afastar-

se da análise da função jurisdicional e todos os elementos que influenciam na prática dos atos 

processuais (e organizacionais) pelos órgãos jurisdicionais. Em prol da concretização dos 

                                                           
410 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
411 Ibid. 
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direitos fundamentais do acesso à justiça e da duração razoável do processo, as alterações 

promovidas com a informatização do processo judicial tornam-se relevantes.  

Com a criação de um sistema virtual para o processo judicial, atinge-se diretamente o 

modo como os atos processuais serão praticados, comunicados e armazenados, tudo isso 

voltado à dinamização das atividades desenvolvidas pelos órgãos jurisdicionais, bem como à 

agilização do processo412. 

Tendo em vista tais fatos, analisa-se a informatização do processo judicial, a partir de 

uma perspectiva democrática da função jurisdicional, apresentando-se os fundamentos 

constitucionais que justificam a utilização de recursos tecnológicos no âmbito da função 

jurisdicional, bem como analisando o modelo de software desenvolvido pelo CNJ.  

  

                                                           
412 Nesse sentido: “A prática dos atos processuais pela via eletrônica é imprescindível para que haja a simplificação, 

otimização e agilização do processo. Com efeito, em pesquisa feita revelou-se que 70% do tempo de tramitação 

do processo, é tempo de cartório, é tempo de tramitação burocrática. A informatização apresenta-se como o 

instrumento indispensável para a desburocratização do tramite processual, mediante a eliminação de diversos atos 

manuais.” SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. 

Edição nº. 77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-

processo>. Acesso em 21 ago. 2013. 
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1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA INFORMATIZAÇÃO 

 

A informatização do processo judicial é um fenômeno recente e decorre da necessidade 

primordial de “agilizar o processo ortodoxo”413, mediante o uso de elementos advindos da 

informática ou da tecnologia da informação. Segundo Walter Nunes da Silva Júnior414, tal 

fenômeno centra-se na necessidade atual de simplificar o processo em prol do acesso à justiça, 

da duração razoável e da efetividade das decisões judiciais. 

No Brasil415, a Lei 11.419/06 regulamenta as normas para a utilização dos recursos 

eletrônicos na tramitação dos processos judiciais, mormente na comunicação e na prática dos 

atos processuais. Com o processo eletrônico, elimina-se o uso de papel (meio físico) e cria-se 

um sistema virtual (software), com o uso da tecnologia da informação, para a tramitação dos 

processos judiciais416. Não apenas isso. 

Em Walter Nunes da Silva Júnior417, a informatização do processo judicial enseja 

“simplificação, otimização e agilização do processo”, posto que atinge o modo como os atos 

processuais serão praticados, armazenados e comunicados às partes. Com um sistema virtual 

automatizado, eliminam-se todas as etapas manuais desenvolvidas no processo, as quais 

demandariam tempo para a sua realização.  

O desenvolvimento do sistema virtual, portanto, sobreleva a automação das atividades 

desenvolvidas no âmbito da função jurisdicional, eliminando diversas etapas burocráticas e 

manuais, dentre as quais cabe citar: (a) a organização do fólio processual, com a criação de uma 

capa para os autos processuais, perfuração dos documentos, numeração das folhas; (b) saída 

dos autos da secretaria, mediante vista às partes processuais; (c) o registro de saída e retorno 

dos autos processuais após a concessão de vistas às partes processuais, eliminando a 

possibilidade de extravio dos autos; (d) juntada, pelos servidores, das petições protocoladas 

pelas partes; (e) dispensa da publicação dos atos judiciais no diário oficial e certificação da 

publicação; (f) emissão de certidões e pagamentos das custas processuais respectivas.  

                                                           
413 ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico 

(Comentários à Lei 11.419/06). Curitiba: Juruá, 2008, p. 16. 
414 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
415 A doutrina cita experiências internacionais com o processo eletrônico, ressaltando-se as iniciativas de Portugal, 

Espanha e Estados Unidos. Contudo, tendo em vista que a análise da informatização do processo judicial demanda 

a apreciação do exercício da função jurisdicional e da concepção do processo judicial (teoria adotada), o presente 

trabalho restringe-se ao fenômeno vivenciado no Brasil, para não tangenciar do objetivo proposto. 
416 ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e as práticas processuais por meio do processo 

eletrônico nos Tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
417 Ibid. 
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Além disso, confere-se maior aplicabilidade ao princípio da oralidade, diante da 

possibilidade de realizar as audiências por um sistema audiovisual para a oitiva das partes 

processuais e inquirição de testemunhas, cabendo ressaltar a realização de tais atos processuais 

por videoconferência.  

Inobstante Alba Paulo de Azevedo418 analise o sistema de videoconferência à luz dos 

preceitos do processo penal, as suas conclusões são pertinentes à própria análise da função 

jurisdicional. Conforme destacado por essa doutrinadora, a utilização de recursos tecnológicos 

para a prática de alguns atos processuais contribui para a otimização, a efetividade da resposta 

jurisdicional (em face da celeridade) e para o adequado registro dos depoimentos419. 

Conforme salienta Walter Nunes da Silva Júnior420, a utilização de 

videoconferências421 apresenta-se como um dos maiores progressos no sentido da 

informatização do processo judicial, sem macular os princípios que garantem a discursividade 

processual, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa. Conforme ressalvado por esse 

doutrinador, alguns países europeus, nitidamente democráticos, utilizam-se do sistema de 

videoconferência com a preservação dos direitos fundamentais dos sujeitos processuais422. 

 A implantação de recursos tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário é gradativa e 

apresenta, essencialmente, três fases: (a) uso de dispositivos (processadores de texto e planilhas) 

para a elaboração dos atos processuais; (b) criação de um sistema de acompanhamento do 

andamento processual eletronicamente, bem como de uma rotina para a prática publicação dos 

atos e decisões pelo diário oficial eletrônico423; (c) virtualização do processo judicial – objeto 

do presente estudo – onde, não apenas algumas, mas todas as atividades necessárias para o 

desenvolvimento da função jurisdicional são desenvolvidas e arquivadas digitalmente.  

                                                           
418 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
419 Nesse sentido: “A referida mudança procedimental na colheita da prova testemunhal buscou, sem sombra de 

dúvidas, não apenas imprimir agilidade à produção da prova oral, mas também, a um só tempo, atribuir maior 

fidelidade aos depoimentos, sem qualquer alteração da pergunta formulada por intermédio do magistrado na 

condução do ato processual, o qual, ainda que involuntariamente, poderia modificá-la eventualmente, alterando-a 

em sua substância, o que não contribuiria em nada para a defesa ou acusação.” Ibid., p. 126. 
420 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime de provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.  
421 Registre-se que o autor se refere à realização do interrogatório do acusado no âmbito do processo penal. 

Contudo, as suas conclusão são aplicáveis aos demais ramos do direito, no âmbito da informatização do processo 

judicial. 
422 Tendo em vista que a pesquisa desse doutrinador volta-se à análise da teoria constitucional do processo penal, 

há referência aos direitos fundamentais do acusado. Contudo, é possível ampliar tal compreensão para os sujeitos 

processuais no âmbito civil.   
423 A doutrina registra que maior parte dos órgãos jurisdicionais do país ainda estão nessa fase, inobstante se tenha 

desenvolvido softwares para a processamento eletrônico dos atos processuais no âmbito dos juizados especiais nos 

âmbitos da Justiça Federal e Estadual. Contudo, com a iniciativa do CNJ, logra-se êxito na virtualização completa 

do processo judicial. ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e as práticas processuais por 

meio do processo eletrônico nos Tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
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Ao interpretar a norma do artigo 1º, §2º, I da Lei 11.419/06424, José Eduardo Carreira 

Alvim e Silvério Luiz Nery Cabral Junior425 apresentam a delimitação conceitual do termo 

“meio eletrônico” inserido no texto legal. 

Ademais, há a recomendação, no artigo 14 desse diploma legal426, de que, inobstante 

os tribunais tenham a prerrogativa de criar seus próprios sistemas427, devem ser utilizados, de 

modo preferencial, softwares abertos428 e acessíveis de modo ininterrupto429. 

Conforme estabelece o artigo 1º, §1º da Lei 11.419/06430, as normas pertinentes ao uso 

do meio eletrônico para a tramitação dos processos judiciais são aplicáveis aos processos civis, 

penais e trabalhistas. Ressalte-se que, antes mesmo da edição desse diploma legislativo, foram 

desenvolvidas experiências para a informatização do processo judicial no âmbito dos juizados 

especiais. 

A doutrina contesta, contudo, a previsão do artigo 18431, que autoriza os órgãos 

jurisdicionais a regulamentarem as disposições da Lei 11.419/06, visto que tal postura ensejaria 

uma pluralidade de normas, em detrimento da necessária padronização nacional432. A postura 

mais adequada, sinalizada pelo CNJ, volta-se à uniformização dos sistemas virtuais e, por 

                                                           
424 “Art. 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de 

peças processuais será admitida nos termos desta Lei. [...] §2º Para o disposto nesta Lei, considera-se: I- meio 

eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. ALVIM, José 

Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico (Comentários à Lei 

11.419/06). Curitiba: Juruá, 2008, p. 15, grifos no original.  
425 “[...] considera-se meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 

digitais. A técnica que identifica essa modalidade de transmissão de dados e imagens é a transmissão on-line, 

assim entendido o programa ou dispositivo de computador ativado e pronto para operação, capaz de se comunicar 

com um ou mais computadores ou ser controlado por ele. É o contrário de off-line, que é o programa ou dispositivo 

de computador que não é capaz de se comunicar com um computador ou ser controlado por ele.” Ibid., p. 19, com 

grifos no original.  
426 “Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, 

programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio de rede mundial de computadores, 

priorizando-se a sua padronização. Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência 

de prevenção, litispendência e coisa julgada.”. Ibid., p. 61, grifos no original.  
427 Essa é uma das maiores dificuldades mencionadas pelos órgãos de classe (mormente, a Ordem dos Advogados 

do Brasil), razão pela qual a preocupação com a uniformização do sistema virtual proposta pelo CNJ é de suma 

importância. 
428 Classifica-se como aberto o software é acessível a qualquer pessoa, permitindo que sejam alterados (ou criados) 

novos recursos, conforme a necessidade do usuário. Exemplo citado pela doutrina é o programa Linux. Ibid., p. 

61.  
429 O caráter ininterrupto do acesso ao sistema virtual é um dos pontos cruciais no âmbito da informatização do 

processo judicial, conforme se analisa nos capítulos II e III da segunda parte do trabalho. 
430 “Art. 1º. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de 

peças processuais será admitida nos termos desta Lei. §1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos 

processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição”. Ibid., p. 

15, grifos no original.  
431 “Art. 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas 

competências.”. Ibid., p. 66, grifos no original.  
432 Ibid. 
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conseguinte, das normas aplicáveis ao processo eletrônico no âmbito judicial (na lei processual 

civil) 433.  

Certamente, far-se-ão necessárias algumas adequações pontuais do processo eletrônico 

no âmbito de cada órgão jurisdicional, mas isso não pode ensejar o desenvolvimento de critérios 

e procedimentos distintos pelos órgãos jurisdicionais. Ademais, há que se averiguar se, sob o 

argumento de regulamentar as disposições da Lei 11.419/06, os órgãos jurisdicionais não 

promoverão a criação de normas de cunho processual, em afronta à delimitação das 

competências no texto constitucional. 

Delimitadas tais premissas essenciais, ressalva-se que a informatização do processo 

judicial ampara-se em três pilares de cunho constitucional: (a) acesso à justiça; (b) duração 

razoável do processo; (c) publicidade dos atos processuais.  

 

1.1 ACESSO À JUSTIÇA 

 

A análise da função jurisdicional insere-se na terceira onda renovatória proposta por 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth434, que prevê os instrumentos necessários para viabilizar o 

direito de acesso à justiça em sua plenitude. A concepção dos direitos fundamentais como 

princípios objetivos demanda a criação de novos instrumentos para viabilizar a concretização 

desses direitos à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A relevância do direito de acesso à justiça para a informatização do processo judicial 

é tamanha que um dos parâmetros para a análise do PJe volta-se à averiguação se esse software 

colabora com a sua perspectiva democrática, razão pela qual neste tópico se abordam apenas os 

pilares essenciais do direito de acesso à justiça, com enfoque no âmbito da função jurisdicional. 

Em Gilmar Ferreira Mendes435, a norma do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal compreende a concepção de “direito à proteção judicial efetiva”, o qual detém caráter 

normativo e exige providências para a sua realização, inclusive com órgãos jurisdicionais 

autônomos e independentes.     

                                                           
433 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013.  
434 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988. 
435 MENDES, Gilmar Ferreira. Proteção judicial efetiva dos direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão; 

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado Constitucional – Estudos em homenagem a J. J. 

Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 376. 
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Segundo José Joaquim Gomes Canotilho436, o acesso à justiça apresenta duas 

dimensões jurídico-constitucionais distintas, as quais merecem ser mensuradas em prol da 

concretização desse direito fundamental. A primeira dimensão identifica quatro pressupostos 

básicos: direito à decisão fundada em norma jurídica; direito a pressupostos constitucionais 

materialmente adequados; proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada; direito à 

execução dos julgados. 

Apesar da relevância dos pressupostos indicados na primeira dimensão, dar-se-á maior 

ênfase ao terceiro direito, qual seja, o direito à proteção jurídica eficaz e temporalmente 

adequada. José Joaquim Gomes Canotilho437 analisa o fator tempo para a efetividade da 

prestação jurisdicional, expondo a necessidade de apreciação da lide e consequente resposta 

jurisdicional em tempo útil, ou seja, sem dilações temporais inúteis. 

Além de expor que “a justiça tardia corresponde à denegação da justiça”, esse 

doutrinador defende que a mera aceleração da proteção jurídica, com a diminuição das garantias 

processuais e materiais, não é a solução mais adequada, haja vista a possibilidade de criar uma 

“justiça pronta” e materialmente injusta438.   

Sobre o tema, Artur Cortez Bonifácio439 ressalta que “a lentidão da justiça, por sua 

parte, contribui ao encarecimento dos feitos e à inviabilização dos pedidos”. Nessa perspectiva, 

a morosidade processual macula a efetividade das decisões judiciais e, por conseguinte, a 

proteção dos direitos fundamentais do indivíduo que submete o seu litígio à apreciação do Poder 

Judiciário, em dissonância com a perspectiva de preservação da dignidade da pessoa humana. 

Considerando que a dignidade da pessoa humana visa tutelar a vulnerabilidade 

humana, a efetividade das decisões judiciais por meio da resposta eficaz e temporalmente 

adequada perfaz-se como elemento imprescindível à sua concretização. Essa compreensão é de 

suma importância, visto que as reformas legislativas e mudanças comportamentais nos órgãos 

jurisdicionais não podem, sob o pretexto de buscar a celeridade processual, reduzir direitos e 

garantias processuais.  

Esclareça-se: sob o manto de buscar solução para a concretização do direito de acesso 

à justiça, não se justifica a supressão de garantias processuais de cunho fundamental, haja vista 

a necessidade de manutenção da legitimidade de atuação do Poder Judiciário no âmbito da 

                                                           
436 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 
437 Ibid. 
438 Ibid., p. 499. 
439 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos Direitos 

Fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes. v. 8. 1. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 286. 
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elaboração da norma de decisão. Com isso, o problema da morosidade processual merece ser 

analisado à luz dos direitos e garantias democráticas existentes no atual paradigma de Estado, 

mormente quanto à necessidade de institucionalização do discurso e à democratização do direito 

de acesso à justiça. 

Ademais, a universalização do acesso à justiça visa primordialmente garantir um 

processo justo aos cidadãos, independentemente dos limites territoriais do Estado ao qual esteja 

vinculado. É um procedimento, pois, que promove o exercício da cidadania pelos sujeitos de 

direito, garantindo o adequado respeito às normas jurídicas, à luz da concepção dos direitos 

humanos. 

Na concepção de Celso Lafer440, o atual sistema de proteção dos direitos humanos, na 

perspectiva universal, tem como fundamento primordial o reconhecimento do valor da pessoa 

humana (dignidade) em escala universal. Para esse autor, portanto, existe “o reconhecimento 

no âmbito do sistema internacional de valores que passaram a pesar nas decisões do poder, na 

prática dos Estados e no processo de criação de normas do Direito Internacional Público”441. 

Defende-se a universalização do acesso à justiça com a finalidade de proteger a 

dignidade da pessoa humana e os direitos inerentes a ela, bem como conferir a efetiva proteção 

jurisdicional aos anseios dos cidadãos. Tal universalização compreende a perspectiva 

democrática do Estado constitucional e a previsão de mecanismos internacionais de proteção 

dos direitos humanos, conforme dispõe Artur Cortez Bonifácio442. 

Um dos pilares para a concretização do acesso à justiça reside na recepção, pelos 

Estados, de decisões supranacionais – perspectiva de internacionalização desse direito – 

pautadas na dignidade da pessoa humana, mediante a defesa dos direitos civis, políticos, 

econômicos, culturais e sociais do indivíduo443. 

Para a garantia da internacionalização do acesso à justiça nos moldes expostos, faz-se 

imprescindível conferir instrumentos que possibilitem ao indivíduo (em nome próprio ou por 

intermédio de uma entidade internacional) peticionar, perante órgãos internacionais de proteção 

aos direitos humanos, independentemente da sua nacionalidade, que se requeira a revisão da 

decisão interna (do seu Estado de origem) formalmente válida na defesa dos seus direitos 

humanos. 

                                                           
440 LAFER, Celso. Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos: reflexões sobre a experiência diplomática. 

São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999. 
441 Ibid., p. 179. 
442 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos Direitos 

Fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes. v. 8. 1. ed. São Paulo: Método, 2008. 
443 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna: participação e processo. São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 1998. 
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Essa possibilidade de recorrer ao sistema de proteção dos direitos humanos é 

contemplada no artigo XXVIII da Declaração Universal dos Diretos Humanos444, com o 

objetivo de conferir meios para a defesa do ser humano quando da violação dos direitos 

previstos naquele documento internacional. 

A par da ampla discussão que permeia a possibilidade de revisão das decisões judiciais 

por um Tribunal Internacional, principalmente no que se refere à questão da soberania dos 

Estados, defende-se a possibilidade de o indivíduo peticionar perante os órgãos de proteção dos 

direitos humanos, na defesa da proteção da dignidade do homem e seus consectários (ideais de 

igualdade, liberdade, justiça social, direitos fundamentais, além de outros). 

Além da possibilidade de acesso aos órgãos internacionais, há pactos/tratados, como a 

Convenção Americana sobre os Direitos do Homem, que preveem o direito de todo cidadão 

obter uma decisão judicial, proferida por um juiz competente, em tempo razoável445. O Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos446 também faz expressa previsão ao direito à justiça, 

para resguardar o tratamento igualitário entre as partes processuais, o direito de defesa e de 

presença do acusado no julgamento. 

Nesse diapasão, infere-se que a informatização do processo judicial (fenômeno que 

ensejou a criação do PJe) visa ampliar o direito de acesso à justiça, bem como racionalizar e 

ampliar a eficiência no exercício da função jurisdicional, em prol da razoável duração do 

processo e da majoração da publicidade dos autos processuais, como forma de legitimar as 

normas de decisão.  

Em Alba Paulo de Azevedo447, a regulamentação da informatização do processo 

judicial, com a Lei 11.419/06, visa atender “[...] ao clamor de desafogar a Justiça [...]”, visto 

que tem o potencial de atender aos anseios da sociedade quanto à efetivação do direito 

fundamental de acesso à justiça.  

                                                           
444 “Todo o ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 

na presente Declaração possam ser plenamente realizados.” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2000, p. 13. Disponível em: 

unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 25 jul. 2013.  
445 LIMA, Alcides Saldanha. A convenção americana sobre os direitos humanos e a razoável duração do processo 

– reflexões a partir de dois precedentes da Corte Interamericana dos Direitos Humanos: Ximenes Lopes e Nogueira 

Carvalho (versus Brasil). Anais do XIX Conpedi. Fortaleza, jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/anais_fortaleza.html>. Acesso em: 20 jul. 2013.  
446 Disponível em: <http://www.oas.org/dil/por/1966PactoInternacionalsobreDireitosCivisePoliticos.pdf>. Acesso 

em: 25 jul. 2013. 
447 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 117. 
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Nesse contexto, salienta-se a posição de Walter Nunes da Silva Júnior448, no sentido 

de considerar necessária a simplificação do processo judicial, a fim de garantir o efetivo acesso 

à justiça no modelo de Estado democrático constitucional em face da minoração do tempo 

necessário para o deslinde da causa. Segundo esse autor, portanto, a informatização do processo 

judicial é elemento indispensável ao exercício da função jurisdicional, mormente diante do 

direito fundamental à duração razoável do processo constitucionalizado com a Emenda 

Constitucional nº. 45/2004.   

Numa perspectiva democrática do exercício da função jurisdicional, a busca por 

instrumentos que permitam a automação e desburocratização do processo é essencial para 

conferir legitimidade às normas de decisão, bem como para concretizar os direitos de acesso à 

justiça e duração razoável do processo. O desenvolvimento de sistemas virtuais voltados para 

a tramitação do processo judicial é essencial para viabilizar a simplificação dos procedimentos, 

bem como para a gestão eletrônica da função jurisdicional.  

 

1.2 DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

O PJe decorre da preocupação com o fator tempo, no âmbito processual, elemento 

recorrente no Estado democrático constitucional449, mormente diante da compreensão de que o 

processo, sem dilações indevidas, insere-se nos modernos movimentos de acesso à justiça 

(aspecto substancial)450. 

A proteção da dignidade da pessoa humana demanda que o processo civil seja apto a 

pacificar os conflitos no tempo e modo adequados, a fim de que seja possível legitimar o 

exercício da função jurisdicional451, razão pela qual o direito à duração razoável do processo 

passou a ser previsto em documentos internacionais452, como um direito humano.  

                                                           
448 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
449 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008. 
450 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988. 
451 LIMA, Alcides Saldanha. A convenção americana sobre os direitos humanos e a razoável duração do processo 

– reflexões a partir de dois precedentes da Corte Interamericana dos direitos humanos: Ximenes Lopes e Nogueira 

Carvalho (versus Brasil). Anais eletrônicos... Fortaleza, jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/anais_fortaleza.html. Acesso em: 20 jul. 2013>.  
452 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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Gilmar Ferreira Mendes453 entende que a ausência de celeridade processual “[...] 

compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que 

permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais”. Considerando-se 

que a dignidade da pessoa humana se perfaz como matriz estruturante do ordenamento jurídico, 

não se demonstra adequado transformar o sujeito processual em objeto454, pelo contrário, deve-

se assegurar o princípio de proteção judicial efetiva455. 

Na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, sob a rubrica de direito 

de acesso à justiça, o artigo XVIII estabelece a todos o direito de “[...] recorrer aos tribunais 

para fazer respeitar os seus direitos. Deve contar, outrossim, com processos simples e breves, 

mediante o qual a justiça proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, 

quaisquer direitos fundamentais consagrados constitucionalmente”456. 

“O princípio reitor da processualística moderna é o da simplificação”457. Essa assertiva 

sintetiza o atual panorama do direito à duração razoável do processo, em conformidade com as 

disposições internacionais, bem como com as normas constitucionais do Estado democrático 

constitucional brasileiro.  

Privilegia-se, portanto, a simplicidade do processo em prol da celeridade processual. 

Conforme ressalta Walter Nunes da Silva Júnior458, esses são os princípios que norteiam o 

fenômeno da informatização do processo judicial, tendo em vista a necessidade de se 

estabelecer procedimentos mais breves e concisos que preservem os direitos e as garantias 

fundamentais de cunho processual.  

Nesse diapasão, a informatização do processo judicial apresenta-se como um elemento 

essencial para tornar o procedimento mais simples, eliminando tarefas burocráticas, manuais e 

repetitivas em prol da celeridade processual. Com efeito, a reforma do Poder Judiciário tem 

                                                           
453 MENDES, Gilmar Ferreira. Proteção judicial efetiva dos direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão; 

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado Constitucional – Estudos em homenagem a J. J. 

Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 382.  
454 Ibid.  
455 Para esse autor, cinco (05) elementos integram o princípio da proteção judicial efetiva: (a) duplo grau de 

jurisdição; (b) arbitragem e juízo arbitral; (c) duração razoável do processo; (d) publicidade do processo; (e) 

judicialização de questões políticas. Em virtude da proposta deste trabalho, serão abordados apenas os 

fundamentos que versem sobre a duração razoável do processo e a publicidade dos autos processuais.  
456 DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM DE 1948. Disponível em: 

<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em: 29 jul. 2013. 
457 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime de provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 63.  
458 Ibid.    
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como fundamento principal “a eliminação da burocracia cartorária, a fim de que a prestação 

jurisdicional seja mais ágil e célere” 459. 

A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, do mesmo modo, faz expressa 

menção à duração razoável do processo nos artigos 7º460, 8º461 e 25462, atribuindo-lhe dupla 

perspectiva: (a) direito pessoal; (b) garantia procedimental. Em ambos os casos, visa-se 

estabelecer aos Estados-partes a obrigação de criar condições para que o processo seja célere. 

Segundo Alba Paulo de Azevedo463, esse documento internacional foi responsável por 

delimitar expressamente o direito ao processo em tempo razoável. Inobstante a duração 

razoável do processo fosse considerada como um princípio cogente desde 1992 (com a 

ratificação da Convenção pelo Brasil), apenas com a Emenda Constitucional nº. 45, de 2004, 

tem-se a sua inserção na Constituição Federal de 1988, como matriz constitucional e com toda 

a normatividade da fundamentalidade material.  

Além de delimitar o direito à duração razoável do processo, essa norma volta-se à 

noção de Estado democrático constitucional, no momento em que se fomenta em pilares 

essenciais desse paradigma de Estado, quais sejam, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, 

conforme salienta Alba Paula de Azevedo464. 

Conforme Gilmar Ferreira Mendes465, o reconhecimento do direito subjetivo à 

razoável duração do processo demanda a alteração da postura do Poder Judiciário em prol da 

adoção das medidas necessárias para viabilizar a realização desse objetivo. Nesse sentido, Ingo 

                                                           
459 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime de provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 63/64.  
460 “Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal [...] 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
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ordene sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais.” LIMA, Alcides Saldanha. A convenção americana sobre 

os direitos humanos e a razoável duração do processo – reflexões a partir de dois precedentes da Corte 
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lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 

obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” Ibid., p. 7484.   
462 “Artigo 25 – Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 

recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 

fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação 
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463 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.  
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Wolfgang Sarlet466 – e não só ele – reconhece a vinculação dos órgãos jurisdicionais às normas 

definidoras de direitos fundamentais, em face da compreensão dessas como princípios 

objetivos. 

A dilação desnecessária do processo judicial é reconhecida, doutrinariamente, como 

um preocupante obstáculo para a consecução dos fins institucionais do processo467, bem como 

se apresenta como um dos fatores que sugere a crise do Poder Judiciário468 no modelo de Estado 

democrático constitucional.  

Os avanços alcançados com o movimento de acesso à justiça469 para a minoração dos 

obstáculos que impediam o acesso aos órgãos jurisdicionais, sobrelevam a preocupação com a 

qualidade da função jurisdicional, mormente quanto à absorção, de modo satisfatório, das 

demandas judiciais – o que abarca a prestação jurisdicional tempestiva.  

A preocupação com a duração razoável do processo demanda “um campo institucional 

destinado ao planejamento, ao controle e à fiscalização de políticas públicas de prestação 

jurisdicional que dizem respeito à própria legitimidade das intervenções estatais”470. Nesse afã, 

a informatização do processo judicial surge como um dos recursos adequados à modernização 

e ao controle da prestação da função jurisdicional em prol da celeridade processual e, por 

conseguinte, da realização do direito de acesso à justiça (entrelaçado à duração razoável do 

processo). 

A Corte Europeia de Direitos Humanos identifica três parâmetros objetivos para a 

aferição da razoabilidade da dilação processual: (a) a complexidade da causa; (b) o 

comportamento das partes; (c) o comportamento das autoridades judiciárias471. Contudo, 

inexiste uma sistematização da perspectiva de razoabilidade utilizada pela Corte Europeia. 

Inobstante não se tenha uma delimitação clara e precisa da razoabilidade na tramitação 

do processo472 no âmbito civil, por se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a condição 

                                                           
466 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.    
467 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e Processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 

fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997. 
468 RAMOS, Carlos Henrique. Processo civil e o princípio da duração razoável do processo. Curitiba: Juruá, 

2008. 
469 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

1988. 
470 MENDES, Gilmar Ferreira. Proteção judicial efetiva dos direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão; 

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Estado Constitucional – Estudos em homenagem a J. J. 

Gomes Canotilho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 382. 
471 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
472 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. 
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de direito fundamental atribuída à duração razoável do processo torna aplicáveis as normas 

delimitadas na teoria dos direitos fundamentais. 

Na condição de direito fundamental, além da perspectiva subjetiva, há o 

reconhecimento da dimensão objetiva do direito à duração razoável do processo, o que enseja 

a defesa de seu conteúdo normativo apto a influenciar as funções estruturantes do Estado 

(legislativa, executiva e jurisdicional)473. 

Com o reconhecimento da fundamentalidade material do direito à duração razoável, 

deu-se início aos esforços para a superação da morosidade na função jurisdicional, com a 

previsão de reformas processuais com o escopo de viabilizar a celeridade processual. No âmbito 

do processo civil, aliado aos institutos já existentes e à previsão dos Juizados Especiais, foram 

criadas as seguintes leis: (a) 11.187/05, com o estabelecimento dos requisitos para a formação 

do instrumento no recurso de agravo; (b) 11.232/05 que instaurou a fase de cumprimento de 

sentença em detrimento do processo de execução autônomo; (c) 11.276/06, com a delimitação 

do conteúdo dos despachos de mero expediente e a sua irrecorribilidade; (d) 11.227/06, com a 

inclusão do artigo 285-A no Código de Processo Civil474, estabelecendo a possibilidade de, 

havendo decisões anteriores no sentido da improcedência do pedido ventilado na exordial, o ser 

dispensada a citação, julgando-se o mérito da lide que versa sobre matéria exclusivamente de 

direito475. 

Apesar dos benefícios decorrentes das alterações promovidas com essas normas, as 

reformas propostas, assim como todo o Código de Processo Civil, encontram-se imbuídas dos 

preceitos da teoria da relação jurídica de Oskar von Bülow476 e da instrumentalidade do 

processo477. Conforme exposto na primeira parte do trabalho, esses preceitos não são 

condizentes com o atual paradigma do Estado democrático constitucional, mormente diante da 

análise da legitimidade da atividade jurisdicional em preceitos da filosofia da consciência, bem 

como por considerar que a jurisdição está adstrita ao ato do julgador.  

Embora as propostas reformistas visem à minoração do tempo necessário para a 

resolução da lide, a busca pela celeridade pautou-se por fundamentos próprios da teoria da 

                                                           
473 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.    
474 A doutrina questiona, sob o ponto de vista da institucionalização do discurso, a adequação desta norma no 

âmbito do Estado democrático constitucional. Tendo em vista que tal análise é bastante ampla, não se adentrará 

nessa discursão doutrinária.  
475 ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da eficiência na gestão e no procedimento judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 
476 BÜLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964. 
477 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  
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concepção instrumentalista do processo478, incoerentes com a atual perspectiva democrática do 

Estado.  

Não bastasse isso, há que se considerar que os procedimentos judiciais não são a única 

causa para a morosidade no âmbito da função jurisdicional. Conferir enfoque às reformas 

processuais, considerando que isso solucionará o problema, prejudica a efetivação do direito à 

duração razoável do processo, visto que há outros fatores que merecem ser considerados. 

Em Daniel de Almeida Rocha479, há um grande equívoco em “responsabilizar o 

processo” pela morosidade na função jurisdicional, quando é possível identificar a necessária 

atuação do Estado para a superação do problema, com o cumprimento do princípio da eficiência 

que permeia todo o serviço público. Assim, “retoma-se o foco para a hipótese de que a 

morosidade na atividade jurisdicional decorre da inadequação do Estado com seus deveres 

previstos constitucionalmente”480.  

Nesse diapasão, a informatização do processo judicial apresenta-se como um dos 

instrumentos que visam alterar a forma como as atividades administrativas dos órgãos 

jurisdicionais são desenvolvidas, à luz do princípio da eficiência. Essa assertiva é essencial para 

se justificar uma postura favorável à aplicação de recursos tecnológicos no âmbito da função 

jurisdicional e, com isso, viabilizar a realização dos direitos e das garantias fundamentais de 

cunho processual que compõem a base do Estado democrático constitucional. 

Segundo Walter Nunes da Silva Júnior481, o fenômeno da informatização do processo 

judicial viabiliza um processo inteligente, uma vez que são criados modelos de sistema virtuais 

capazes de praticar atos mecânicos e repetitivos automaticamente, ou seja, sem a necessidade 

da atuação de servidores. Ademais, racionalizam-se os procedimentos internos, facilitando-se 

a organização dos órgãos jurisdicionais e, por conseguinte, contribuindo-se com a celeridade 

processual – um dos pontos cruciais no exercício da função jurisdicional. 

Ressalte-se, nesse ponto, a colaboração advinda dos esforços do CNJ para a 

informatização dos atos judiciais e a criação de um modelo único de sistema virtual adaptável 

às especificidades dos diversos órgãos jurisdicionais482. Nesse sentido, todos os elementos que 

envolvem a informatização do processo judicial são analisados pelo CNJ, o qual dispende ampla 

                                                           
478 ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da eficiência na gestão e no procedimento judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 
479 Ibid., p. 90. 
480 Ibid., p. 91. 
481 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
482 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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preocupação com os aspectos práticos (capacitação dos servidores, preparação dos órgãos 

jurisdicionais para a instalação do sistema virtual) e técnicos (segurança, certificação digital, 

senhas e outros) necessários à adequada implantação do PJe em todo o país483.  

Resta evidente, portanto, que a informatização do processo judicial tem como 

fundamento a busca pela concretização do direito à duração razoável do processo, com a 

minoração do tempo necessário ao deslinde da causa, sem a eliminação das garantias 

constitucionais de cunho processual imprescindíveis à legitimidade da norma de decisão. 

 

1.3 PUBLICIDADE  

 

O desenvolvimento do PJe tem como pilar de sustentação a garantia da publicidade 

dos atos processuais. Enquanto norma jurídica, esse princípio perfaz-se como “corolário do 

princípio da proteção judicial efetiva”484, cujo escopo primordial é garantir o efetivo acesso à 

justiça, mediante instrumentos legítimos e democráticos. Ademais, essa garantia permite 

colocar os sujeitos processuais (e possíveis terceiros juridicamente interessados) em nível de 

igualdade, viabilizando iguais condições para participar do processo de elaboração das normas 

processuais485.  

Segundo Gilmar Ferreira Mendes486, a publicidade dos autos processuais é elemento 

que colabora com a eficácia das garantias processuais (ampla defesa, contraditório e devido 

processo legal), diante da possibilidade do controle das partes e dos cidadãos (opinião pública 

sobre a gestão do Poder Judiciário). 

A previsão de garantias processuais (ampla defesa, contraditório, devido processo 

legal e demais previstas no texto constitucional) e a defesa da perspectiva democrática do 

processo (com a institucionalização do discurso) tornam-se inócuas sem a possibilidade de 

controle das partes e da sociedade sobre a atividade jurisdicional desenvolvida pelo Poder 

Judiciário. 

Aliado à necessidade de motivação das decisões judiciais, o princípio da publicidade 

confere legitimidade à atuação jurisdicional conforme destacado nas lições de Gilmar Ferreira 

                                                           
483 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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Mendes487, uma vez que permite às partes e à sociedade acompanhar a prática e o teor dos atos 

praticados para o deslinde da causa. No âmbito do paradigma do Estado democrático 

constitucional, a busca pela constante legitimidade de atuação das funções estruturantes do 

Estado e a possibilidade de controle dos atos judiciais é elemento essencial488.  

O princípio da publicidade ganha proteção constitucional a partir da perspectiva 

democrática da Constituição Federal de 1988, amparada na concepção de democracia 

participativa e no direito de acesso à informação489. A motivação para essa postura do poder 

constituinte foi decorrência da compreensão do regime democrático e do acesso à informação 

como instrumentos para a garantia da transparência da gestão pública, essenciais ao modelo 

democrático e constitucional do Estado. 

Tendo em vista que a titularidade do poder do Estado recai sobre o povo, a atuação do 

ente estatal deve ser acompanhada e fiscalizada pela sociedade, razão pela qual se sobressai a 

imposição normativa de conferir publicidade aos atos praticados pelos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

No âmbito processual, a publicidade corresponde a uma garantia imprescindível do 

indivíduo em relação ao exercício da função jurisdicional do Estado, uma vez que permite a 

fiscalização dos atos praticados para o deslinde da causa490. 

Sendo assim, inferem-se duas funções primordiais do princípio da publicidade: (a) 

assegurar a proteção judicial efetiva, mediante a viabilização das garantias da ampla defesa, do 

contraditório, do devido processo legal; (b) atuar como instrumento de fiscalização das 

atividades dos órgãos jurisdicionais, por intermédio da atuação da sociedade.  

No âmbito da regulamentação de direitos e garantias processuais, os diplomas 

internacionais têm previsões que visam garantir o devido processo legal, inclusive a publicidade 

dos atos processuais. 

                                                           
487 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martins; BRANCO, Paulo Gustavo Ganet. Curso de Direito 

Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 600. 
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490 Nesse sentido: “O princípio da publicidade do processo constitui uma preciosa garantia do indivíduo no tocante 

ao exercício da jurisdição. A presença do público nas audiências e a possibilidade do exame dos autos por qualquer 

pessoa representam o mais seguro instrumento de fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, do Ministério 

Público e dos defensores. Em última análise, o povo é o juiz dos juízes. E a responsabilidade das decisões judiciais 

toma outra dimensão, quando tais decisões hão de ser tomadas em audiência pública, na presença do povo.” 

GRINOVER, Ada Pelegrini. Os princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: Bushatsky, 
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A Declaração Universal de 1948 faz expressa menção à publicidade do processo no 

seu artigo X: “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por 

parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”491. 

Do mesmo modo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê, no seu 

artigo 14, a garantia da publicidade do ato para a oitiva da parte (independentemente da sua 

qualidade como autora ou testemunha) e da norma de decisão, excepcionando os casos de 

restrição em prol da preservação da moral pública, da ordem pública ou da segurança nacional. 

Registre-se, ademais, que esse documento ressalta o caráter democrático da sociedade para 

fundamentar a necessidade de publicização dos atos processuais492.  

No âmbito dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, cumpre ressaltar 

a previsão do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da 

Costa Rica)493, no sentido de assegurar a publicidade no âmbito do processo penal (aplicáveis 

aos demais ramos do direito), resguardando a sua restrição quando necessária aos interesses da 

justiça.  

A par da discussão acerca do status conferido às normas internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro (tema que demanda ampla discussão doutrinária não abarcada 

neste trabalho), é salutar reconhecer a sua repercussão no sistema jurídico para a tutela e 

proteção dos direitos fundamentais.  

Na perspectiva universalista de proteção dos direitos humanos, defende-se o respeito 

à publicidade dos atos processuais no âmbito dos julgamentos dos diversos Estados, a fim de 

assegurar o respeito às garantias processuais e a possibilidade de fiscalização da atividade 

jurisdicional.  

                                                           
491 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2000, p. 6, sem 

grifos no original. Disponível em: unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 25 jul. 

2013.  
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julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade 

democrática, quer quando o interesse da vida privada das partes o exija, quer na medida em que isso seja 
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prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tornar-

se pública, a menos que interesses de menores exijam procedimento oposto, ou o processo diga respeito a 

controvérsias matrimoniais ou a tutela de menores.” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. [s.d], p. 5. Disponível em: 

<http://www.oas.org/dil/port/1966PactoInternacionalsobreDireitosCivisePoliticos.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
493 Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. 

Acesso em: 25 jul. 2013. 
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No âmbito interno da atividade jurisdicional, a Constituição Federal de 1988 prevê o 

preceito constitucional da publicidade nos artigos 5º, LX e 93, IX494, consignando que os 

julgamentos realizados pelo Poder Judiciário são públicos, resguardando-se a intimidade das 

partes ou o interesse social mediante restrições de acesso aos autos, acompanhamento de 

audiência e demais atos processuais.  

Embora os diplomas processuais já fizessem menção à publicidade dos atos 

processuais, a previsão desse preceito no âmbito do texto constitucional dotado de força 

normativa permite dar maior amplitude a essa garantia constitucional, uma vez que ultrapassa 

o interesse das partes em ter acesso às informações do processo, para abarcar a sociedade como 

fiscalizadora da atividade jurisdicional495.  

A limitação do preceito da publicidade deve anteceder uma análise da 

proporcionalidade496 entre a medida (restrição de acesso às informações processuais) e o fim a 

ser perseguido (garantir a intimidade das partes, interesse social) no caso concreto. Mesmo nos 

casos que justificam a restrição da publicidade, como medida excepcional, há que se preservar 

o interesse público à informação, favorecendo-se a garantia da publicidade, a fim de evitar 

prejuízos à sociedade com a restrição da divulgação, conforme expõe Walter Nunes da Silva 

Júnior no voto proferido no Ato Normativo nº. 0001776-16.2010.2.00.0000 do CNJ497. 

A informatização do processo judicial é um fenômeno contínuo e gradativo que se 

ampara na necessidade de ampliar a publicidade dos atos processuais, como fator de legitimação 

da atividade jurisdicional numa perspectiva democrática. Com o armazenamento digital dos 

autos processuais, facilitam-se a consulta e o controle dos atos processuais.  

Segundo Manuel Maia de Vasconcelos Neto498, o “Judiciário, tanto na esfera federal 

como estadual, tem procurado utilizar a tecnologia da informação, especialmente no campo da 

internet, mantendo uma postura de constante esforço no sentido de empregar tecnologias que 

aprimorem o serviço jurisdicional”. 

                                                           
494 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A constituição e o Supremo. Coordenadoria de divulgação de 
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495 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Processo eletrônico. Princípio da publicidade. Informações 

processuais pela internet. Direito fundamental. Sociedade em geral e interessados diretos: distinção. Processos 
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direitos fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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De fato, o ordenamento jurídico, nos últimos anos, passou a incorporar elementos 

normativos acerca da disciplina e regulamentação do processo por meio eletrônico 

(desvinculado dos autos de papel), como: Lei 9.800, de 26 de maio de 1999; a Medida 

Provisória 2.200-2, de 08 de agosto de 2001 (com revisão superveniente); Lei 11.280/06, de 16 

de fevereiro de 2006; Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

Resguardadas as contribuições das legislações supracitadas, cumpre advertir que 

respeitável inovação aplicada ao campo jurídico tem seu nascedouro com a promulgação da Lei 

nº. 11.419/06, que versa sobre a informatização do processo judicial. Originada do Projeto de 

Lei nº. 5.828, de iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), aquele 

diploma legal visa disciplinar as diretrizes necessárias ao desenvolvimento de um processo 

integralmente desvinculado dos autos de papel499. 

Nesse modelo, as fases processuais são desenvolvidas num sistema ligado à rede 

mundial de computadores. Assim, todos os atos processuais e atividades dos serventuários da 

justiça, inerentes à prática forense, são desenvolvidos por meio de um sistema eletrônico, sem 

o uso dos autos de papel, livros cartorários e outros elementos próprios do sistema clássico de 

processamentos dos autos. 

Sendo assim, a disponibilização dos autos processuais ampara-se no princípio da 

publicidade como fator que confere legitimidade à função jurisdicional, numa perspectiva 

democrática, a partir da possibilidade de fiscalização simultânea e ininterrupta dos atos 

praticados pelo Poder Judiciário pelas partes processuais e pela sociedade, no exercício do 

poder que decorre da soberania popular.  

Conforme ressaltado na primeira parte do trabalho, o uso de recursos decorrentes das 

novas tecnologias proporciona a ampliação do espaço público para a discussão democrática, 

bem como da transparência dos atos praticados pelos órgãos que compõem as funções 

estruturantes do Estado500. 
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2 ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

 

A Lei 11.419/06 trouxe alterações expressas a dispositivos do Código de Processo 

Civil501, com a finalidade de promover adaptações ao novel fenômeno da informatização do 

processo judicial, as quais merecem ser observadas pelos tribunais, ao elaborarem seus 

respectivos sistemas virtuais. Os principais apontamentos sobre os artigos alterados são 

mencionados neste tópico, ressaltando-se, ainda, a necessidade de outras reformas na lei 

processual, em face da constante atualização e evolução dos sistemas virtuais. 

O parágrafo único do artigo 38 do Código de Processo Civil foi alterado para abarcar 

a possibilidade de a procuração ser assinada digitalmente, mediante certificado digital 

disponibilizado por autoridade certificadora oficial, passando a ser grafado nos seguintes 

termos: “Parágrafo único. A procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado 

emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei específica”. 

Tendo em vista o contínuo aprimoramento dos sistemas virtuais para viabilizar o 

processo eletrônico, a assinatura digital da procuração que outorga poderes para a representação 

judicial das partes é um elemento essencial em prol da segurança.  

O parágrafo único do artigo 164 da lei processual civil estabelece a possibilidade de 

os julgadores assinarem os atos judiciais eletronicamente, mediante a utilização de certificado 

digital próprio nos termos do artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/06. 

Certamente, com a assinatura digital da procuração (e também petições e atos 

judiciais), confere-se maior segurança em face da certeza em relação à autoria do documento, 

bem como da inalterabilidade do seu teor502 para os atos praticados pelos sujeitos processuais. 

A Lei 11.419/06 adicionou os parágrafos 2º e 3º ao artigo 169, estabelecendo que os 

atos processuais poderão ser produzidos e armazenados eletronicamente, com o seu respectivo 

registro503. Além disso, ressalta-se a possibilidade de impugnação dos documentos eletrônicos 

quando houver contradições na transcrição dos registros. 

A norma do artigo 169 volta-se à segurança na prática dos atos processuais, bem como 

à possibilidade de fiscalização das partes no processo de elaboração da norma de decisão, diante 

da possibilidade de impugnação ao conteúdo do documento anexado aos autos digitais. Essa 

                                                           
501 ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico. 

Curitiba: Juruá, 2008. 
502 ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e as práticas processuais por meio do processo 

eletrônico nos Tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
503 O registro se faz necessário quando o órgão jurisdicional não possui um software para que o trâmite processual 

seja realizado integralmente pelo meio eletrônico.  
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norma é importante para rechaçar qualquer alegação de nulidade processual com a utilização 

do meio eletrônico para a prática dos atos processuais. 

Inobstante o teor dessa norma conduza à compreensão de que todos os atos necessários 

ao andamento processual poderão ser realizados eletronicamente, foi acrescentado o parágrafo 

2º ao artigo 417 do Código de Processo Civil, para permitir que a prova testemunhal seja 

produzida e arquivada eletronicamente. Além disso, a Lei 11.419/06 incluiu o parágrafo 4º ao 

artigo 457 da lei processual, com o intuito de consignar expressamente que as audiências 

poderão ser realizadas pela via eletrônica504.   

O parágrafo 2º505 do artigo 154 possibilita que os atos processuais sejam praticados, 

transmitidos e armazenados eletronicamente506, ressaltando-se o parágrafo único do artigo 536, 

que prevê essa permissibilidade no âmbito dos tribunais da segunda e terceira instâncias. 

José Eduardo Carreira Alvim e Silvério Luiz Nery Cabral Junior entendem que essas 

normas foram essenciais para o desenvolvimento dos sistemas virtuais, como é o caso do 

software do PJe desenvolvido pelo CNJ507. Contudo, há que ser salientado que, antes mesmo 

dessa norma, foram desenvolvidos sistemas virtuais no âmbito dos juizados especiais, como 

exemplo o sistema Creta, utilizado nos juizados especiais federais do Tribunal Regional Federal 

(TRF) da 5ª Região.  

A criação desse software fomentou-se em dois elementos essenciais: (a) suporte 

normativo do artigo 8º, §2º da Lei 10.259/01; (b) previsão do princípio da informalidade no rito 

aplicável aos juizados especais, inclusive no âmbito federal508. Ademais, é possível defender a 

                                                           
504 No âmbito do processo penal, a informatização ganha relevo com a Lei 11.900/09, que prevê a possibilidade 

de o acusado ser interrogado pelo magistrado mediante videoconferência, em consonância com os ditames 

democráticos vivenciados por outros países (Itália, França, Espanha, Portugal e Estados Unidos). Nesse afã, os 

direitos fundamentais do acusado precisam ser preservados, mormente quanto aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório (com a presença de seu defensor no interrogatório). AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal 

eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
505 Há aqui um problema no âmbito da reforma do Código de Processo Civil. O projeto de lei (convertido na Lei 

10.358/01) previa um parágrafo único para o artigo 154 da lei processual civil, o qual foi vetado pelo chefe do 

Poder Executivo. O projeto de lei (convertido na Lei 11.280/06) trouxe, novamente, a proposta do parágrafo único 

do artigo 154. Quando da tramitação do projeto da Lei 11.419/06, o referido parágrafo estava com o status de 

vetado – considerando-se o referencial do primeiro projeto de lei. Não se atentou, portanto, que o projeto de lei 

que culminou com a Lei 11.280/06 tinha logrado êxito em inserir tal dispositivo no Código de Processo Civil. Isso 

ensejou a inadequada inserção do parágrafo §2º após ao parágrafo único. ALVIM, José Eduardo Carreira; 

CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico. Curitiba: Juruá, 2008. 
506 O item 1.3 do capítulo II da segunda parte do trabalho analisa a prática dos atos processuais eletronicamente.  
507 Ibid. 
508 LIRA, Luzia Andressa Feliciano de. Processo eletrônico: enfoque no controle dos procedimentos internos como 

forma de garantir a eficiência da função pública jurisdicional e a efetividade da prestação jurisdicional. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3270, 14 jun. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22011>. 

Acesso em: 6 fev. 2013. 
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criação de sistemas virtuais a partir do direito, com status constitucional, da duração razoável 

do processo509.  

Diante da necessidade de rechaçar a limitação da utilização do meio eletrônico para a 

prática dos atos processuais, incluiu-se o parágrafo 3§º ao artigo 202 do Código de Processo 

Civil, com a previsão expressa da possibilidade de expedição de cartas de ordem, precatória e 

rogatória pela via eletrônica.  

Às tradicionais formas de citação (pelo correio, por mandado a ser cumprido pelo 

oficial de justiça e por edital), foi acrescentada a forma eletrônica de se realizar a citação da 

parte. Alguns doutrinadores ainda relutam quanto à adequação constitucional desse dispositivo, 

sob o argumento de que não seria possível exigir que todos os jurisdicionados fossem obrigados 

a efetuar o cadastramento prévio nos respectivos tribunais, para, caso fossem incluídos no polo 

passivo da lide, serem citados pela via eletrônica510. 

Inobstante a comunicação dos atos processuais seja abordada em tópico próprio511, 

cabe registrar que a permissibilidade da citação eletrônica visa facilitar a comunicação da 

existência de um processo judicial às partes incluídas no polo passivo da lide. O argumento da 

obrigatoriedade de cadastramento prévio para viabilizar a citação eletrônica apresenta-se 

limitado, por duas razões essenciais: (a) o dispositivo da Lei 11.419/06 que previa a 

obrigatoriedade do cadastramento prévio foi vetado; (b) respeito ao princípio da legalidade. 

Da forma como está disposto no artigo 221 do Código de Processo Civil, não há a 

obrigação de as partes processuais efetuarem cadastro prévio no sistema virtual desenvolvido 

pelos órgãos jurisdicionais. A interpretação mais adequada, inclusive em respeito ao direito de 

acesso democrático à justiça, é no sentido de que essa norma apresenta uma permissibilidade. 

Isso altera substancialmente a situação. 

                                                           
509 Nesse sentido: “A tese fundada no princípio da legalidade de que não se poderia desenvolver o sistema de 

comunicações processuais e de peticionamento pela via eletrônica, até a aprovação da lei específica ou, na melhor 

das hipóteses, até que cada tribunal regularmente em seu âmbito tais serviços, deve ser sopesada com outros valores 

de igual hierarquia constitucional, conforme o artigo 5º, XXXV da CF, que assegura que ‘a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’, e do recém-inserido inciso LXXVIII, do mesmo rol de 

direitos e garantias individuais, que assegura a ‘todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inserido pela EC n. 

45/2004).” CARVALHO, Juan Pablo Couto de. A era virtual do processo judicial: a experiência dos juizados 

especiais virtuais e o projeto de lei de informatização do processo. Revista Direito e Liberdade. Mossoró. v. 3. 

p. 387. Disponível em: 

<http://mossoro.esmarn.org.obr/revista_direito_liberdade/edições/Revista_Direito_e_Liberdade_volume_3.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2012.  
510 ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e as práticas processuais por meio do processo 

eletrônico nos Tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
511 Tópico 1.2 do capítulo II na segunda parte do trabalho. 
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A permissão de utilização do meio eletrônico para a citação das partes visa favorecer 

a celeridade processual, com a redução do tempo para o envio de uma carta de citação (com 

aviso de recebimento) ou para o cumprimento de um mandado judicial. Com a citação 

eletrônica, no momento em que o julgador despachar a inicial (considerando-se o processo 

civil), será enviada uma notificação ao seu endereço de e-mail sobre a existência do processo. 

A citação, contudo, apenas será efetivada quando a parte (ou seu advogado/procurador) acessar 

o sistema virtual. 

Caso a parte incluída no polo passivo da lide não tenha cadastro prévio no sistema 

virtual, promove-se a citação pelos demais meios previstos no artigo 221 do Código de Processo 

Civil, sem prejudicar qualquer direito ou garantia processual necessária à legitimação da 

decisão judicial, mormente em face da abertura de espaço para a discursividade.  

É possível que, com o gradativo avanço dos recursos tecnológicos, se amplie essa 

forma de citação. Contudo, sempre que necessário, os demais meios de citação poderão ser 

utilizados, com a finalidade de dar ciência aos jurisdicionados da existência do processo judicial 

e oportunizar a sua defesa.  

No âmbito das intimações, a Lei 11.419/06 acrescentou o parágrafo único ao artigo 

237 do Código de Processo Civil, o qual traz a permissão expressa de se utilizar o meio 

eletrônico para a intimação das partes processuais512. 

Ao artigo 365 do Código de Processo Civil, foram acrescentados dois incisos (V e VI) 

e dois parágrafos (1º e 2º). Em José Eduardo Carreira Alvim e Silvério Luiz Nery Cabral 

Júnior513, essas alterações eram necessárias para regulamentar a prova produzida por meio 

eletrônico na fase inicial da informatização do processo judicial, vivenciada quando da 

tramitação do projeto de lei que culminou com a edição da Lei 11.419/06.  

Com o gradativo aperfeiçoamento dos sistemas virtuais, tais pontuações necessitam 

ser aprimoradas, de modo a abarcar a amplitude das informações arquivadas digitalmente. A 

possibilidade de se estabelecer o compartilhamento de informações entre os órgãos 

jurisdicionais e outros órgãos públicos514 apresenta-se como uma das inovações decorrentes do 

software elaborado pelo CNJ e enseja uma nova perspectiva de análise dessas normas, 

                                                           
512 A devida análise sobre esse assunto é realizada no capítulo II da segunda parte do trabalho, à luz da necessidade 

de institucionalização do discurso no âmbito processual para a adequação do sistema virtual à conformação 

constitucional do processo civil. 
513 ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico. 

Curitiba: Juruá, 2008. 
514 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013.  
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mormente diante da cautela na utilização dos dados disponíveis nos bancos de dados 

públicos515.   

As alterações promovidas no artigo 399 do Código de Processo Civil, com a inclusão 

dos parágrafos 1º e 2º516, são criticadas por José Eduardo Carreira Alvim e Silvério Luiz Nery 

Cabral Júnior517, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 assegura aos 

jurisdicionados o direito à obtenção de certidões nas repartições públicas, independentemente 

do pagamento de taxas ou outros encargos. Ademais, caso tal direito não seja respeitado, o 

cidadão poderá, em respeito ao acesso à justiça, submeter os fatos que ocasionaram o 

descumprimento da norma constitucional à apreciação do Poder Judiciário. 

 

2.1 NECESSÁRIAS MODIFICAÇÕES NORMATIVAS 

 

Inobstante a Lei 11.419/06 tenha acrescido dispositivos normativos ao Código de 

Processo Civil, com o intuito de adaptar os institutos vigentes à informatização do processo 

judicial, a prática forense evidencia a necessidade contínua de alterações, a fim de adaptar o 

procedimento ao atual desenvolvimento dos sistemas virtuais. 

Com o arquivamento digital dos autos processuais, faz-se desnecessária a concessão 

de vista aos advogados (e procuradores) fora da secretaria e, por conseguinte, a concessão de 

prazo sucessivo ou diferenciado (dobro ou quádruplo) às partes processuais, conforme ainda 

presente nos artigos 191 e 454, §3º do Código de Processo Civil. 

A norma do artigo 191 da lei processual civil estabelece a concessão de prazo em dobro 

aos litisconsortes (independentemente da sua natureza) representados por escritórios de 

advocacia distintos, com o objetivo de permitir o manuseio dos autos pelos procuradores e, com 

isso, facilitar a participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão518. 

                                                           
515 A análise do compartilhamento de informações entre os órgãos jurisdicionais e entidades estatais abarca uma 

ampla discussão que envolve a segurança na transmissão dos dados, o direito à intimidade e outras normas de 

cunho constitucional. Diante disso e tendo em vista os objetivos deste trabalho, tal tema não será devidamente 

analisado sob os parâmetros do Estado democrático constitucional.  
516 “Art. 399. O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões 

necessárias à prova das alegações das partes; II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem 

interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta”.  
517 ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico. 

Curitiba: Juruá, 2008. 
518 FORNO, Pietro Toaldo Dal; RIGHI, Lucas Martins. A inaplicabilidade do prazo em dobro insculpido no artigo 

191 do Código de Processo Civil (CPC), no processo judicial digital. Anais eletrônicos... Universidade Federal 

de Santa Maria, 2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/?page_id=61>. Acesso em: 10 

ago. 2013. 
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Da exposição de motivos do Código de Processo Civil, infere-se que a finalidade da 

norma reside na necessidade de se facilitar o acesso e o manuseio dos autos processuais das 

partes representadas por procuradores distintos e, com isso, garantir a plenitude do direito ao 

contraditório e à ampla defesa.    

Três delimitações são necessárias: (a) a lei não delimita as espécies de litisconsórcio 

atingidas pela norma do artigo 191; (b) a concessão do prazo em dobro não decorre da mera 

instituição do litisconsórcio, visto que, quando as partes são representadas pelo mesmo 

advogado (ou escritório de advocacia), o prazo é contado na sua forma simples; (c) o princípio 

da isonomia é favorecido com a contagem diferenciada dos prazos processuais. 

No âmbito do processo eletrônico, os autos processuais estão disponíveis 

integralmente às partes processuais, de modo ininterrupto e sem a necessidade de 

comparecimento ao órgão jurisdicional519 respectivo no horário do expediente forense. Com 

isso, garante-se a isonomia processual necessária à institucionalização do discurso e a 

participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão.  

Se a finalidade de norma do artigo 191 do Código de Processo Civil é garantir o acesso 

e o manuseio aos autos processuais, tal premissa é respeitada no âmbito do processo eletrônico, 

sem a necessidade de se conferir prazo diferenciado. E mais: tendo em vista que todas as partes 

processuais têm acesso integral e ininterrupto (durante 24 horas por dia, em dias úteis, sábados, 

domingos e feriados) aos autos processuais, a concessão de prazo em dobro apenas aos 

litisconsortes com advogados distintos violará o princípio da isonomia processual, por criar 

uma diferenciação desnecessária entres os sujeitos processuais em condições semelhantes 

(todos têm acesso integral e ininterrupto aos autos processuais). 

Como “referente lógico-jurídico indispensável ao procedimento em contraditório 

(processo)”520, o princípio da isonomia garante a igualdade de condições às partes processuais 

para apresentar seus fundamentos e contestar os argumentos opostos pela outra parte. Diante 

disso, argumenta-se no sentido da desnecessidade de concessão de prazo em dobro no âmbito 

dos processos judiciais eletrônicos521.  

                                                           
519 Ressalte-se a necessidade de cadastramento prévio perante o órgão jurisdicional para o acesso ao sistema virtual, 

conforme reiteradamente exposto na segunda parte do trabalho. 
520 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 99, com grifos no original. 
521 A supressão do prazo em dobro às partes processuais influencia no tempo de duração do processo, conforme 

análise desenvolvida no item 2 do capítulo III da segunda parte deste trabalho.  
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A par da discussão doutrinária que envolve a justificativa de concessão de prazo 

diferenciado para a Fazenda Pública522, é possível que seja repensada a norma do artigo 188 do 

Código de Processo Civil, visto que os órgãos que compõem o conceito de Fazenda Pública 

poderão ter acesso integral e ininterrupto aos autos processuais no sistema virtual.  

A análise desse ponto deve, contudo, estar fundamentada nos direitos e garantias 

processuais de cunho constitucional, mormente diante da necessidade de se conferir um espaço 

amplo para a discursividade no âmbito processual, como elemento que outorga legitimidade à 

norma de decisão produzida pelo Poder Judiciário. 

O anteprojeto do novo Código de Processo Civil523 mantém a previsão de prazo 

diferenciado à Defensoria Pública524, ao Ministério Público525 e à Fazenda Pública526. Além 

disso, preserva-se a concessão de prazo diferenciado aos litisconsortes (com procuradores 

distintos)527, sem qualquer ressalva quanto à aplicação (ou adequação) dessa norma no âmbito 

do processo eletrônico. 

 Cabe salientar que, nas audiências públicas realizadas para a averiguação da opinião 

popular sobre as normas que compõem o anteprojeto, a manutenção de prazos diferenciados é 

amplamente contestada, mormente diante da defesa da proposta da comissão de proteção aos 

direitos à razoável duração ao processo e ao acesso à justiça.  

A formação do instrumento no recurso de agravo também precisa ser repensada (ou 

melhor, excluída) no âmbito da informatização do processo judicial. A finalidade primordial da 

formação do instrumento no recurso de agravo é permitir que o órgão julgador ad quem tenha 

acesso às principais peças e aos documentos necessários para o conhecimento dos fatos e 

argumentos que serviram como base para a decisão interlocutória impugnada528.  

Considerando-se que a integralidade dos autos processuais está disponibilizada nos 

sistemas virtuais, a obtenção de cópias dos documentos arrolados no artigo 525, I e II da lei 

processual civil torna-se desnecessária, mormente quanto à certidão de intimação para aferição 

da tempestividade do recurso.   

                                                           
522 O questionamento acerca da justificação constitucional da prerrogativa conferida à Fazenda Pública, com a 

concessão de prazo diferenciado no processo civil (em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer), 

demanda uma pesquisa doutrinária extensa que tangencia os objetivos deste trabalho.  
523 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração do 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil: anteprojeto. Brasília: Senado Federal, 

Presidência, 2010. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf>. Acesso em: 

11 ago. 2013. 
524 Norma prevista no artigo 93 do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 
525 Norma prevista no artigo 149 do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 
526 Norma prevista no artigo 95 do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 
527 Norma prevista no artigo 186 do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 
528 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.  
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Mesmo considerando que o órgão que julga o agravo de instrumento é distinto do que 

proferiu a decisão vergastada, é possível criar uma ferramenta que permita (ou autorize) o órgão 

ad quem acessar não apenas os documentos obrigatórios e facultativos desse recurso, mas a 

integralidade do autos, dispensando-se, portanto, a formação do instrumento. 

A não concessão de prazos diferenciados e a desnecessidade da formação do 

instrumento influenciam positivamente no tempo de duração do processo, favorecendo a 

celeridade processual, sem macular qualquer direito ou garantia processual de cunho 

fundamental, em conformidade com a conformação constitucional do processo civil no âmbito 

do Estado democrático constitucional.  

Saliente-se, ainda, que a informatização do processo judicial não restou devidamente 

regulamentada no anteprojeto do novo Código de Processo Civil529, conforme registram as atas 

das audiências públicas realizadas no processo de elaboração desse diploma legislativo. 

Certamente, a ausência de delimitação adequada das alterações promovidas no âmbito 

processual, com a utilização de recursos tecnológicos, poderá minorar os benefícios advindos 

dos sistemas virtuais.   

As principais pontuações, no anteprojeto530, acerca da informatização do processo 

judicial nas audiências públicas podem ser sintetizadas nos seguintes fundamentos: (a) 

necessidade de criação de um capítulo próprio que versa sobre a implantação do processo 

eletrônico no âmbito processual, com a finalidade de regulamentar amplamente as alterações 

viabilizadas pela Lei 11.419/06; (b) restrição inadequada do processo eletrônico ao âmbito das 

comunicações processuais – artigo 554 do anteprojeto; (c) não previsão do uso de novos 

recursos tecnológicos no âmbito processual.   

 A não regulamentação adequada da informatização do processo judicial no 

anteprojeto do novo Código de Processo Civil poderá ensejar dificuldades para a plena 

funcionalidade das ferramentas disponibilizadas pelos sistemas virtuais, bem como sobrelevará 

a necessidade de reformas pontuais para adequar o processo judicial à atual fase vivenciada 

com o processo eletrônico. Ademais, far-se-á necessário recorrer aos preceitos gerais da Lei 

11.419/06, para justificar alterações procedimentais, quando a própria lei processual civil 

poderia regulamentar adequadamente tal fenômeno.  

  

                                                           
529 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração do 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil: anteprojeto. Brasília: Senado Federal, 

Presidência, 2010. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf>. Acesso em: 

11 ago. 2013.  
530 Ibid. 
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3 DELIMITAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe)  

 

À luz dos fundamentos que justificam a informatização do processo judicial, o CNJ531 

desenvolveu o modelo de sistema virtual (um software) nominado de PJe, a partir da conjugação 

das experiências desenvolvidas em diversos órgãos jurisdicionais brasileiros.  

Elege-se tal modelo em virtude da sua proposta de uniformização dos sistemas virtuais 

implantados nos órgãos do Poder Judiciário, abarcando os Tribunais Superiores, os Tribunais 

da Justiça Federal, os Tribunais da Justiça Estadual, os Tribunais da Justiça Militar e os 

Tribunais da Justiça do Trabalho. 

O PJe propõe uma alteração substancial no modo como a função jurisdicional é 

exercida para obter a norma de decisão, em virtude da informatização e automação dos atos 

necessários para o regular andamento do feito. Assim, como o processo tradicional (de papel), 

esse modelo de sistema virtual deve estar atrelado aos pilares do Estado democrático 

constitucional, mormente quanto à concretização dos direitos fundamentais e à promoção de 

instrumentos de participação popular.  

Desde o ano de 2009, o CNJ532 iniciou suas pesquisas e trabalhos para o 

desenvolvimento do PJe, ressaltando a necessidade de se ter um software aberto (passível de 

modificação pelos órgãos jurisdicionais), a fim de atender às especificidades de cada um dos 

órgãos que compõem o Poder Judiciário. 

Para isso, foi criada a Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura do CNJ, 

respeitando-se a necessidade de discussão democrática da implantação do PJe, com a 

participação de juízes auxiliares, bem como membros do Ministério Público, do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados, da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da 

União e de procuradores de Estado e de município533. 

Ainda que, nesse primeiro momento, a forma de participação na criação do PJe tenha 

se limitado a representantes dos órgãos que compõem o sistema de justiça (Ministério Público, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública), a abertura 

do espaço de discussão para profissionais da área jurídica que não compõem o CNJ é essencial, 

visto que o PJe promove alterações substanciais no modo de exercício da função jurisdicional, 

                                                           
531 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013.  
532 Ibid.  
533 Ibid.  
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a qual, no âmbito do Estado democrático de direito, necessita pautar-se em elementos 

democráticos534. 

Ademais, como a informatização do processo judicial é um fenômeno contínuo e 

gradativo, a participação popular no âmbito de implementação do PJe é viabilizada com uma 

rotina, criada pelo CNJ, de inspeções e audiências públicas535 realizadas nos tribunais que 

utilizam tal software.  

Tendo-se como parâmetro a perspectiva democrática proposta por Jürgen Habermas536 

e de abertura da participação popular decorrente das lições de Peter Häberle537 e de Joaquim 

José Gomes Canotilho (democracia participativa)538, infere-se que a previsão desses dois 

instrumentos de acompanhamento do PJe nos órgãos jurisdicionais se traduzem como 

elementos de viabilização da participação democrática no processo de informatização 

instaurado no país. 

De fato, com as audiências públicas, a Corregedoria Nacional de Justiça abre espaço 

para a população apresentar as suas opiniões sobre o PJe, mediante críticas, reclamações e 

sugestões para o desempenho da função jurisdicional da sua localidade. Além de viabilizar a 

participação popular, as audiências públicas apresentam-se como instrumento imprescindível 

para a transparência e controle do órgão jurisdicional no processo de elaboração da norma de 

decisão, fatores imprescindíveis ao modelo de Estado democrático constitucional.  

As inspeções judiciais, por conseguinte, destinam-se à análise interna do exercício da 

função jurisdicional, averiguando o funcionamento dos órgãos jurisdicionais, sob os pontos de 

vista processual e organizacional (ou administrativo), consoante ressalta o CNJ539. Viabiliza-

se, com isso, um espaço para análise dos efeitos decorrentes da implantação do PJe, colhendo-

se informações acerca dos aspectos positivos e negativos do software, a fim de viabilizar o 

aprimoramento desse modelo.  

                                                           
534 VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição constitucional brasileira e os limites de sua legitimidade 

democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
535 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Inspeções & Audiência Públicas. Disponível em: 

www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizaçao-e-transparencia/inspecoes-e-audiencias-publicas. 

Acesso em: 25 jul. 2013. 
536 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
537 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 

Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1997.  
538 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 
539 Ibid. 
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Ademais, a inspeção judicial permite a identificação de eventuais equívocos praticados 

pelos órgãos jurisdicionais durante o trâmite processual, facilitando-se a fiscalização e o 

controle contínuo do exercício da função jurisdicional, como fator de legitimidade na atuação 

do Poder Judiciário. Tendo em vista todas as alterações decorrentes da informatização do 

processo judicial, torna-se imprescindível acompanhar a implantação e o desenvolvimento do 

modelo do PJe nos diversos tribunais do país. 

A presente pesquisa elege como objeto de estudo a versão nacional mais recente do 

PJe, elaborara pelo CNJ, no entanto, ao longo do trabalho, poderão ser feitos apontamentos a 

fim de elucidar a automação das atividades desenvolvidas nos órgãos jurisdicionais, bem como 

a sua desburocratização. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE  

 

Desde o ano de 2009, busca-se aprimorar o software do PJe, com o desenvolvimento 

de novos elementos para ampliar a sua funcionalidade, razão pela qual existem quatro versões 

do projeto: (a) versão 1.0, criada em dezembro de 2010, contemplando a versão inicial do PJe, 

voltada, nesse primeiro momento, aos pilares do processo civil; (b) versão 1.2, de março de 

2011, com a adequação às especificidades do processo penal e possibilidade de adequação do 

PJe a distintos ritos processuais, com a adequação dos fluxos operacionais; (c) versão 1.4, 

voltada à preocupação com a interoperabilidade (compatibilidade entre os sistemas de diversos 

órgãos jurisdicionais); (d) versão 2.0, desenvolvida em dezembro de 2011, com a revisão do 

método de arquivamento dos dados processuais e ampliação do controle da atuação540.   

O PJe utiliza a linguagem de programação do JAVA e pode ser utilizado em qualquer 

sistema operacional, tais como Windows, Linux (sistema operacional livre) e Mac541. Ademais, 

o software foi desenvolvido para utilização a partir da rede mundial de computadores (internet), 

razão pela qual ele pode ser acessado de qualquer lugar no mundo, superando-se a delimitação 

do espaço dos órgãos jurisdicionais.  

                                                           
540 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013.  
541 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo Judicial Eletrônico Nacional – Uma visão prática sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a lei 11.419/06). Campinas: 

Milennium Editora, 2012.  
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De acordo com o CNJ542, a escolha do uso do navegador de internet como sistema para 

o desenvolvimento do PJe visa ampliar o uso do software, mormente dos usuários externos aos 

órgãos jurisdicionais. Conforme salientam José Eduardo Carreira Alvim e Silvério Luiz Nery 

Cabral Júnior543, a necessidade de um programa acessível de forma ininterrupta decorre de 

exigência da Lei 11.419/06. Isso certamente ocasiona alterações substanciais no âmbito do 

processo eletrônico, visto que amplia a possiblidade de acesso e prática dos atos processuais 

para além do expediente forense544.  

 Tal postura demonstra a constante preocupação em viabilizar o acesso à justiça 

democrático545, voltando-se os instrumentos da informatização do processo judicial à 

necessidade de aprimoramento da função jurisdicional (sem se olvidar da sua legitimidade), 

bem como da constante busca por realizar os direitos fundamentais no âmbito do Estado 

democrático constitucional546.  

A forma de armazenamento dos autos processuais modifica-se totalmente com o PJe, 

posto que o banco de dados passa a ser instalado num servidor de rede de cada órgão 

jurisdicional547, transferindo, com isso, a responsabilidade de guarda do magistrado e do diretor 

de secretaria para o setor da informática. Ressalve-se que é feito backup dos dados armazenados 

digitalmente no sistema virtual, bem como são adotadas diversas medidas em conformidade 

com as normas que versam sobre segurança tecnológica.    

São destacadas, nesse ponto, apenas as características essenciais do PJe, haja vista que 

no capítulo subsequente serão analisadas as principais alterações decorrentes da implantação 

desse modelo no âmbito da função jurisdicional, a partir de dois parâmetros de pesquisa: (a) 

institucionalização do discurso; (b) democratização do acesso à justiça.  

 

 

 

                                                           
542 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Processo Judicial Eletrônico – Manual de Referência. Brasília, 

2011. Disponível em: www.cnj.jus.br/images/dti/pje/doc/manual_referencia_1.0.x.pdf. Acesso em: 25 jul. 2013.  
543 ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico 

(Comentários à Lei 11.419/06). Curitiba: Juruá, 2008. 
544 O capítulo II da segunda parte analisam o caráter ininterrupto do sistema virtual do PJe à luz da 

institucionalização do discurso no âmbito processual, com enfoque na publicidade, comunicação e prática dos atos 

processuais.  
545 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
546 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.   
547 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo Judicial Eletrônico Nacional – Uma visão prática sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a lei 11.419/06). Campinas: 

Milennium Editora, 2012.  
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3.2 PARÂMETROS DE ANÁLISE  

 

É cediço que os métodos da pesquisa científica compreendem a escolha dos 

procedimentos sistemáticos para o detalhamento e a análise dos fenômenos elegidos como 

objeto de estudo. No caso em liça, utiliza-se o método dialético, identificando-se como 

problema da pesquisa a adequação do PJe à conformação constitucional do processo civil, a 

partir da perspectiva da institucionalização do discurso e da democratização do acesso à justiça. 

Duas questões essenciais norteiam essa pesquisa: (1) o PJe macula a discursividade no 

âmbito da função jurisdicional?; (2) o PJe viabiliza o acesso à justiça democrático? Na tentativa 

de responder às questões-base da pesquisa, elaboraram-se duas hipóteses: (a) hipótese 1: o PJe 

não macula a discursividade no âmbito da função jurisdicional; (b) hipótese 2: o PJe colabora 

com o acesso à justiça democrático.     

Fixados tais pilares, são delimitados os seguintes questionamentos: 

(1.1) Quais são as alterações decorrentes do PJe que influenciam na discursividade 

processual? 

(1.2) A publicidade é ampliada?  

(a) Isso influencia na intimidade das partes?  

(b) Isso facilita a visualização dos autos?  

(c) Isso traz alterações ao andamento processual? 

(1.3) A publicidade é restringida?  

(a) Isso influencia no acesso aos autos e controle da atividade judicial? 

(b) Isso afeta o acesso pelas partes e, por conseguinte, a sua participação no processo 

de elaboração da norma de decisão? 

(1.4) Quais as alterações promovidas pelo PJe na comunicação dos atos processuais? 

(a) O sistema de intimação do PJe garante a efetiva ciência das partes? 

(1.5) Quais as alterações promovidas pelo PJe na prática dos atos processuais? 

(a) A publicidade e a comunicação no sistema virtual interfere positiva ou 

negativamente? 

(2.1) Há restrição de acesso aos autos virtuais? 

(a) Isso influencia o acesso das partes ou mesmo o direito de acesso à justiça? 

(b) É possível identificar um “vulnerável cibernético”? 

(2.2) O PJe influencia no tempo de duração do processo? 

(a) Como e quais instrumentos colaboram com a celeridade processual? 
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(b) As alterações decorrentes da informatização do processo judicial maculam alguma 

garantia constitucional? 

(c) A redução do tempo de andamento processual é coerente com o acesso à justiça 

democrático? 

(d) O PJe permite o controle das atividades desenvolvidas no órgão jurisdicional? 

(e) Quais os instrumentos de controle? 

(f) O que isso influencia no exercício da função jurisdicional? 

(2.3) O PJe está em consonância com os princípios institutivos do processo? 

(a) Há violação à isonomia processual? 

(b) Macula-se o contraditório?  

(c) Interfere na ampla defesa? 

Quanto à abordagem, desenvolve-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, na 

medida em que se busca analisar o PJe sob parâmetros elegidos para a compreensão da 

conformação constitucional do processo civil, bem como averiguar dados existentes no modelo 

nacional de software a encargo do CNJ. Ademais, desenvolve-se uma pesquisa bibliográfico-

documental, aplicada e exploratória, lastreada na doutrina e nos dados disponíveis no PJe.  
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CAPÍTULO II – O PJe E A DISCURSIVIDADE NO ÂMBITO PROCESSUAL 

 

A hipótese proposta para esse questionamento é a seguinte: o PJe não macula a 

discursividade no âmbito da função jurisdicional. Para testar essa hipótese, foram criados 

questionamentos (delimitados no capítulo anterior), os quais servirão como orientação para a 

elaboração deste capítulo. 

A transposição da teoria do princípio democrático para a função jurisdicional, 

rechaçando-se os pilares da teoria da relação jurídica548 ainda presentes nas lições da escola da 

instrumentalidade do processo549, demanda a institucionalização do discurso, a fim de viabilizar 

a participação e a colaboração decisiva das partes no processo de elaboração da sentença550. 

Com isso, identificaram-se os principais elementos, decorrentes da informatização do 

processo judicial, que podem influenciar na participação das partes no processo de elaboração 

da norma de decisão, quais sejam: (a) publicidade; (b) comunicação dos atos processuais; (c) 

prática dos atos processuais. 

 Delimitou-se a pesquisa a esses parâmetros, tendo em vista que a visualização das 

peças processuais e dos documentos comprobatórios, a ciência e a prática dos autos processuais 

são essenciais para viabilizar a institucionalização do discurso no âmbito processual. 

Por óbvio, os obstáculos decorrentes da legislação processual, pautada numa postura 

instrumentalista do processo551, influenciam na discursividade processual, razão pela qual é 

imperioso considerar que a informatização do processo judicial não é o único, mas um dentre 

os vários elementos que merecem ser considerados para a institucionalização do princípio 

democrático e a realização do acesso à justiça.  

  

                                                           
548 BÜLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964. 
549 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  
550 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
551 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012 
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1 PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NO PJE  

 

A garantia da publicidade é uma das principais preocupações do software do PJe552, 

razão pela qual o sistema foi estruturado para facilitar o acesso aos autos digitais, bem como à 

visualização das peças e dos documentos anexos. A análise dessa amplitude viabilizada pela 

informatização do processo judicial é deveras importante no modelo de Estado democrático 

constitucional, haja vista a necessidade de se equalizar a garantia da publicidade dos atos 

processuais com o direito à intimidade das partes. 

Em vista disso, o CNJ criou uma comissão específica, coordenada pelo então 

conselheiro Walter Nunes da Silva Júnior553, para discutir o tema, com a participação de 

representantes das carreiras jurídicas, bem como com extensa consulta pública, a fim de garantir 

um espaço democrático para a análise do tema e, por conseguinte, legitimar o ato normativo 

elaborado para regulamentar a divulgação das informações processuais no âmbito do modelo 

virtual do PJe. 

Pautando-se nos pilares da democracia participativa554, o CNJ enviou ofício a diversos 

órgãos públicos jurisdicionais (Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior do Trabalho; 

Tribunal Superior Eleitoral; Superior Tribunal Militar; Tribunais Regionais Federais e do 

Trabalho e Tribunais de Justiça), ao Ministério Público da União, à Advocacia Geral da União, 

à Defensoria Pública da União, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Secretaria 

Nacional de Reforma do Judiciário e Ministério da Justiça; além das entidades de classe da 

magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como juristas. 

Ademais, realizou-se consulta pública, durante o período de trinta (30) dias, para 

viabilizar a participação da sociedade nesse processo de deliberação sobre os direitos 

fundamentais envolvidos na divulgação das informações processuais no PJe, identificando-se a 

participação de juízes de direito, advogados, servidores públicos, professores e cidadãos, 

consoante ressaltado nos fundamentos ao ato normativo elaborado pelo CNJ555. 

                                                           
552 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013.  
553 Processo eletrônico. Princípio da publicidade. Informações processuais pela internet. Direito fundamental. 

Sociedade em geral e interessados diretos: distinção. Processos criminais e trabalhistas. Ato normativo nº. 

0001776-16.2010.2.00.0000. Relator: Conselheiro Walter Nunes da Silva Júnior. DJ-e nº 185/2010, 07 out. 2010. 
554 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Cadernos democráticos. Coleção Fundação Mário 

Soares. Lisboa: Edição Gradiva, 1999. 
555 Ibid. 
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Essa postura visava garantir a potencialidade de participação dos sujeitos e grupos 

sociais no espaço público para a discussão556 da regulamentação da publicidade no âmbito do 

PJe. De fato, todas as considerações enviadas ao CNJ foram consideradas no momento da 

deliberação, apresentando-se as justificativas para acolhimento e indeferimento de cada uma 

das sugestões propostas557. 

Inobstante o foco central deste trabalho seja o processo civil, cabe ressaltar que a 

discussão da publicidade, nessa comissão do CNJ, também problematizou a divulgação de 

informações no âmbito dos processos trabalhista e penal, para a proteção do trabalhador contra 

atos de perseguição (contra litigantes da Justiça do Trabalho) e do acusado em face do princípio 

da presunção de inocência. 

A explicação do processo de deliberação sobre a análise da divulgação dos atos 

processuais na internet, com o PJe, é essencial para demonstrar o viés democrático na 

elaboração da Resolução 121 do CNJ, que regulamenta a publicidade no processo eletrônico. 

 

1.1 RESOLUÇÃO 121 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

A Resolução 121 do CNJ558 versa sobre o direito de acesso às informações constantes 

nos autos processuais digitais, a possibilidade de requerimento de certidões e as questões 

pertinentes, sendo fruto de um amplo estudo para discussão e definição da matéria, tendo por 

base dogmática as perspectivas interna e externa do princípio da publicidade, conforme ressalva 

Walter Nunes da Silva Júnior no voto proferido no Ato Normativo nº. 0001776-

16.2010.2.00.0000559. 

 

                                                           
556 ZANETI JUNIOR, Hermes. A Constitucionalização do processo: a virada do paradigma racional e político 

no processo civil brasileiro do Estado Democrático Constitucional. 2005. 408f. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto 

Alegre, 2005. Disponível em < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4525/000502097.pdf?sequence=1>. Acesso em abr. 2013. 
557 Processo eletrônico. Princípio da publicidade. Informações processuais pela internet. Direito fundamental. 

Sociedade em geral e interessados diretos: distinção. Processos criminais e trabalhistas. Ato normativo nº. 

0001776-16.2010.2.00.0000. Relator: Conselheiro Walter Nunes da Silva Júnior. DJ-e nº 185/2010, 07 out. 2010. 
558 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede 

mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências. Resolução 121, de 5 de 

outubro de 2010. Publicada no DJ-e nº 187/2010, em 11 out. 2010. 
559 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Processo eletrônico. Princípio da publicidade. Informações 

processuais pela internet. Direito fundamental. Sociedade em geral e interessados diretos: distinção. Processos 

criminais e trabalhistas. Ato normativo nº. 0001776-16.2010.2.00.0000. Relator: Conselheiro Walter Nunes da 

Silva Júnior. DJ-e nº 185/2010, 07 out. 2010. 
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A perspectiva externa do princípio da publicidade compreende a possibilidade de 

terceiros terem acesso aos autos processuais, fazendo-se presente na realização dos atos 

processuais560, razão pela qual possui reflexos fora do processo, associando-se à ideia de 

transparência, legitimidade do poder, conforme a perspectiva democrática do Estado. Alba 

Paulo de Azevedo considera como “publicidade geral” a concepção que permite o acesso aos 

autos processuais pela sociedade561.   

A publicidade interna compreende o direito das partes, seus respectivos procuradores, 

membros do Ministério Público e defensores de terem acesso à íntegra dos autos processuais562, 

em prol da sua participação no processo de elaboração das normas de decisão, consoante 

dispõem os princípios do contraditório e da ampla defesa.  

Nesse afã, apenas a perspectiva externa da publicidade seria passível de mitigação, 

uma vez que, diante do princípio da proporcionalidade, se permite, com amparo na norma 

constitucional, a restrição excepcional de acesso aos autos pela sociedade em geral, sem 

prejuízo ao direito à informação. Sobreleva-se, nesse ponto, o direito fundamental à intimidade 

das partes, diante da matéria fática que é apresentada à apreciação do Poder Judiciário563. 

A publicidade mediata, também nominada de indireta ou extraprocessual, não 

pressupõe o contato pessoal direto do terceiro interessado com os autos, realizando-se por 

algum modo intermediário. No entanto, os avanços tecnológicos permitiram o 

acompanhamento simultâneo de alguns atos processuais – como as sessões de julgamento dos 

tribunais, conforme salienta Helena Najjar Abdo564. 

Essa doutrinadora elucida, também, que a perspectiva da publicidade mediata 

corresponde a um desdobramento deste preceito, mediante o auxílio dos meios de comunicação 

social, razão pela qual deve manter coerência com as funções do preceito da publicidade 

(garantir a proteção judicial efetiva e permitir a fiscalização dos órgãos jurisdicionais)565. 

                                                           
560 ABDO, Helena Najjar. A garantia da publicidade do processo e a divulgação de atos processuais pela mídia: 

limites e precauções atinentes ao processo civil. In: XVII Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do 

CONPEDI, 2008, Salvador. Anais eletrônicos... Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/helena_najjar_abdo.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2012. 
561 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 101. 
562 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. v. 1. São Paulo: Malheiros, 

2009. 
563 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A constituição e o Supremo. Coordenadoria de divulgação de 

jurisprudência do STF (Org.). São Paulo: Montecristo Editora Ltda., 2012 (e-book). 
564 Ibid. 
565 Ibid. 
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Tendo em vista a impossibilidade de restrição da publicidade interna (às partes e aos 

advogados), restou consignado, no artigo 3º da Resolução 121 elaborada pelo CNJ566, o acesso 

amplo do inteiro teor dos autos processuais, como forma de viabilizar as garantias 

constitucionais processuais, mormente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo 

legal567.  

Diante da permissibilidade constitucional de restrição da publicidade externa (à 

sociedade) nos exatos termos das exceções descritas na Constituição, restou disciplinada a 

restrição de acesso aos autos, a fim de garantir o direito à intimidade das partes e o interesse 

social.  

No artigo 1º da Resolução 121568, assegura-se à sociedade o acesso, por intermédio do 

sistema virtual, apenas aos dados básicos dos processos, necessários à sua identificação, os 

quais são enumerados no artigo 2º da resolução569. 

A versão nacional mais recente do PJe está em consonância com as normas dessa 

resolução, razão pela qual são privilegiadas a publicidade interna dos autos processuais e a 

publicidade externa (na medida em que não influencia o direito à intimidade). Com isso, 

qualquer cidadão pode ter acesso à integralidade do teor dos julgados proferidos pelo órgão 

jurisdicional, mediante uma consulta pública realizada virtualmente.  

Remontando-se às lições de Antônio Enrique Pérez Luño570, essa permissibilidade 

viabiliza o acompanhamento direto e simultâneo das ações do Poder Judiciário pela sociedade, 

o que, necessariamente, se apresenta como um elemento que amplia a transparência no âmbito 

da função jurisdicional e favorece a sua legitimidade.   

Os profissionais devidamente cadastrados no PJe, utilizando-se do seu certificado 

digital, também podem ter acesso à integralidade dos autos processuais arquivados 

digitalmente, mediante a apresentação de uma justificativa do seu interesse, conforme dispõe o 

parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 121 do CNJ571. 

                                                           
566 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede 

mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências. Resolução 121, de 5 de 

outubro de 2010. Publicada no DJ-e nº 187/2010, em 11 out. 2010. 
567 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
568 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede 

mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências. Resolução 121, de 5 de 

outubro de 2010. Publicada no DJ-e nº 187/2010, em 11 out. 2010. 
569 “I – número, classe e assuntos do processo; II – nome das partes e seus advogados; III – movimentação 

processual; IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.” Ibid. 
570 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a. 
571 Ibid. 
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Ressalve-se que a indicação do interesse serve apenas como registro, afastando-se a 

necessidade da análise da justificativa apresentada pelos advogados, procuradores e membros 

do Ministério Público. Imediatamente após a indicação do interesse, o PJe permite o acesso 

integral aos autos processuais, conforme o Anexo A.  

Cabe ressaltar que o software do PJe permite o registro dos acessos realizados por 

terceiros e a respectiva justificação apresentada para visualização integral dos autos arquivados 

digitalmente, conforme demonstra o Anexo B. 

Nesse ponto, o PJe merece amplo elogio, diante da amplitude de instrumentos e de 

recursos para facilitar a visualização integral dos autos digitais pelas partes processuais, com 

diversas abas para acesso aos dados básicos do processo, dos assuntos vinculados, das partes, 

dos documentos, das audiências e demais expedientes. 

O Anexo C mostra a tela de acesso à integralidade dos autos digitais por advogado (ou 

procurador) e todos os instrumentos disponíveis para identificação e análise dos documentos e 

petições anexas, permitindo-se, inclusive, a impressão da lista de documentos inseridos pelas 

partes processuais e o download desses arquivos.  

No PJe, privilegiou-se a forma de visualização dos documentos, mediante um 

paginador que facilita o trabalho de consulta e informa os principais dados relacionados aos 

arquivos (como autor, data de inserção no sistema e o tipo – declarado – do documento), 

conforme Anexo D. 

Com isso, tem-se o funcionamento ininterrupto dos órgãos do Poder Judiciário, razão 

pela qual as partes podem ter acesso integral a todos os documentos sem precisar comparecer 

ao órgão jurisdicional para tal fim. Essa é uma característica louvável do PJe que facilita o 

estudo das peças e das provas produzidas pelos profissionais da área jurídica, inclusive de forma 

simultânea, rechaçando a necessidade de concessão de vista dos autos ou o deferimento de 

prazos sucessivos às partes processuais.  

 

1.1.1 A excepcionalidade do software no TRF da 5ª Região 

 

O PJe implantado na Subseção Judiciária de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte 

e vinculada ao TRF da 5ª Região, respeita, em parte, essa previsão normativa, permitindo que 

terceiros, independentemente de cadastro prévio no sistema, possam obter as informações 

elementares dos processos. Para as partes sem cadastro, utiliza-se o item “consulta pública”, 

disponível no website da Justiça Federal, conforme o Anexo E. 
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Para as partes cadastradas no sistema, utilizando-se do certificado digital, 

disponibiliza-se, do mesmo modo, o ícone para consulta pública dos processos, que apresenta 

a mesma aparência da ferramenta demonstrada no Anexo F. 

A ressalva a ser feita neste ponto572 reside no seguinte item: inobstante a Resolução 

121 do CNJ determine, no artigo 2º, inciso IV, que é de livre acesso ao público o inteiro teor 

das decisões, sentenças e acórdãos, o modelo atual do PJe do TRF da 5ª Região não permite tal 

visualização, conforme se demonstra no Anexo G. 

Em ambos os tipos de acesso (partes cadastradas ou não no sistema), não são 

disponibilizados, no item “consulta pública”, os documentos correspondentes às normas de 

decisão proferidas nos processos em trâmite no sistema virtual, fato que pode ser facilmente 

sanado no software do PJe, mas que, neste momento, prejudica o controle da atividade judicial 

pela sociedade e, por conseguinte, a análise da legitimidade democrática do Poder Judiciário.  

Esclareça-se que a versão do PJe utilizada pelo TRF da 5ª Região não é a mais recente 

disponibilizada pelo CNJ, razão pela qual é identificada essa inconsistência. É possível que 

outros tribunais ainda estejam utilizando versões defasadas do software e, portanto, apresentem 

o mesmo problema mencionado. 

Após analisar o PJe à luz das normas da Resolução 121 do CNJ, cumpre prosseguir a 

averiguação do software a partir dos pilares da institucionalização do discurso no âmbito 

processual. 

 

1.2 ANÁLISE DA DISCURSIVIDADE 

 

A proposta de Jürgen Habermas573, no âmbito da discursividade, pauta-se na proteção 

das condições viabilizadoras do procedimento democrático, com a possibilidade de participação 

dos destinatários da norma no processo de decisão. No âmbito do processo judicial eletrônico, 

questiona-se a influência da divulgação eletrônica dos autos processuais na institucionalização 

do discurso. 

Conforme exposto, o processamento eletrônico dos atos processuais amplia a 

publicidade das peças e dos documentos anexos aos autos digitais, razão pela qual o CNJ, após 

                                                           
572 Essa ressalva será utilizada como parâmetro para testar as hipóteses levantadas quanto à discursividade e o 

acesso à justiça democrático, conforme o método hipotético-dedutivo. 
573 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997. 
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consulta popular e de representantes das carreiras jurídicas, elaborou uma Resolução específica 

sobre o tema, em prol da preservação do direito à intimidade574.  

A ampliação da publicidade interna (partes e respectivos procuradores) facilita 

sobremaneira a visualização dos atos processuais e documentos anexos, bem como interfere no 

andamento processual. Com a disponibilização integral dos autos na internet, faz-se 

desnecessária a concessão de vistas fora da secretaria – prática essencialmente comum nas 

rotinas forenses, para permitir que as partes se manifestem sobre determinada petição ou 

documento juntado aos autos tradicionais (de papel). 

Isso influencia na questão dos prazos processuais, de modo que se torna dispensável a 

previsão de prazo sucessivo às partes, diante da possibilidade de acesso simultâneo a todos os 

documentos que compõem os autos processuais pelas partes litigantes. Além disso, favorece a 

redução do tempo necessário com o deslinde da causa, com a concessão de prazo comum para 

as partes se manifestarem sobre documentos anexos aos autos digitais.  

Ademais, o PJe estende a possibilidade de visualização dos autos processuais para 

além do horário forense, uma vez que as partes têm acesso ilimitado e ininterrupto (durante 24 

horas por dia, em dias úteis, domingos e feriados) de todos os atos processuais praticados. Com 

isso, facilita-se o acompanhamento do andamento do feito, inclusive em dias não úteis e fora 

dos limites da jurisdição do órgão judicial, bastando apenas a necessidade de um provedor com 

acesso à internet.  

Considerando-se que a legitimidade das decisões judiciais decorre da efetiva 

participação das partes no seu processo de elaboração575, a possibilidade de acesso ininterrupto 

e integral aos autos processuais é elemento que potencializa a participação das partes no 

processo de elaboração da norma de decisão. 

A publicidade externa, como salientado, é restringida em virtude da proteção do direito 

fundamental à intimidade das partes processuais. Visualiza-se, com isso, um ponto vulnerável 

no software utilizado pelo Tribunal Regional de 5ª Região: a sociedade não tem acesso ao teor 

das decisões, sentenças e acórdãos proferidos no âmbito dos órgãos jurisdicionais. No entanto, 

a versão nacional mais recente do PJe permite tal visualização, de modo a garantir a fiscalização 

dos julgamentos pela sociedade, elemento imprescindível ao modelo de Estado democrático de 

direito, em face da necessária manutenção da legitimidade no exercício da função jurisdicional. 

                                                           
574 Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de 

certidões judiciais e dá outras providências. Resolução 121, de 5 de outubro de 2010. Publicada no DJ-e nº 

187/2010, em 11 out. 2010. 
575 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012.  
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A Resolução 121 do CNJ salienta a necessidade de preservação da publicidade desses 

atos judiciais, como elemento que viabiliza o controle das normas de decisão produzidas no 

âmbito do Poder Judiciário pela sociedade576, com base no princípio democrático e na 

necessidade de se auferir a legitimidade no exercício da função jurisdicional.  

Ademais, a garantia da publicidade dos julgamentos é prevista no texto 

constitucional577 e em documentos internacionais578, e não pode ser afastada pelo órgão 

jurisdicional com a utilização de um software que impeça o acesso ao inteiro teor dos 

julgamentos proferidos.  

Inobstante isso, é possível afirmar que o PJe não macula a discursividade, diante da 

possibilidade ampla e ininterrupta de acesso das partes à integralidade dos autos processuais, 

viabilizando que elas possam fiscalizar ativamente os atos processuais produzidos pelo 

magistrado.  

Esclareça-se: o modelo de sistema virtual do PJe não supre, por óbvio, o problema 

estrutural da função jurisdicional decorrente das normas processuais elaboradas à luz da escola 

instrumentalista do processo e da teoria de Oskar von Bülow579, bem como de outros elementos 

presentes no processo de elaboração da norma de decisão (como a fundamentação com base na 

filosofia da consciência)580.  

Os atuais entraves à institucionalização do discurso, apontados pela doutrina581, podem 

permanecer com a informatização do processo judicial. Contudo, o PJe viabiliza a ferramentas 

para que, com uma alteração legislativa e organizacional, seja possível garantir as condições 

para um processo democrático de elaboração da norma de decisão, mormente diante da 

ampliação da publicidade interna. 

  

                                                           
576 Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de 

certidões judiciais e dá outras providências. Resolução 121, de 5 de outubro de 2010. Publicada no DJ-e nº 

187/2010, em 11 out. 2010. 
577 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A constituição e o Supremo. Coordenadoria de divulgação de 

jurisprudência do STF (Org.). São Paulo: Montecristo Editora Ltda., 2012 (e-book). 
578 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2000, p. 6, sem 

grifos no original. Disponível em: unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 25 jul. 

2013.  
579 BÜLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964. 
580 O que é isto – decido conforme a minha consciência? 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013 (e-

book). 
581 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
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2 COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

Os preceitos básicos orientadores da comunicação dos atos processuais não são 

rechaçados no sistema virtual582 do PJe. Cria-se, contudo, no âmbito de todos os modelos de 

software, uma ficção quanto à intimação das partes. Com efeito, o artigo 5º, §3º da Lei 

11.419/06 prevê o seguinte: “A consulta referida nos parágrafos anteriores deverá ser feita em 

até dez dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a 

intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.  

O PJe não adota o sistema de enviar a comunicação da existência de uma intimação no 

sistema virtual – fato problematizado no tópico subsequente. Contudo, esse é um dos 

fundamentos essenciais da informatização do processo judicial, haja vista que o caput do artigo 

5º prevê a dispensa da publicação das intimações em órgão oficial (diário de justiça eletrônico). 

Ademais, a contagem do prazo, de dez (10) dias, para acesso ao sistema virtual do PJe 

é realizada conforme os parâmetros da norma transcrita alhures. Considera-se efetivada a 

intimação das partes no momento em que o advogado (ou procurador) acessa o ato judicial no 

sistema, gerando-se, automaticamente, a certidão de intimação com fé pública, conforme 

demonstra o Anexo H. 

Inobstante o Código de Processo Civil estabeleça que a intimação da Fazenda Pública 

deve ser pessoal, com a informatização do processo judicial, as intimações realizadas 

eletronicamente serão consideradas plenamente válidas e pessoais583 para todos os efeitos 

legais. Essa medida produz efeitos no âmbito da duração do processo, visto que se evita a 

remessa dos autos do órgão jurisdicional para o ente público, reduzindo-se, com isso, o tempo 

para o deslinde da causa, sem prejudicar a efetivação da ciência do ato processual.  

Conforme leciona Marcelo Mesquita Silva584, a amplitude da publicidade interna 

viabilizada pelo PJe satisfaz ao objetivo da norma que prevê a pessoalidade da intimação dos 

entes que compõem a Fazenda Pública, visto que a integralidade dos documentos arquivados 

digitalmente poderá ser acessada de modo ininterrupto por seus respetivos representantes (ou 

procuradores).  

 

                                                           
582 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a 

informatização judicial no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
583 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo judicial eletrônico nacional – Uma visão prática sobre o processo 

judicial eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a Lei nº 11.419/2006). Campinas: 

Millennium Editora, 2012. 
584 Ibid. 



159 

 

2.1 A EXCEPCIONALIDADE DO SOFTWARE NO TRF DA 5ª REGIÃO  

 

Com a informatização do processos judiciais, viabiliza-se que as intimações sejam 

expedidas pelo próprio sistema, dispensando a necessidade de publicação no diário oficial 

eletrônico do tribunal585.  

Há duas maneiras de dar ciência às partes pelo PJe: (a) quando o advogado ou 

procurador acessa os autos digitais, será informada a existência de uma intimação pendente; (b) 

quando o advogado ou procurador acessa, no seu painel, o ícone intimações pendentes (Anexo 

G), ele toma ciência dos atos judiciais proferidos, conforme registra o Anexo I. 

A Lei nº. 11.419/06 faz expressa menção ao uso do diário da justiça eletrônico, em seu 

artigo 4º, bem como dispensa a utilização deste quando há um sistema virtual que permita que 

a intimações sejam feitas por meio eletrônico586. Inobstante o PJe disponibilize o ícone 

“Intimações”, não há, ainda, o envio de qualquer comunicação do registro (e não do teor) da 

intimação no sistema virtual para o advogado (procurador), cabendo a este a responsabilidade 

de acessar continuamente o sistema virtual. 

Considerando-se que, paralelamente ao PJe, existem outros modelos de sistema virtual 

vigentes no país, a ausência de encaminhamento do registro da intimação para o e-mail do 

advogado (ou procurador) – como é feito no sistema Creta, software utilizado para o processo 

eletrônico no âmbito do Tribunal Regional da 5ª Região – é um ponto vulnerável a ser retificado.  

Sem a intimação no diário oficial e sem o encaminhamento de registro da intimação 

por e-mail (ou outro meio), não se privilegia a efetiva ciência das partes acerca dos atos 

processuais. Considerando-se a potencialidade do PJe em garantir o amplo acesso aos 

documentos anexados digitalmente, tal constatação pode ser facilmente sanada, para adequar 

esse software à efetiva garantia dos princípios constitucionais.  

Cabe destacar, nas lições de Marcelo Mesquita Silva587, que a comunicação da 

existência de uma intimação no sistema virtual por e-mail possui caráter meramente informativo 

e não pode ser considerada como efetivação da ciência da parte sobre o ato judicial publicado, 

em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 5º da Lei nº. 11.419/06. Assim, apenas 

se efetiva a intimação das partes quando o advogado (ou procurador) consulta o inteiro teor do 

                                                           
585 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo judicial eletrônico nacional – Uma visão prática sobre o processo 

judicial eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a Lei nº 11.419/2006). Campinas: 

Millennium Editora, 2012. 
586 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a 

informatização judicial no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
587 Ibid. 
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ato judicial no sistema virtual, momento em que se aplicam as normas dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo mencionado.  

Esclareça-se, portanto, que a ausência de publicação dos atos judiciais no diário 

eletrônico da justiça e o não envio de comunicação do cadastro de intimação no sistema virtual 

do PJe dificulta, mas não inviabiliza, a fiscalização continuada588 necessária para a efetiva 

participação das partes processuais e o controle do processo de elaboração da norma de decisão, 

mormente diante do caráter eminentemente informativo da comunicação por e-mail.  

Ademais, o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 11.419/06589 prevê a possibilidade da 

utilização de outros meios para a comunicação dos atos processuais, diante da urgência da 

medida ou da evidência de tentativa de fraude no sistema virtual. Embora excepcional, tal 

previsão demonstra a preocupação com a finalidade da comunicação processual, qual seja, dar 

ciência às partes do ato judicial praticado. 

No âmbito do PJe, portanto, ainda se utiliza de recursos tradicionais para a citação das 

partes (demandadas) ainda não cadastradas nesse sistema virtual. O Anexo J demonstra a prática 

de expedientes (de intimação) por intermédio do software, bem como por envio de mandado de 

citação à central de mandados (inclusive com um cd contendo cópia da exordial e documentos), 

para viabilizar a efetivação da ciência da existência do processo. 

A ausência de comunicação (por qualquer meio hábil) da existência de uma intimação 

para as partes processuais não se demonstra adequada com o princípio democrático e a 

consequente necessidade de se viabilizar o discurso no âmbito processual. Certamente, será 

preciso sanar tal vulnerabilidade no software atualmente utilizado no âmbito do TRF da 5ª 

Região.  

Superado tal ponto, não remanesce qualquer óbice à garantia do princípio 

democrático590 no âmbito do exercício da função jurisdicional, razão pela qual se posiciona no 

sentido de que, também591 em relação à comunicação dos autos processuais, o PJe não macula 

a discursividade no âmbito judicial. 

  

                                                           
588 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
589 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a 

informatização judicial no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
590 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008. 
591 Além da ampliação da publicidade interna, conforme ressalvado no tópico anterior. 
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3 PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

Conceitua-se ato processual como “[...] reflexo concretizado pelos sujeitos do processo 

que contém a norma que lhe dá suporte de legitimidade e validade embora possa ter eficácia 

até que sobrevenha a respectiva decretação de nulidade”592. A identificação desses atos no 

âmbito do modelo virtual do PJe é de suma importância, haja vista que eles têm, como objetivo 

primordial, a criação, a modificação ou a extinção da relação jurídica processual. Ademais, com 

a prática dos atos processuais pela via eletrônica, sobreleva-se a questão da segurança dos dados 

e informações que compõem os autos digitais593. 

A norma do artigo 2º da Lei 11.419/06594 busca conferir maior segurança à 

identificação das partes no processo, mormente para a prática dos atos processuais, exigindo-

se um certificado digital submetido à Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) Brasil, além do 

cadastramento prévio perante os órgãos jurisdicionais respectivos595. Tem-se, portanto, duas 

atividades distintas: (a) obtenção de um certificado digital com validade reconhecida pela ICP-

Brasil; (b) cadastramento prévio perante o órgão gestor do sistema virtual.  

No âmbito do Tribunal Regional da 5ª Região, o cadastro de acesso ao PJe é 

completamente eletrônico, de modo que o advogado (que já possui a certificação digital) acessa 

o sistema, preenche seus dados pessoais e assina (digitalmente) um termo de responsabilidade. 

Ressalte-se que, inobstante o software seja o mesmo para a primeira e a segunda instância desse 

tribunal, faz-se necessário que o advogado (ou procurador) efetue dois cadastros, um no âmbito 

da Seção Judiciária do seu Estado e outro no website do próprio tribunal. Repita-se: ambos 

cadastros podem ser realizados eletronicamente, excepcionando-se o cadastro pessoal apenas 

para os casos que possam gerar dúvidas quanto à identidade (ou dados cadastrais) do usuário.  

                                                           
592 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 173, com grifos no original.  
593 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a 

informatização judicial no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
594 “O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos 

mediante uso de assinatura eletrônica, na norma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio 

no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” ALVIM, José Eduardo Carreira; CABRAL 

JUNIOR, Silvério Luiz Nery. Processo judicial eletrônico (Comentários à Lei 11.419/06). Curitiba: Juruá, 2008, 

p. 23/24. 
595 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo Judicial Eletrônico Nacional – Uma visão prática sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a lei 11.419/06). Campinas: 

Millennium Editora, 2012. 
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Com isso, a chave pública do usuário cadastrado é armazenada nos cadastros do 

sistema virtual (com o uso do certificado digital) e passa a ser utilizada como elemento para a 

identificação do usuário (login)596. 

Importante salientar que o cadastramento prévio não tem o objetivo de criar obstáculos 

ao exercício da advocacia, conforme arguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.880, 

proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 30 de março de 2007597. 

Data venia ao entendimento expresso pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e mesmo considerando-se que o tema enseja a análise da 

proporcionalidade da medida598, posiciona-se no sentido de que a exigência de cadastramento 

prévio dos profissionais do direito no sistema virtual dos órgãos jurisdicionais tem uma 

finalidade justa, válida e proporcional: garantir a segurança na identificação dos profissionais 

na prática dos atos processuais. 

Não se demonstra, portanto, desarrazoado exigir que o profissional do direito 

comprove essa condição ao órgão jurisdicional e passe a ter pleno acesso à integralidade do 

sistema virtual, consoante salienta Marcelo Mesquita Silva599. Ademais, na rotina forense, em 

algumas ocasiões (como a consulta a autos que envolvem matérias acobertadas pelo segredo de 

justiça), demandam a identificação adequada do profissional do direito para ter acesso aos 

autos, sem que isso seja considerado impedimento ao livre exercício da profissão. 

Ponto digno de realce no âmbito da prática dos atos processuais no PJe reside na 

ampliação temporal e espacial que o software possibilita aos usuário, razão pela qual o ato 

processual poderá ser praticado fora dos limites territoriais da competência do órgão 

jurisdicional e após o fim do expediente forense, de modo ininterrupto (durante 24 horas por 

dia, em dias úteis, sábados, domingos e feriados).  

                                                           
596 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo Judicial Eletrônico Nacional – Uma visão prática sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a lei 11.419/06). Campinas: 

Millennium Editora, 2012. 
597 Trecho da petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3880, elaborada pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil: “[...] Fica demonstrado que a regra da letra “b”, do item III, do art. 1º e do 

art. 2º que dispõem sobre cadastramento de advogado pelo Poder Judiciário vincula o exercício da profissão do 

advogado ao controle de dois órgãos diferentes. O advogado terá que se submeter a uma carga excessiva para o 

exercício da sua profissão, pois, além de atender às qualificações estabelecidas pela lei federal, que regulamentam 

a advocacia (Lei 8906), ficaria ainda sujeito ao controle das normas a serem editadas pelo Judiciário, através dos 

seus órgãos respectivos (letra “b”, do item III, do artigo. 1º da Lei 11419/2006).” Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoseletronico/ConsultaProcessoEletronico,jsf?seqo

bjetoincidente=2504010>. Acesso em: 28 jul. 2013, com grifos no original.  
598 Conforme a técnica desenvolvida por Dimoulis e Martins para analisar a licitude da limitação imposta ao direito 

fundamental ao livre exercício da profissão, que enseja a elaboração de um parecer próprio bastante complexo. 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 
599 Ibid. 
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Considera-se realizado o ato processual no dia e na hora do seu envio para o órgão 

jurisdicional por intermédio do software600, sendo emitido automaticamente o protocolo 

eletrônico do ato praticado, para viabilizar a mensuração da tempestividade e demais requisitos 

descritos na norma processual civil, conforme demonstra o Anexo J. 

Será tempestivo o ato processual praticado até as 23h59min do último dia do prazo601, 

conforme a permissibilidade da norma do artigo 3º da Lei 11.419/06, o que confere ao advogado 

(ou procurador) a possibilidade de enviar uma petição eletrônica após o encerramento do 

expediente forense – 18h.   

Ademais, após a conclusão do procedimento de envio da petição eletrônica pelo PJe, 

há a atribuição de um código de validação do documento (semelhante a um código de barras), 

capaz de individualizar o documento dentre todos os outros do sistema602. Além disso, o sistema 

identifica o usuário responsável pelo envio da petição, mediante a identificação do respectivo 

certificado digital, conferindo a segurança imprescindível à tramitação virtual dos processos 

judiciais (Anexo L). 

Sobreleva-se, com isso, a segurança na prática dos atos processuais, bem como minora 

(ou mesmo elimina) a possibilidade de extravio das petições e documentos apresentados pelas 

partes, ponto extremamente problemático ainda presente na rotina dos órgãos jurisdicionais que 

trabalham com o fólio processual tradicional (de papel). 

A informatização do processo judicial, portanto, altera substancialmente o modo como 

os atos processuais são formalizados pelo órgão jurisdicional – um dos fatores determinantes 

no desenvolvimento da função jurisdicional.  

No âmbito do processo tradicional (de papel), para a comprovação de determinado ato 

processual, faz-se necessária a emissão de certidões pelos servidores, o que demanda o 

pagamento das custas processuais e o decurso de tempo para que seja possível elaborar tais 

documentos. Com o PJe, a situação altera-se substancialmente, uma vez que o próprio sistema 

disponibiliza certidões de modo automático, não sendo necessário o pagamento de quaisquer 

despesas processuais, tampouco requerimento pessoal. 

                                                           
600 SILVA, Marcelo Mesquita. Processo Judicial Eletrônico Nacional – Uma visão prática sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e seu fundamento tecnológico e legal (a certificação digital e a lei 11.419/06). Campinas: 

Millennium Editora, 2012. 
601 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico: a 

informatização judicial no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
602 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. Processo Judicial Eletrônico – PJe – Manual do 

advogado e do procurador – módulo 3. Disponível em: 

<http://www.trf5.jus.br/downloads/Manual_do_advogado_e_procurador_SJ_modulo3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 

2013. 
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Inobstante o enfoque conferido ao presente trabalho, seja o do processo civil no âmbito 

do PJe utilizado pelo TRF da 5ª Região na primeira instância, cabe mencionar a experiência 

vivenciada no âmbito da justiça do trabalho diante da viabilização do jus postulandi no modelo 

de sistema virtual.  

 

3.1 O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO TRABALHISTA (PJET) E O JUS 

POSTULANDI  

 

Uma das maiores críticas quanto à implantação dos modelos de sistema virtual reside 

na restrição de acesso aos autos processuais aos profissionais que possuam dois requisitos: (a) 

cadastro prévio no órgão jurisdicional; (b) certificado digital emitido por uma autoridade 

pública vinculada à ICP-Brasil.  

Defendem-se a existência de uma vulnerabilidade cibernética603 diante da 

suscetibilidade dos litigantes para o acesso aos autos e a prática dos atos processuais diante de 

uma limitação pessoal involuntária (exclusão digital). A vulnerabilidade tem o condão, na 

hipótese defendida por Fernanda Tartuce604, de influenciar na isonomia processual, haja vista 

que grande parte da população não dispõe dos meios necessários à utilização dos sistemas 

virtuais. 

Inobstante isso, a Justiça do Trabalho, utilizando-se do software modelo do CNJ, fez 

uma adaptação essencial para viabilizar um dos pilares do direito do trabalho: a possibilidade 

de serem praticados atos processuais sem o intermédio de um advogado (jus postulandi). 

Conforme informações disponíveis no website do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (CSJT)605, é possível que o empregado, sem a assistência de advogado ou de um 

servidor da Justiça do Trabalho, exercite o jus postulandi por intermédio do software do PJe, 

desde que possua um certificado digital emitido por uma autoridade competente para tal mister. 

O Anexo M606 mostra a tela inicial do software desenvolvido para a Justiça do Trabalho. 

A manutenção da exigência de um certificado digital é essencial para garantir a 

segurança da identificação do responsável pela inclusão de dados nos autos digitais do processo 

                                                           
603 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
604 Ibid. 
605 Disponível em: <http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_do_Cidad%C3%A3o. Acesso em: 30 jul. 

2013>. 
606 Disponível em: <http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Cadastro_de_Jus_Postulandi. Acesso em: 30 jul. 

2013>. 
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virtual607. Mais do que uma restrição, a permissibilidade conferida pela Justiça do Trabalho ao 

obreiro, para exercer o jus postulandi no âmbito do PJe, é uma medida extremamente louvável 

e compatível com a discursividade e a perspectiva democrática do acesso à justiça.  

Após abrir o aplicativo do software, o trabalhador deverá preencher um formulário 

eletrônico, semelhante ao preenchido por advogados, com as suas informações pessoais 

(conforme o Anexo N)608, e, depois de gravar as informações prestadas, assinará um termo de 

compromisso para ter acesso à tela para o envio da sua petição e documentos ao órgão 

jurisdicional.   

Com o intuito de facilitar o peticionamento eletrônico pelo obreiro, o CSJT 

disponibiliza eletronicamente um manual com a descrição de todos os elementos necessários 

para o adequado uso da ferramenta no âmbito do PJe, indicando os requisitos 

técnicos/operacionais, bem como indicando todos os passos para a conclusão do procedimento. 

Ademais, tendo em vista os ritos do processo do trabalho, no momento em que o 

obreiro conclui o procedimento para o envio da sua reclamação, o sistema automaticamente 

distribui o processo, informa o número do processo e expede a intimação para a audiência 

(Anexo O)609. 

Não se restringe, contudo, a possibilidade de o obreiro, que não dispõe de condições 

para apresentar suas razões pelo PJeT, comparecer ao órgão jurisdicional respectivo, para que 

sejam reduzidos a termos os seus argumentos. A intenção de mencionar a experiência da Justiça 

do Trabalho visa demonstrar a potencialidade do PJe como instrumento facilitador do exercício 

da função jurisdicional, adequável às especificidades dos diversos ritos processuais e aos 

direitos e garantias constitucionalmente previstos.  

  

                                                           
607 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo judicial eletrônico – o uso da via eletrônica na comunicação de 

atos e tramitação de documentos processuais sob o enfoque histórico e principiológico, em conformidade com a 

Lei 11.419/06, de 19.12.2006. 1º ed. 2º reimpressão. Curitiba: Juruá, 2012. 
608 Disponível em: <http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Cadastro_de_Jus_Postulandi>. Acesso em: 30 jul. 

2013. Os dados do obreiro foram intencionalmente omitidos.  
609 Disponível em: <http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Cadastro_de_Jus_Postulandi>. Acesso em: 30 jul. 

2013. 



166 

 

3.2 O GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS  

 

De acordo com Walter Nunes da Silva Júnior610, uma das vantagens na informatização 

do processo judicial reside na possibilidade de utilização do Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED), o qual altera substancialmente o exercício da função jurisdicional.  

Inobstante o conceito não seja próprio do ramo jurídico, esse sistema “envolve a 

organização sistematizada e automatizada, interna e externa, de documentos ao longo do tempo, 

através de algum tipo de banco de dados ou seu equivalente”611. No âmbito da função 

jurisdicional, a sua aplicabilidade é útil para a configuração de softwares capazes de processar 

os documentos e informações de forma automatizada612.  

É justamente a possibilidade de automação das atividades que justifica a 

potencialidade do PJe como instrumento apto a colaborar com a celeridade processual, diante 

da eliminação de tarefas manuais, burocráticas e repetitivas, conforme reiteradamente exposto. 

Tal postura, ademais, está em consonância com a necessária simplificação do processo, como 

princípio central no âmbito do direito processual613 (penal, civil e trabalhista).   

No que se refere ao peticionamento eletrônico, a automação apresenta-se evidente 

diante da simultaneidade entre a conclusão do envio da petição (pelos advogados e 

procuradores) e a juntada dos documentos aos autos digitais e, por conseguinte, do 

direcionamento ao órgão jurisdicional competente (neste caso, refere-se à distribuição do feito). 

Num órgão jurisdicional que não se utiliza do GED, a mera juntada de uma petição pode 

demorar por alguns dias, fato que evidencia a potencialidade do PJe na minoração do tempo 

necessário para a realização de algumas tarefas em que o processo fica parado. 

Consoante dispõe Walter Nunes da Silva Júnior614, com a informatização do processo 

judicial viabiliza-se um sistema operacional inteligente, capaz de permitir a prática automática 

de atos processuais, bem como o acompanhamento simultâneo de todas as atividades praticadas 

                                                           
610 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime de provas, principais modificações do júri e as medidas cautelares pessoais 

(prisão e medidas diversas da prisão). 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.  
611 ANDRADE, Marcos Vinícius Mendonça. Gerenciamento eletrônico da informação: ferramenta para a gerência 

eficiente dos processos de trabalho. Anais eletrônicos... Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2002, p. 3. 

Disponível em: 

<http://www.palmas.arquivar.com.br/espaco_profissional/sala_leitura/artigos/Gerenciamento_Eletronico_da_Inf

ormacao.pdf>. Acesso em: 07 set. 2013. 
612 MACEDO, Geraldo Majela Ferreira de. Bases para a implantação de um sistema de gerenciamento de 

documentos – GED. Estudo de caso. 2003. 144f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa 

Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, 2003.  
613 Ibid.  
614 Ibid. 



167 

 

no âmbito do órgão jurisdicional, facilitando-se o controle dos atos desenvolvidos pelo Poder 

Judiciário, o que remonta à concepção democrática dessa função estruturante do Estado e à 

conformação constitucional do processo civil. 

 

3.3 ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO (INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

DISCURSO) 

 

No modelo de Estado democrático constitucional, como reiteradamente exposto, a 

legitimidade das decisões judiciais é auferida diante da construção do espaço procedimental da 

razão discursiva, ou seja, pela criação das condições procedimentais necessárias para que os 

destinatários das normas de decisão possam efetivamente participar do processo de sua 

elaboração.  

A ampliação da publicidade interna dos autos processuais no PJe colabora com os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no momento em que a 

integralidade dos documentos anexados digitalmente pode ser acessada de ininterrupto pelas 

partes processuais, viabilizando-se a impugnação dos fatos, fundamentos jurídicos e 

documentos utilizados para a comprovação das teses do demandante e do demandado.  

Os advogados (ou procuradores) não estão adstritos, portanto, a prazos concedidos 

para vista integral dos autos fora da secretaria. Pelo contrário, sequer se faz necessário tal 

procedimento, visto que, do seu escritório (ou de qualquer outro lugar), as partes poderão ter 

acesso aos autos digitais.  

Ademais, a possibilidade de prática dos atos processuais pela via eletrônica 

(atendendo-se às normas regulamentadoras) de modo ininterrupto (inclusive após o 

encerramento do horário forense) apresenta-se como mais um recurso apto a permitir que as 

partes apresentem seus argumentos (e provas respectivas) a serem considerados no processo de 

elaboração da norma de decisão.  

A simultaneidade entre a prática do ato processual e o seu registro no sistema, também, 

colabora com a ampliação do discurso no âmbito processual, diante da possibilidade de controle 

simultâneo do andamento processual, com a identificação de eventuais nulidades ou 

irregularidades processuais, numa postura de fiscalidade normativa615. Afora isso, essa 

imediaticidade colabora com a minoração do tempo necessário para o deslinde da causa.  

                                                           
615 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
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As exigências para o acesso aos autos e peticionamento eletrônico (cadastro prévio e 

certificação digital) não têm o condão de obstar o exercício da advocacia e demais carreiras 

jurídicas, mas decorrem da necessidade de se garantir a segurança na identificação dos usuários 

no âmbito do PJe.  

Nada obsta, por conseguinte, que a experiência vivenciada na Justiça do Trabalho, com 

a possibilidade do jus postulandi, possa ser utilizada por outros tribunais, mormente no âmbito 

dos Juizados Especiais, onde a presença do advogado é excepcionada616, em prol do direito de 

acesso à justiça. Ademais, com a evolução dos recursos tecnológicos, será gradativamente 

ampliada a exigência de certificação digital para diversas atividades a serem praticadas pela via 

eletrônica, sem que isso possa ser considerado como óbice ao exercício dos direitos 

fundamentais.  

Cabe mencionar, neste ponto, que a proposta deste trabalho filia-se à necessidade de 

institucionalização do discurso no âmbito processual, como forma de conferir legitimidade às 

decisões judicias, razão pela qual não se considera adequada a proposta de “sentenças 

programadas no processo virtual”617 – a norma de decisão decorre do preenchimento de um 

questionário no sistema virtual, o qual identifica a norma aplicável ao caso concreto e dá o 

resultado do julgamento.  

Em face da perspectiva democrática do processo civil e da necessidade da efetiva 

participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão (que deve, 

necessariamente, considerar os argumentos expostos pelas partes), é inadmissível justificar a 

criação de sentenças a partir do preenchimento de questionário no sistema virtual, 

desconsiderando a necessária dialeticidade da norma produzida pelo Poder Judiciário.  

Além da análise dos argumentos de cada uma das partes, o julgador mensura de modo 

pormenorizado as provas produzidas nos autos, pelo que a proposta das sentenças programadas 

não é compatível com os ditames do Estado democrático constitucional, mormente diante do 

questionamento acerca da possibilidade de controle da norma produzida automaticamente.   

Inobstante a legislação processual civil reflita os preceitos da instrumentalidade do 

processo618, o PJe é uma ferramenta com potencial amplíssimo para a viabilização das 

condições de participação dos destinatários da norma da decisão no seu processo de elaboração.   

                                                           
616 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais – (Lei n. 

9.099/05 – Parte Geral e Parte Cível – comentada artigo por artigo em conjunto com a Lei dos Juizados Federais 

– Lei n. 10.259/2001). 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
617 MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & Informática no Poder Judiciário – 

Sentenças Programadas em Processo Virtual. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 139.  
618 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
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4 GARANTIA DA DISCURSIVIDADE  

 

No modelo de Estado democrático constitucional, é essencial, para a análise da 

legitimidade das normas de decisão, que seja viabilizada a institucionalização do discurso 

(convertido em princípio democrático quando se faz presente como uma garantia do 

cidadão619).  

A efetiva participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão, com 

a apresentação de argumentos relevantes para a construção dessa norma, não pode ser 

pressuposta, mas auferida continuamente num processo de fiscalidade normativa620.  

Neste tópico, visa-se analisar se o PJe cria condições para viabilizar um espaço 

democrático para a produção da norma de decisão, considerando-se como a ampliação da 

publicidade e a forma de comunicação nesse sistema virtual interferem na prática dos atos 

processuais. Impende considerar a potencialidade desse software, haja vista que, como a norma 

processual civil ainda está atrelada aos preceitos da instrumentalidade do processo, não se torna 

plausível considerar que o sistema virtual, por si só, viabiliza o princípio democrático. 

Do princípio do devido processo legal, decorrem princípios que, uma vez considerados 

seus corolários, merecem estar presentes durante todo o trâmite processual. Os princípios do 

contraditório, isonomia e ampla defesa são as bases para o espaço discursivo-procedimental da 

soberania popular621 e, por conseguinte, permitem a delimitação teórica dos elementos da 

formação da vontade jurídica antes do exercício da vontade decisória no âmbito da função 

jurisdicional.  

Tendo em vista que esses princípios tornam viável “[...] a clarificação discursiva dos 

conteúdos fáticos-normativos pelos destinatários da decisão” 622, o Poder Judiciário merece ter 

como eixo para a elaboração das normas de decisão, não a razão imediata e prescritiva do 

julgador, mas a compreensão de que elas são construídas no espaço procedimental da razão 

discursiva. 

Nesse diapasão, a ampliação da publicidade interna no software do PJe permite que as 

partes tenham acesso integral e ininterrupto aos autos processuais digitais, o que facilita 

                                                           
619 TEIXEIRA, Welington Luzia. Da natureza jurídica do processo à decisão judicial democratizada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2008. 
620 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
621 SILVA, Rosemary Cipriano da. Direito e processo: a legitimidade do estado democrático de direito através do 

processo. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2012.  
622 LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do processo em crise. Belo Horizonte: Mandamentos, Faculdade 

de Ciências Humanas/FUMEC, 2008, p. 151. 



170 

 

sobremaneira o exercício das garantias processuais constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, rechaçando a necessidade de concessão de vista dos autos fora da secretaria do órgão 

jurisdicional. 

Impende destacar trecho da obra de Alba Paulo de Azevedo623 para destacar os 

benefícios decorrentes da amplitude da publicidade interna dos autos processuais e da 

simultaneidade para a celeridade processual: “[...] conforme revela a experiência da judicatura 

em juízo com processos eletrônicos, em que ações foram despachadas, em final de semana e a 

intimação lida por advogado, no minuto subsequente ao despacho [...]”. 

Ademais, a possibilidade ininterrupta de prática dos atos processuais pelas partes 

viabiliza o aprofundamento do diálogo no âmbito processual, bem como majora a possibilidade 

de fiscalização contínua e simultânea dos atos praticados, pelos demais sujeitos processuais. 

Como não se demonstra adequado compreender o processo como atividade eminentemente do 

julgador – conforme a postura de Oskar von Bülow624 e da concepção instrumentalista do 

processo –, deve-se garantir uma estrutura procedimental/institucional que viabilize as 

condições necessárias ao discurso e, por conseguinte, a fiscalidade da norma de decisão. 

Conforme pontuado, encontram-se duas vulnerabilidades no âmbito da versão do PJe 

utilizada no TRF da 5ª Região: (a) ausência de disponibilização do inteiro teor da decisões 

judiciais; (b) ausência de comunicação por e-mail das intimações registradas no sistema virtual 

e de publicação da decisão no órgão de comunicação oficial (diário da justiça eletrônico). 

O primeiro ponto atinge a publicidade externa dos atos processuais, elemento 

vinculado ao sistema democrático do Estado, por proporcionar a confiança na opinião pública 

no âmbito da administração da justiça625. Conforme exposto, a garantia da publicidade externa 

é elemento salutar no Estado democrático constitucional626 que não pode ser rechaçado, razão 

pela qual foi efetuado amplo debate para a regulamentação da publicidade, com a Resolução 

121 do CNJ.  

Como esse documento normativo determina a disponibilização integral do teor das 

decisões, sentenças e acórdãos proferidos pelos órgãos jurisdicionais, infere-se que há apenas 

a necessidade de adequação do software a essa norma, viabilizando-se, com isso, a possibilidade 

                                                           
623 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 137. 
624 BÜLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Traducción de 

Miguel Angel Rosas Lightschein. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964. 
625 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Revista Forense. Rio de Janeiro. v. 337. 

jan./mar., 1997. 
626 Processo eletrônico. Princípio da publicidade. Informações processuais pela internet. Direito fundamental. 

Sociedade em geral e interessados diretos: distinção. Processos criminais e trabalhistas. Ato normativo nº. 

0001776-16.2010.2.00.0000. Relator: Conselheiro Walter Nunes da Silva Júnior. DJ-e nº 185/2010, 07 out. 2010. 



171 

 

de fiscalização da atividade jurisdicional pela sociedade, como fator para a legitimidade da 

atuação do Poder Judiciário. 

O segundo ponto, por sua vez, macula a efetiva comunicação dos atos processuais às 

partes. Inobstante a lei que regulamenta a informatização do processo judicial preveja a 

dispensa da publicação em órgão oficial, ela estabelece a possibilidade de comunicação do 

registro (e não do teor) da intimação inserida no sistema virtual, com a expedição de uma 

notificação via e-mail.  

A supressão dos dois elementos (publicação e comunicação) transfere ao advogado (e 

procurador) a responsabilidade de procurar saber quando foi proferido algum ato judicial, com 

o acesso constante ao sistema virtual, para identificar o registro de possíveis intimações. Como 

ainda persistem diversos modelos de sistema virtual, isso pode prejudicar a efetiva ciência dos 

atos processuais e, por conseguinte, macular o direito de ampla defesa. 

A potencialidade do PJe para o desenvolvimento da estrutura 

procedimental/institucional capaz de viabilizar as condições para o discurso no âmbito 

processual é evidente, visto que essas e outras possíveis vulnerabilidades do software são 

pontuais e facilmente sanáveis. Considerando-se que o processo de aprimoramento do software 

é gradativo627, nada obsta a que inconsistências pontuais sejam sanadas, a fim de adequá-lo aos 

preceitos constitucionais do processo civil, mormente quanto à institucionalização do discurso.  

  

                                                           
627 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Inspeções & Audiência Públicas. Disponível em: 

www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizaçao-e-transparencia/inspecoes-e-audiencias-publicas. 

Acesso em: 25 jul. 2013. 
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CAPÍTULO II - O PJe E O ACESSO DEMOCRÁTICO À JUSTIÇA 

 

O presente tópico tem como base os questionamentos que advêm com a segunda 

hipótese proposta alhures: o PJe colabora com o acesso democrático à justiça. A concepção 

democrática do acesso à justiça é fomentada na obra de Dierle Nunes e Ludmila Teixeira628, 

que compreende uma estrutura procedimental e institucional viabilizadora de direitos e 

garantias de cunho processual atribuídas às partes, para que se possa reconhecer a legitimidade 

da norma de decisão. 

No âmbito do paradigma de Estado liberal, como visto, a concepção de acesso à 

justiça, como um direito natural, restringia-se à noção de direito de ação, não se vislumbrando, 

nesse contexto histórico, a preocupação com a legitimidade no processo de elaboração da norma 

de decisão. Ademais, não se identificava a preocupação com os obstáculos ao acesso à 

justiça629, haja vista que o processo, como mero instrumento da jurisdição, voltava-se ao 

benefício das partes litigantes, desprezando-se a parcela da população que não dispunha de 

condições para ingressar com uma ação no Poder Judiciário. 

Com o modelo de Estado social, promove-se o movimento de acesso à justiça com 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth630, com a identificação dos empecilhos à efetivação desse e 

demais direitos reconhecidos no âmbito do texto constitucional. No âmbito processual, 

visualiza-se relevante avanço dogmático com a publicização e socialização dos direitos das 

partes, inobstante isso tenha favorecido o desenvolvimento do protagonismo judicial e das 

técnicas de sumarização da cognição, em detrimento da efetiva participação das partes no 

processo de construção da norma de decisão.  

Com o advento do Estado democrático constitucional, surgem os questionamentos em 

torno da legitimidade da atuação do Poder Judiciário, bem como das crises no âmbito do acesso 

à justiça, sob as perspectivas da representatividade, do formalismo processual e da necessária 

reforma gerencial em prol da celeridade processual. 

Nesse diapasão, sobreleva-se a importância da estrutura normativa do processo civil e, 

por conseguinte, dos princípios e regras que instituem um espaço racional para a participação 

de todos os interessados no processo de tomada de decisão, segundo dispõem Dierle Nunes e 

Ludmila Teixeira631. Além disso, a preocupação com a celeridade processual, sem macular a 

                                                           
628 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
629 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988. 
630 Ibid. 
631 Ibid. 
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necessária discursividade, demanda um estudo pormenorizado das recentes alterações 

legislativas e estruturais implementadas no âmbito do Poder Judiciário. 

Conforme reiteradamente exposto, o PJe promove alterações substanciais no âmbito 

do desenvolvimento da função jurisdicional, com a eliminação de tarefas repetitivas e 

burocráticas, bem como a racionalização dos procedimentos internos do órgão jurisdicional. 

Segundo dispõe Walter Nunes da Silva Júnior632, as alterações vivenciadas no âmbito do 

processo civil busca a concretização do direito de acesso à justiça, à luz dos preceitos que 

permeiam o atual modelo de Estado democrático constitucional.  

Ademais, a preocupação com os fatores de legitimação da norma de decisão e a 

necessária vinculação dos órgãos jurisdicionais aos direitos fundamentais como princípios 

objetivos justificam a implementação de recursos tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário, 

mormente diante do princípio da simplificação do processo.   

Nesse diapasão, elegem-se três parâmetros para a análise da hipótese suscitada alhures: 

(a) acesso das partes aos autos processuais; (b) duração razoável do processo; (c) princípios 

institutivos do processo, quais sejam, isonomia, contraditório e ampla defesa.   

A ressalva feita quando da análise da discursividade no âmbito do PJe é reiterada nesse 

momento: o software do PJe apresenta uma enorme potencialidade para colaborar com o acesso 

à justiça democrático e, portanto, com o exercício da função jurisdicional, contudo a sua 

utilização, por si só, não tem o condão de solucionar todos os problemas identificados 

atualmente no âmbito do Poder Judiciário.  

   

  

                                                           
632 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
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1 ACESSO (DAS PARTES) AO SISTEMA VIRTUAL  

 

O acesso ao sistema virtual do PJe, em conformidade com as normas da Lei 11.419/06, 

exige dois elementos: (a) cadastro prévio perante o órgão jurisdicional; (b) certificação digital 

emitida por entidade vinculada à ICP-Brasil. Nesse diapasão, surge relevante questionamento 

sobre se essa exigência se apresenta como uma restrição aos autos virtuais e, por conseguinte, 

à plenitude do direito de acesso à justiça. 

Conforme salientado, a dupla exigência para acesso aos autos digitais decorre da 

necessidade de se conferir segurança aos dados arquivados virtualmente. É possível que isso 

seja interpretado como restrição de acesso aos autos processuais, visto que, em regra, as pessoas 

físicas não têm acesso aos documentos arquivados digitalmente no software do PJe. 

A Justiça do Trabalho, amparada na previsão constitucional do jus postulandi, 

desenvolveu uma ferramenta capaz de viabilizar que o obreiro, com o uso da certificação digital, 

acesse o sistema do PJe e peticione sem a assistência de um advogado. Inobstante esse trabalho 

não analise o PJe à luz dos preceitos trabalhista, essa experiência merece ser considerada como 

uma forma de ampliar o acesso democrático das partes nos demais órgãos jurisdicionais. 

Ademais, torna-se imperioso ressaltar o processo contínuo de adequação e 

aprimoramento do software do PJe, o que poderá ensejar a criação de novos meios para ampliar 

o acesso das partes (sem advogados) aos autos processuais arquivados digitalmente.  

Certamente, no âmbito dos juizados especiais, onde se dispensa a assistência de advogado (nos 

casos delimitados na Lei 9.099/95), será necessário viabilizar instrumentos para que o cidadão 

possa protocolar sua petição inicial virtualmente (caso não disponha dos equipamentos 

necessários ou não saiba utilizá-los), bem como disponibilizar um setor específico para o 

atendimento desses cidadãos no órgão jurisdicional633.  

A perspectiva democrática do acesso à justiça, com a previsão de procedimentos que 

viabilizam a participação das partes no processo de elaboração das normas de decisão, demanda 

a preservação dos direitos e garantias processuais634 aptos a permitirem o acesso aos 

fundamentos apresentados pela parte adversa e os utilizados para delimitar a norma de decisão. 

Assim, a legitimidade da norma de decisão apenas se torna defensável quando são viabilizados 

os elementos procedimentais/institucionais para a racionalidade discursiva. 

                                                           
633 Isso já é feito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e da Seção Judiciária desse 

estado para as demandas dos juizados especiais. 
634 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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Conforme ressaltado nos tópicos anteriores, o acesso aos autos pelas partes cadastradas 

no sistema (e com certificado digital) é amplíssima, fator que merece ser considerado para 

defender a potencialidade do software do PJe como instrumento que facilita a participação 

democrática dos sujeitos processuais e, por conseguinte, é coerente com a dimensão 

democrática do acesso à justiça. 

Não é possível identificar qualquer prejuízo à defesa dos interesses das partes com a 

restrição imposta pelo PJe, porquanto os seus respectivos advogados (e procuradores) terão 

igualdade de condições para participar ativamente no processo de elaboração da norma de 

decisão.  

 

1.1 A CONCEPÇÃO DE VULNERÁVEL CIBERNÉTICO 

 

A conceituação do vulnerável cibernético decorre das lições de Fernanda Tartuce635 e 

abarca a suscetibilidade dos sujeitos processuais para a prática dos atos ao seu encargo, em 

virtude de alguma limitação de ordem pessoal e involuntária (questões econômicas, 

psicológicas, estruturais e outras). Distinta da concepção de hipossuficiente, a vulnerabilidade 

no âmbito da informatização do processo judicial decorre das dificuldades suportadas pelas 

partes processuais, em virtude da exclusão digital ou da limitação em utilizar estruturas 

informatizadas636. 

A ausência dos equipamentos necessários ao acesso aos autos digitais ou a falta de 

conhecimentos técnicos para acessar o sistema virtual pode ensejar, na concepção da 

doutrinadora mencionada, obstáculos ao acesso e à pratica dos atos processuais no âmbito dos 

sistemas virtuais – e, no caso em liça, no PJe. 

A garantia da igualdade processual é um dos elementos indicados na doutrina para 

justificar a necessidade de institucionalização do discurso e a processualidade normativa637, 

haja vista que a isonomia se relaciona com a concepção de justiça e da legitimação democrática 

do sistema jurídico, nas lições de Fernanda Tartuce638. 

Como elemento integrante da concepção do devido processo legal, a isonomia 

processual, além de se relacionar com outras garantias, associa-se à concepção da 

inafastabilidade da jurisdição. Assim, torna-se imprescindível que sejam assegurados direitos e 

                                                           
635 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
636 Ibid. 
637 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
638 Ibid. 
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garantias que viabilizem a superação dos óbices decorrentes da vulnerabilidade processual, 

inclusive a sua perspectiva no âmbito do processo judicial.  

As partes que não possuem cadastro (e, por conseguinte, um certificado digital emitido 

por uma entidade regulamentada pela ICP-Brasil) têm acesso às informações públicas de todos 

os processos no ícone “consulta pública”, conforme já destacado. Não há, contudo, a 

permissibilidade de que os sujeitos processuais tenham, por si só, acesso aos autos dos 

processos em que eles figuram como partes, mediante acesso ao software do PJe. 

Essa restrição não prejudica a concreta oportunidade de atuação no processo no âmbito 

do PJe, visto que o advogado respectivo terá acesso integral e imitado aos autos, bem como é 

possível que as partes processuais consultem as informações sobre seus processos no próprio 

órgão jurisdicional.  

Há que se ressaltar que a necessidade de comparecer aos órgãos jurisdicionais para a 

consulta aos autos digitais abarca apenas as partes processuais e não seus respectivos patronos 

– os quais, conforme ressaltado, têm acesso ininterrupto à integralidade dos documentos 

arquivados digitalmente. Ademais, nos órgãos jurisdicionais que não dispõem de um software 

digital para arquivamento dos autos processuais, as partes precisam comparecer à secretaria da 

vara para poder consultar os autos processuais. 

Esclareça-se: o PJe não é o responsável por criar a necessidade de as partes 

comparecerem aos órgãos jurisdicionais para ter acesso aos autos processuais (isso é necessário 

com os autos tradicionais de papel). O software, contudo, viabiliza a ampliação da publicidade 

interna aos advogados (e procuradores), numa perspectiva não vivenciada com os autos 

tradicionais (de papel).    

Assim, considerando-se que a isonomia é a oportunidade efetiva de atuação dos 

sujeitos processuais no âmbito do processo de criação da norma de decisão, a situação de 

vulnerabilidade cibernética é rechaçada com a possibilidade de consulta aos autos na secretaria 

do órgão jurisdicional, permitindo que a parte, independentemente da presença de seu 

advogado, possa consultar, com o auxílio do servidor, os autos do processo em que ela figura 

como parte.  

Não se demonstraria adequado, portanto, criar um software, com lastro em direitos e 

garantias processuais, que não viabilizasse a atuação colaborativa dos sujeitos processuais na 

produção da norma de decisão, tornando o processo civil um verdadeiro entrave à efetivação 

dos direitos fundamentais, diante de possíveis prejuízos à isonomia processual.   
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2 DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

  

O PJe permite que todos os documentos que compõem os autos processuais sejam 

armazenados digitalmente com códigos de identificação específicos639. Desde a distribuição do 

feito (que é imediata) até a sentença final, todos os procedimentos são desenvolvidos no 

ambiente do sistema virtual, permitindo que seja possível agilizar a tramitação processual e 

majorar a transparência do trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário640. 

O software proporciona uma verdadeira “[...] revolução na forma de trabalhar o 

processo judicial”641, visto que, além de alterar a gestão dos tribunais, promove a revisão das 

rotinas necessárias para o regular andamento processual com base no GED. Tendo em vista 

essa influência positiva, torna-se justificável defender que o PJe influencia no tempo de duração 

do processo judicial, minorando-o em prol da efetivação do direito à duração razoável do 

processo, protegida nos âmbitos constitucional e internacional.  

Identificam-se, com isso, os elementos que têm o potencial de colaborar com a 

celeridade processual: (a) automação das rotinas; (b) supressão de atividades; (c) delimitação 

de fluxos operacionais. Um dos fatores considerados no trâmite processual é o tempo em que o 

processo fica parado, aguardando o cumprimento de alguma determinação do magistrado. 

Para ter acesso às informações essenciais para esse tópico, desenvolveu-se uma 

pesquisa semiestruturada com o diretor de secretaria da Primeira Vara Federal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, Sebastião Vasconcelos dos Santos Neto. Impõe-

se pontuar que, inobstante o software utilizado nesse órgão jurisdicional não seja o mais recente 

disponibilizado nacionalmente pelo CNJ, não há prejuízo à presente pesquisa. 

A automação das rotinas internas do órgão jurisdicional advém da própria 

configuração do software para a visualização e organização dos processos em tramitação. O 

sistema do CNJ possui um padrão de “caixas de tarefas”, as quais correspondem às tarefas a 

serem executadas internamente pelo órgão jurisdicional, tais como “minutar”, “elaboração de 

cálculos” e “análise de sobrestamento”. 

Esse modelo de organização permite visualizar a quantidade de processos pendentes 

em cada “caixa de tarefas”, demonstrando, de modo ininterrupto e simultâneo, quais atividades 

                                                           
639 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
640 Ibid. 
641 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010. 

Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013, p. 7. 
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precisam ser desenvolvidas pelo órgão jurisdicional. Importante salientar que as ramificações 

dessas caixas podem ser livremente alteradas pelos órgãos jurisdicionais, a fim de adaptar o 

software às suas necessidades e especificidades. 

Segundo o servidor da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte, a visualização da quantidade exata de processos em cada “caixa de tarefas” 

permite uma melhor organização do órgão jurisdicional, diante da identificação simultânea dos 

setores que possuem uma maior demanda, conforme se visualiza no Anexo P. 

A possibilidade de acompanhamento simultâneo dos processos e das tarefas 

respectivas a serem desempenhadas, além de facilitar a localização e dinamização dos 

procedimentos internos no órgão jurisdicional (o que influencia no tempo de duração do 

processo), viabiliza o controle das atividades desenvolvidas em cada setor desse órgão.  

O Anexo Q, por sua vez, demonstra a adaptação, realizada pela secretaria da Primeira 

Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, do software do PJe, 

inclusive com a identificação dos processos que estão sendo analisados por cada um dos 

servidores. Impende elucidar que ainda não há, nesse modelo do PJe, a possibilidade de vincular 

determinada tarefa a um servidor específico.  

Outro elemento que colabora com a automação das atividades desenvolvidas no 

âmbito do órgão jurisdicional reside na tela nominada “visualização dos agrupadores”, a qual 

identifica seis (06) parâmetros para identificar as petições protocoladas no sistema virtual, quais 

sejam: (a) processos com pedido de segredo de sigilo não apreciados; (b) processos com pedido 

de justiça gratuita não apreciados; (c) processos com pedido de liminar/antecipação de tutela 

não apreciados; (d) processos com habilitações nos autos não lidas; (e) processos em análise de 

prevenção; (f) processos com documento(s) não lido(s).   

O Anexo R mostra a tela de “visualização dos agrupadores” e a quantidade de petições 

protocoladas eletronicamente pendentes de análise pelo órgão jurisdicional.  

O recebimento imediato das petições protocoladas digitalmente torna desnecessário 

aguardar o prazo de um (01) dia útil para que o setor do protocolo geral da Seção Judiciária do 

Estado do Rio Grande do Norte entregue as petições protocoladas no órgão jurisdicional, uma 

vez que o software utiliza-se da técnica que gerencia os documentos – GED – automatizando a 

atividade de juntada das petições e documentos e, por conseguinte, minorando o tempo que o 

processo permanece parado.  

Assim, no momento em que o advogado (procurador) finalizar o processo de envio 

eletrônico da petição ao órgão jurisdicional, a secretaria da vara poderá imediatamente dar 

andamento à análise do petitório, direcionando-o ao setor competente, eliminando o tempo 
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necessário para a localização do processo e para a juntada da petição aos autos – o que ainda 

ocorre com os processos tradicionais (de papel).   

Essa funcionalidade do PJe contribui para a minoração do tempo de duração do 

processo judicial, bem como para a organização interna do órgão jurisdicional, com o 

direcionamento imediato do processo ao setor competente para a sua apreciação.  

Em Daniel de Almeida Rocha642, a informatização do processo em geral (sem a 

delimitação de um software específico) apresenta-se como um elemento necessário para a 

“superação das etapas mortas” do processo, em prol da duração razoável do “procedimento”643 

e em decorrência do princípio da eficiência aplicada ao Poder Judiciário644.  

Ademais, o PJe disponibiliza uma ferramenta para a contagem dos prazos processuais, 

considerando-se a área de competência dos órgãos jurisdicionais e respectivos feriados locais 

(para a suspensão dos prazos). Além de evitar equívocos com a contagem manual de cada 

processo pelos servidores, essa possibilidade evita a emissão de certidões para cada prazo 

concedido no âmbito processual.  

A dinamização das rotinas internas do órgão jurisdicional permite a supressão de 

algumas atividades para o trâmite processual, quais sejam: (a) a concessão de vistas dos autos 

fora da secretaria; (b) o deferimento de prazos sucessivos, substituindo-os por prazos comuns, 

visto que a integralidade dos autos está disponível a ambas as partes; (c) a formação do 

instrumento no recurso de agravo645; (d) organização do fólio processual, com a sua 

encadernação, numeração e constante juntada das petições intermediárias protocoladas; (e) 

restauração de autos processuais.  

Alba Paulo de Azevedo646 ressalta a importância da virtualização do processo judicial, 

mencionando a desnecessidade de concessão de vistas fora da secretaria do órgão jurisdicional 

como fator favorável à celeridade processual, bem como à discursividade. Conforme já exposto 

                                                           
642 ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da eficiência na gestão e no procedimento judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012, p. 103. 
643 O autor prefere utilizar a expressão “razoável duração do procedimento” e não duração razoável do processo, 

por entender que aquela seria mais adequada. 
644 “[...] os autos eletrônicos possibilitam que atividades-meio, antes realizadas por servidores, sejam 

automatizadas pela atuação de softwares, implicando salvaguardar recursos humanos e financeiros com a melhor 

aplicação dos recursos tecnológicos. Se antes os autos precisavam passar fisicamente por um servidor para 

direcionamento em conclusão ao magistrado, ou para serem encaminhados aos tribunais superiores, ou para 

certificações e juntadas, a Informática resolve, de forma automática, todas essas atividades-meio através do 

tratamento racional e sistemático das informações que estão em meio eletrônico.” Ibid., p. 103. 
645 A versão do PJe utilizada pela Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte ainda exige a formação do 

instrumento para a interposição do agravo perante o TRF da 5ª Região. Contudo, conforme amplamente reiterado, 

esse tribunal não usa a versão mais recente do software.  
646 AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo penal eletrônico e direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012. 
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alhures, com a integralidade dos autos processuais disponíveis digitalmente, os sujeitos 

processuais poderão ter acesso simultâneo aos documentos e peças.  

O tempo que seria necessário para desenvolver tais tarefas pode, com a utilização do 

PJe, ser utilizado para outras atividades, o que permite uma maior racionalização das tarefas no 

âmbito da função jurisdicional e contribui com a minoração do período necessário para o 

deslinde da causa.  

Um dos pontos mais destacados pelo CNJ, na informatização do processo judicial, 

reside na criação de fluxos operacionais responsáveis por delimitar a ordem dos atos praticados, 

conforme a classe processual. Adéqua-se, portanto, o software ao regular andamento em cada 

rito processual, com a previsão das movimentações necessárias para a prestação jurisdicional. 

Inobstante o modelo nacional tenha um padrão de fluxos, cada órgão jurisdicional poderá 

redefinir a sequência de atos adequados à sua demanda de ações judiciais, estabelecendo uma 

sequência lógica de movimentação processual647.  

Conforme salienta o CNJ648, a possibilidade de criação e alteração dos fluxos 

operacionais do PJe viabiliza a automação das tarefas repetitivas, tornando desnecessários atos 

processuais para a prática de determinados atos. Isso porque a delimitação dos fluxos permitirá 

que seja configurada uma sequência de atos processuais sucessivos para o regular andamento 

processual.  

O Anexo S649 demonstra um exemplo de fluxo configurável do PJe, com a delimitação 

de algumas atividades a serem desenvolvidas pelo órgão jurisdicional, demonstrando 

graficamente a possibilidade de estabelecimento prévio dos atos sequenciais a serem 

desenvolvidos pelo órgão jurisdicional. 

A previsão dos fluxos operacionais, portanto, apresenta-se como um elemento que 

enseja alteração substancial e essencial na forma do desenvolvimento da função jurisdicional, 

tendo em vista o favorecimento da gestão eletrônica do processo judicial.  

É justamente esse ponto que diferencia a informatização do processo judicial da mera 

digitalização (ou virtualização). Com o PJe altera-se o modo como os atos processuais são 

                                                           
647 Nesse sentido, “O PJe, com seus fluxos configuráveis, fica entre esses dois extremos. Embora se possa definir 

caminhos mais rígidos se isso for conveniente ou necessário, a alteração dos fluxos não depende da reescrita do 

sistema ou do pessoal da TI, mas da atuação de alguém que conhece processo judicial, muito provavelmente um 

servidor especialista do tribunal. Além disso, esses caminhos rígidos podem levar à automatização de tarefas 

repetitivas. Finalmente, pode-se definir caminhos tão amplos que estaríamos simulando a situação da liberdade 

absoluta. Tudo depende de como se quer ver o sistema funcionar.” CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PJe 

Processo Judicial Eletrônico. Cartilha. Brasília, 2010, p. 10, com grifos no original. Disponível em: 

www.cnj.jus.br/images/dti/processo_judicial_eletronico_pje/processo_judicial_eletronico_grafica2.pdf. Acesso 

em: 25 jul. 2013. 
648 Ibid. 
649 Ibid., p. 10. 
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praticados, armazenados e comunicados às partes processuais, o que importa na compreensão 

de um processo inteligente, conforme salienta Walter Nunes da Silva Júnior650.  

As modificações desse software tornam automatizada a atividade desenvolvida no 

âmbito da função jurisdicional, diante da eliminação de tarefas burocráticas, manuais e 

repetitivas (como exemplo, a certificação de atos processuais, a organização do fólio 

processual, contagem de prazos).  

Isso não acontece, por exemplo, com o software do Projud651, o qual apresenta-se como 

instrumento para a mera digitalização dos atos processuais sem a necessária automação das 

atividades internas desenvolvidas pelo órgão jurisdicional. Nesse modelo de sistema virtual, a 

rotina desenvolvida assemelha-se ao tradicional andamento processual evidenciado nos órgãos 

jurisdicionais que utilizam os autos tradicionais (de papel), diante da manutenção de elementos 

burocráticos e da necessidade constante de direcionamento do processo pelos servidores.  

Inobstante os autos estejam disponibilizados digitalmente, tal sistema virtual queda-se 

inerte em promover a automação das rotinas internas dos órgãos jurisdicionais, o que influencia 

negativamente nos resultados obtidos com a utilização do software e na informatização do 

processo judicial.   

Os fatores identificados no PJe colaboram com a redução do tempo necessário para o 

deslinde da causa, sem macular qualquer direito ou garantia processual. O PJe influencia, 

portanto, o modo como os atos processuais são praticados, armazenados e direcionados 

internamente no âmbito do órgão jurisdicional, em consonância com o princípio da 

simplificação do processo e da democratização do acesso à justiça.  

 

2.1 POSSIBILIDADE DE CONTROLE DOS ATOS PROCESSUAIS  

 

O controle dos atos estatais e a fiscalização normativa continuada são elementos 

imprescindíveis no âmbito do modelo de Estado democrático constitucional para a averiguação 

da legitimidade da norma de decisão652, a qual abarca os preceitos da representatividade popular 

como instrumento fundamental para justificar a atuação do Poder Judiciário.  

                                                           
650 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
651 Embora esse software tenha o aval do CNJ, a sua estruturação é completamente distinta do PJe. Tem-se como 

parâmetro o Projud implantado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.  
652 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
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Assim, além da necessária institucionalização do discurso no âmbito processual (com 

a efetiva participação dos destinatários no processo de elaboração da norma de decisão), a teoria 

democrática da jurisdição compreende a possibilidade de fiscalização externa da sociedade 

acerca dos atos judicias, legitimando-os. 

A perspectiva do controle dos atos judiciais desenvolvida neste tópico abarca 

primordialmente a possibilidade de acompanhamento simultâneo das atividades desenvolvidas 

no exercício da função jurisdicional. O PJe disponibiliza alguns instrumentos para a análise do 

trabalho desenvolvido pelo órgão jurisdicional, quais sejam: (a) estatísticas de audiências; (b) 

estatísticas de processos distribuídos; (c) relatórios de entidades por Vara; (d) relatórios de 

pautas de audiências; (e) relatórios de permissão para segredo de justiça; (f) relatórios de 

processos com arquivamento provisório, sobrestamento/suspensão e TRF; (g) relatórios de 

processos com prazos vencidos; (h) relatórios de processos conclusos até hoje; (i) relatórios de 

processos sem conclusão; (j) relatórios de processos sem movimentação; (l) relatórios de tempo 

de posse de expedientes, consoante demonstra o Anexo T. 

Em Antônio Enrique Pérez Luño653, no momento em que se permite o controle das 

atividades estatais, viabilizada pela utilização de instrumentos tecnológicos, favorece-se a 

perspectiva democrática do órgão estatal. Confere-se, além disso, privilégio à transparência das 

ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário (órgão que exerce uma das funções estruturantes do 

Estado) e, por conseguinte, da gestão pública.  

Os dados disponibilizados pelo PJe, não apenas em relação ao controle da função 

desenvolvida internamente, mas em relação aos dados dos processos existentes, têm o potencial 

de viabilizar uma alteração na postura do Estado. Esclareça-se: diante da análise das demandas, 

partes litigantes e outras informações processuais, é possível que o Estado trabalhe esses dados 

e altere sua gestão administrativa.  

Assim, a possibilidade de acompanhamento simultâneo do trabalho desenvolvido no 

âmbito interno dos órgãos jurisdicionais, além de contribuir com a perspectiva democrática da 

função jurisdicional com o controle das atividades, proporciona uma melhor gestão do serviço 

desenvolvido.  

Com efeito, a partir dos dados disponibilizados nos relatórios do PJe, o julgador poderá 

identificar eventuais problemas em alguns setores internos do órgão jurisdicional, bem como 

planejar adequadamente a divisão de tarefas internas entre os seus servidores, conferindo maior 

enfoque aos setores com maiores demandas.  

                                                           
653 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a. 
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O controle simultâneo das atividades desenvolvidas internamente pelo órgão 

jurisdicional apresenta-se coerente com a proposta do CNJ para a gestão eletrônica do processo 

e da função jurisdicional. Com a possibilidade de acompanhamento de todos os atos praticados 

pelo órgão jurisdicional, torna-se suplementar a delimitação de um período realização de 

correição/inspeção judicial, posto que o controle da atividade jurisdicional poderá ser 

adequadamente realizada a todo momento pelo magistrado (ou órgão específico do tribunal).  

Ademais, não se faz necessário que o controle seja realizado no ambiente interno do 

órgão jurisdicional. Com a disponibilização de todos os processos digitalmente, o magistrado 

(ou o tribunal) poderá realizar o controle dos procedimentos internos do órgão jurisdicional de 

qualquer outro lugar, mediante simples acesso ao software pela internet.  

Tendo em vista que o controle da função jurisdicional é elemento essencial no Estado 

democrático constitucional, a gestão eletrônica do processo, viabilizada pelo PJe, apresenta-se 

como fator determinante para a legitimidade na atuação do Poder Judiciário.  

 

2.2 PRÁTICA E COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS   

 

A alteração do modo como os atos processuais são praticados e como é feita a sua 

comunicação, além de influenciar na institucionalização do discurso, promove efeitos positivos 

no tempo de duração do processo. Sobreleva-se, nesse ponto, a racionalização dos 

procedimentos internos. Senão, vejamos.  

No modelo tradicional (com os autos de papel), o advogado elabora a sua petição, 

imprime, assina e se direciona ao órgão jurisdicional para protocolar tal documento. No âmbito 

interno desse órgão, em regra, há um setor de protocolo geral que recebe todos os documentos 

direcionados às secretarias das varas. Conforme a organização de cada órgão jurisdicional, as 

petições são entregues em cada um dos órgãos jurisdicionais, num único malote, o que 

demanda, pelo menos, um (01) dia.  

Na secretaria da vara, há a organização dos documentos e das petições recebidas, sendo 

necessário aguardar alguns dias para que o petitório protocolizado pelo advogado seja juntado, 

pelo servidor competente, ao fólio processual. Após a juntada, o servidor terá que direcionar o 

processo para outro setor da secretaria ou fazer conclusão dos autos para o magistrado.  

Com o PJe, essa rotina de atos necessários à simples juntada de petições é 

desnecessária, haja vista que, no momento em que o advogado (ou procurador) finalizar o 

processo de envio eletrônico da petição, ela será automaticamente juntada aos autos processuais 

digitais e estará disponível às partes processuais e aos servidores.  
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Nesse sentido, cumpre salientar o posicionamento de Walter Nunes da Silva Júnior654 

que, mesmo antes da publicação da Lei 11.419/06 e da criação do PJe pelo CNJ, já visualizava 

os benefícios da automação viabilizada pela informatização do processo judicial. Infere-se, 

portanto, que o PJe colabora com a duração razoável do processo, no momento em que elimina 

as tarefas burocráticas e manuais necessárias à juntada de petições e documentos ao fólio 

processual.  

Na perspectiva interna do órgão jurisdicional, cumpre salientar a celeridade conferida 

pelo PJe com a automatização da comunicação dos atos processuais.  

No modelo tradicional (com a utilização de autos de papel), após a prática de algum 

ato pelo órgão jurisdicional (despacho, decisão, sentença ou mesmo ato ordinatório), o processo 

permanece num determinado setor até que seja viável655 elaboração uma relação de 

encaminhamento do teor dos atos para o diário da justiça eletrônico.  

Após o encaminhamento da relação de processos para publicação, faz-se necessária a 

emissão de uma certidão de publicação dos atos processuais, com a delimitação de dados 

identificadores, tais como data da disponibilização, data da publicação, edição do diário oficial 

em que foi divulgado o teor do ato processual. Essas medidas demandam tempo e a 

disponibilização de um servidor para realizar tais tarefas.  

No âmbito do PJe, a comunicação do ato processual é automática, ou seja, no momento 

em que o magistrado (ou o servidor) assina digitalmente o ato, é encaminhada a comunicação 

da existência de uma intimação para o e-mail do advogado (ou procurador), sendo dispensada 

a publicação no diário da justiça eletrônico e a emissão de certidão de publicação.  

Elimina-se, portanto, as etapas manuais necessárias para a comunicação dos atos 

processuais, reforçando o argumento no sentido de que o PJe promove alterações substanciais 

no modo como a função jurisdicional é desenvolvida, automatizando-a e contribuindo com a 

redução do tempo de duração do processo.  

Cabe ressaltar, ainda, que o PJe possibilita a distribuição automática do feito, com o 

direcionamento dos autos processuais digitais aos órgãos jurisdicionais competentes, 

                                                           
654 “Sabe-se que os servidores dos cartórios enfrentam uma sobrecarga de serviços para dar juntada, aos respectivos 

processos, do número excessivo de petições e documentos que, diariamente, são encaminhados para a secretaria. 

Dependendo da demanda, para fazer-se uma mera juntada de um documento demora-se bem mais do que o 

desejado. Com a adoção da tecnologia de gestão eletrônica de documentos (GED), são eliminadas diversas 

atividades manuais praticadas por vários servidores.” SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do 

processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 77. Ano 2006. Disponível em: 

<http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. Acesso em 21 ago. 2013. 
655 Segundo o diretor de secretaria da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 

Norte, faz-se necessário o agrupamento de alguns processos para poder ser providenciado o encaminhamento da 

publicação para o diário da justiça eletrônico.  
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facilitando a apreciação de pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o despacho 

inicial do feito.  Não se faz necessário, portanto, esperar a realização de uma sessão de 

distribuição, previamente agendada pelo tribunal, conforme suas normas internas.  

Não bastasse isso, com o sistema virtual favorece-se o controle na distribuição dos 

feitos, evitando-se possíveis tentativas de burlar as normas constitucionais, infraconstitucionais 

e documentos normativos dos tribunais. Diante da perspectiva democrática do Poder Judiciário, 

o controle da distribuição do feito é elemento essencial a contínua análise da legitimidade no 

exercício da função jurisdicional.  

 

2.3 ADEQUAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA DEMOCRÁTICO 

 

A morosidade processual é recorrentemente lembrada como um dos principais 

obstáculos para a efetivação do acesso à justiça, contudo os elementos sugeridos pela doutrina 

para superá-la nem sempre traduzem uma perspectiva pautada nos preceitos democráticos 

inerentes ao atual paradigma de Estado656. 

De fato, o argumento da ponderação entre os princípios da celeridade processual e os 

institutivos do processo (contraditório, isonomia e ampla defesa), com a prevalência do 

primeiro, desconsidera a necessária preservação dos direitos e das garantias processuais para a 

averiguação da legitimidade das normas de decisão. Na postura democrática do acesso à justiça, 

não basta justificar a minoração das garantias com base no argumento da redução do tempo 

necessário para a duração do processo657.  

No âmbito do Estado democrático constitucional, é imperioso considerar que “cada 

norma processual representa um compromisso democrático”658, razão pela qual o seu 

afastamento, ainda que em prol da eficiência ou celeridade processual, não se demonstra 

adequado, mormente quanto à legitimidade das normas de decisão.  

Nesse diapasão, depreende-se que os elementos do PJe que viabilizam a minoração do 

tempo necessário para a duração razoável do processo não maculam os direitos e as garantias 

processuais. Pelo contrário, com a disponibilização virtual dos autos processuais, os princípios 

instituitivos do processo (contraditório, isonomia e ampla defesa) são favorecidos, mormente 

                                                           
656 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
657 MADEIRA, Dhenis Cruz. Da impossibilidade de Supressão dos Princípios Institutivos do Processo. In: 

TAVARES, Fernando Horta (Coord.) Constituição, Direito e Processo: Princípios Constitucionais do Processo. 

Curitiba, Juruá, 2007.  
658 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 

p. 173. 
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diante da ampliação da publicidade interna dos autos processuais e da possibilidade ininterrupta 

de protocolo de petições no sistema virtual, conforme ressaltado quando da abordagem da 

institucionalização do discurso.  

As atividades suprimidas com a implantação do PJe não maculam qualquer direito ou 

garantia constitucional. Com a virtualização do processo, eliminam-se tarefas repetitivas em 

prol da dinamização das atividades desenvolvidas pelo órgão jurisdicional. E mais: tais tarefas 

atingem apenas as rotinas internas do órgão, não interferindo em qualquer um dos princípios 

institutivos do processo. 

Com o software virtual para o processamento e arquivamento dos autos, visa-se 

conferir maior dinamicidade à organização interna dos órgãos jurisdicionais, com a automação 

das atividades, supressão de algumas rotinas, tudo isso pautado no princípio da eficiência659, 

bem como da simplicidade do processo em prol da celeridade processual660.   

Ademais, a versão nacional mais recente do PJe, desenvolvida pelo CNJ, atenta-se 

para a superação de alguns expedientes que poderiam ser considerados como pontos vulneráveis 

do software para a concretização da democracia no âmbito processual. Tratando-se de um 

sistema contínuo de averiguação, é plenamente possível que eventuais irregularidades 

constatadas ao longo da aplicação do software sejam sanadas nas versões subsequentes, a fim 

de atender aos princípios institutivos do processo.  

Em vista disso, posiciona-se favoravelmente à implantação do PJe (em sua versão 

nacional mais atualizada), como elemento que favorece o acesso à justiça democrático, diante 

da sua colaboração para a duração razoável do processo, com a preservação dos direitos e 

garantias de caráter processual necessários para a aferição da legitimidade das normas de 

decisão.  

  

                                                           
659 ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da eficiência na gestão e no procedimento judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 
660 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. A informatização do processo. Revista Justiça & Cidadania. Edição nº. 

77. Ano 2006. Disponível em: <http://editorajc.com.br/novo/wordpress/2006/12/informatização-do-processo>. 

Acesso em 21 ago. 2013. 
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3 PRINCÍPIOS INSTITUTIVOS DO PROCESSO 

 

A perspectiva constitucional do processo civil abarca princípios institutivos, quais 

sejam, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia, os quais compõem, na concepção de 

Andréa Alves de Almeida661, a necessária institucionalização do discurso no âmbito processual. 

Como autênticos institutos, tais princípios apresentam-se como a base essencial do processo, 

sem “os quais não se definiria o processo em parâmetros modernos de direito-garantia 

constitucionalizada ao exercício de direitos fundamentais pela procedimentalidade 

instrumental das leis processuais”662. 

A previsão do contraditório por Elio Fazzalari663, conforme já ressaltado, é destacada 

na doutrina como concepção essencial para rechaçar a compreensão do processo como mera 

sequência de atos processuais e firmar a acepção de necessidade de participação igualitária das 

partes processuais.  

Sem a garantia do contraditório, o processo reduzir-se-ia à mera condição de 

procedimento, de cunho inquisitorial, a cargo da atuação do magistrado, o qual poderia, 

inclusive, valer-se de preceitos pautados na filosofia da consciência para fundamentar as suas 

razões na norma de decisão.   

No âmbito do PJe, o contraditório permanece preservado, em face da amplitude da 

publicidade interna dos autos processuais (acesso ininterrupto à integralidade dos autos), bem 

como da ampliação e facilitação para o peticionamento eletrônico664. Colabora-se, portanto, 

com a apresentação dos fundamentos pelas partes, para que impugnem os argumentos da parte 

adversa e contestem os documentos comprobatórios juntados aos autos, em estrita consonância 

com o princípio constitucional ora indicado. 

Fernanda Tartuce665 aborda a problemática em torno da igualdade processual a partir 

da perspectiva da vulnerabilidade, razão pela qual, conforme dito, ela defende a existência de 

vulneráveis cibernéticos no âmbito da informatização do processo judicial.  

O PJe confere igualdade de condições de acesso e peticionamento eletrônico a todas 

as partes processuais, em consonância com o princípio da isonomia. Mesmo para as partes que 

não dispõem dos equipamentos necessários, preserva-se o direito de participar, de forma 

                                                           
661 ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 

2005. 
662 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p. 98, com grifos no original. 
663 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di Diritto Processuale. 6. ed. Padova: CEDAM, 1992. 
664 Itens devidamente analisados nos tópicos 1 e 2 do capítulo II da segunda parte deste trabalho. 
665 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
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igualitária, no processo de elaboração da norma de decisão, com a disponibilização de setores 

para atendimento ao público. 

Resguardados os problemas decorrentes das normas processuais666, o modelo de 

sistema virtual não cria obstáculos à efetivação da isonomia no âmbito processual, que já não 

poderiam ser evidenciados no processo tradicional (de papel). A utilização de recursos 

tecnológicos, portanto, visa facilitar e ampliar o acesso à justiça democrático. 

A preocupação com o princípio da ampla defesa envolve a problemática em torno da 

sumarização do processo em prol da duração do processo e a preservação dos direitos e 

garantias fundamentais de cunho processual667. Inobstante inúmeras críticas sejam direcionadas 

à informatização do processo judicial, a proposta do presente trabalho visa, primordialmente, 

demonstrar que a utilização de recursos tecnológicos é compatível com a conformação 

constitucional do processo civil, mormente diante da institucionalização do discurso e do acesso 

à justiça democrático.  

As normas processuais, de cunho eminentemente instrumentalista, continuam sendo 

aplicadas, ressalvando-se apenas a substancial alteração na forma de praticar os atos processuais 

e armazenar os arquivos – digitalmente. Com isso, assegura-se o devido processo legal em 

sentido processual nos termos defendidos por Rosemiro Pereira Leal668, compreendendo-o 

numa perspectiva democrática, como garantia da plenitude da defesa no tempo e modo 

adequados. 

Certamente, a exata adequação do tempo necessário para o deslinde da causa deve 

pautar-se na preservação de todos os meios e recursos para viabilizar a efetiva participação das 

partes no processo de elaboração da norma de decisão, conforme reiteradamente exposto ao 

longo do presente trabalho. 

A minoração do tempo de duração do processo promovida com o PJe não macula os 

direitos e as garantias processuais fundamentais, visto que, além de afetar a racionalização da 

organização interna dos órgãos jurisdicionais, suprime apenas atividades que não afetam a 

participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão, mas apenas aquelas 

rotinas burocráticas, manuais e repetitivas.  

                                                           
666 Em face da adoção dos preceitos da instrumentalidade do processo, bem como da necessidade de 

regulamentação do processo eletrônico no âmbito do processo civil para além da mera previsão de alteração na 

forma de praticar e dar ciência dos atos processuais.  
667 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
668 Ibid. 
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Ademais, diante da postura favorável à teledemocracia669, é possível identificar o 

processo da informatização do processo judicial como elemento que viabiliza a fiscalidade 

normativa, diante da ampliação da publicidade externa (do inteiro teor dos atos judiciais), bem 

como da ampliação da possibilidade de participação das partes no processo de elaboração da 

norma de decisão.  

  

                                                           
669 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 1. ed. Madrid: Editorial 

Universitas, 2012a.  
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4 DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA   

 

No âmbito do Estado democrático constitucional, “o Processo deixa de ser instrumento 

da jurisdição, passando, ao revés, a constituir condição sine qua non para a legitimidade da 

própria atividade jurisdicional”670. De fato, afastando-se das concepções liberais e sociais, o 

processo, hodiernamente, apresenta-se como instituição constitucionalizada, orientada pelos 

princípios da ampla defesa, da isonomia e do contraditório671. 

Sob essa perspectiva, altera-se o modo de compreender o direito de acesso à justiça, 

atribuindo-lhe, além das tradicionais concepções672, uma compreensão democrática, voltada a 

garantir a prestação jurisdicional temporalmente adequada673, aliada aos preceitos da 

institucionalização do discurso no processo de elaboração da norma de decisão.   

Conforme salientado, três perspectivas foram analisadas para a compreensão da 

adequação do PJe à concepção de acesso democrático à justiça: (a) acesso das partes aos autos; 

(b) duração razoável do processo; (c) princípios institutivos do processo.  

O primeiro ponto abordado apresenta-se como uma das principais críticas à 

informatização do processo judicial, diante da sua aproximação com o conceito de obstáculo de 

acesso à justiça. Contudo, é imperioso realçar que os problemas identificados hodiernamente 

para a efetivação do acesso à justiça não se restringem à possibilidade de acesso aos autos 

processuais674.  

Consoante exposto alhures, pelo menos três elementos contribuem para obstar a 

democratização do acesso à justiça: (a) crise de representatividade; (b) crise do formalismo; (c) 

crise no âmbito da reforma gerencial675. Os dois primeiros, certamente, não se relacionam com 

o fenômeno da informatização do processo judicial.  

O terceiro problema decorre da judicialização dos direitos, incentivada no modelo de 

Estado social, o que ensejou a necessidade de o Poder Judiciário rever a sua forma de gestão, 

aplicando-se, para tanto, preceitos essenciais utilizados no âmbito da administração privada676. 

                                                           
670 MADEIRA, Dhenis Cruz. Teoria do processo e discurso normativo: digressões democráticas. In: DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. v. 2. Salvador: Editora Juspodium, 2010, 

p. 151, com grifos no original. 
671 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
672 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Fabris, 1988. 
673 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. 
674 No âmbito do processo eletrônico, centraliza-se essa análise em relação às partes que não dispõem de um 

computador com acesso à internet.  
675 Item 3.2.3 do capítulo II da primeira parte do trabalho. 
676 NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 
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Nesse afã, o CNJ apresenta a sua relevância em prol do acesso à justiça, mormente com o 

desenvolvimento do PJe, para uniformizar o modelo dos sistemas virtuais existentes no país. 

Com efeito, o software do PJe altera substancialmente a forma de praticar, dar ciência 

e arquivar os autos processuais, o que influencia diretamente na forma de gestão do órgão 

jurisdicional – exposto, doutrinariamente677, como um dos óbices à efetivação do direito à 

duração razoável do processo. 

Não são desconsiderados, neste trabalho, os problemas estruturais ainda presentes no 

âmbito dos órgãos jurisdicionais. Isso, certamente, dificultará (mas não eliminará) os benefícios 

decorrentes da informatização do processo judicial. Tratando-se de um processo contínuo de 

aperfeiçoamento, os eventuais obstáculos administrativos vivenciados hoje podem ser sanados 

no futuro.  

No âmbito do acesso democrático à justiça, a celeridade processual, com a preservação 

dos princípios institutivos do processo, é o ponto crucial que enseja diversos debates 

doutrinários. Com o PJe, eliminam-se as atividades que passam a ser desnecessárias com a 

virtualização do processo, proporcionando o melhor aproveitamento dos servidores em atos que 

demandam a sua análise.  

Além disso, a dinamização das atividades internas desenvolvidas pelo órgão 

jurisdicional é favorecida, com a previsão de fluxos operacionais (com a delimitação da 

sequência dos atos necessários até o deslinde da causa) e diante da própria estruturação do órgão 

jurisdicional no sistema virtual (com a criação de setores e tarefas específicas).  

  

                                                           
677 ROCHA, Daniel de Almeida. Princípio da eficiência na gestão e no procedimento judicial: a busca da 

superação da morosidade na atividade jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2012. 



192 

 

5 CONCLUSÃO PARCIAL  

 

A informatização do processo judicial decorre das alterações normativas e 

organizacionais desenvolvidas no âmbito do Poder Judiciário, a fim de dinamizar as atividades 

desenvolvidas no âmbito da função jurisdicional e, com isso, viabilizar a concretização de 

direitos e garantias fundamentais.  

No âmbito do Estado democrático constitucional, sobreleva-se o aspecto democrático 

da função jurisdicional e a necessidade de legitimação constante das normas de decisão, tendo 

em vista que o poder que ampara as funções estruturantes do Estado – como a jurisdicional – 

decorre da soberania popular. 

O reconhecimento da normatividade dos direitos fundamentais, tendo como paradigma 

a proteção da dignidade da pessoa humana e a defesa da força normativa da Constituição são 

elementos essenciais para a caracterização desse paradigma de Estado. Em defesa da tese da 

complementariedade entre direitos fundamentais e democracia, defendeu-se que a 

concretização desses direitos torna-se possível mediante o pleno exercício da cidadania ativa, 

com a participação do povo no processo de tomada das decisões estatais. 

Nesse afã, os direitos de acesso à justiça e da duração razoável do processo, ao lado da 

publicidade dos autos processuais, apresentam-se como fundamentos para a implementação de 

sistemas virtuais para o processamento dos feitos no âmbito do Poder Judiciário, remontando-

se à análise democrática da função jurisdicional com a busca constante de se estabelecer uma 

estrutura procedimental e institucional orientada pelo princípio da simplificação do processo.  

O princípio democrático, no âmbito processual, enseja a abertura de um espaço para a 

discursividade no processo de elaboração das normas de decisão, com a plena garantia do 

contraditório e da ampla defesa. A fiscalidade normativa, portanto, é condição essencial para a 

legitimação das normas de decisão no âmbito do processo judicial, diante da possibilidade de 

controle das atividades do julgador pelas partes processuais.  

No âmbito do PJe, há o favorecimento da discursividade processual, diante da 

ampliação da publicidade dos atos processais e da facilitação da comunicação e prática dos atos 

processuais. O funcionamento ininterrupto do Poder Judiciário (24 horas por dia, em dias úteis, 

sábados, domingos e feriados) e a disponibilidade integral dos autos por meio digital permitem 

a contínua fiscalidade normativa pelas partes processuais e, por conseguinte, a efetiva 

participação dos destinatários no processo de elaboração da norma de decisão.  

A criação de sistemas virtuais atinge o modo como os atos processuais são praticados, 

comunicados e armazenados, transferindo-se, inclusive, a responsabilidade pela guarda dos 
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autos digitais do magistrado e do diretor de secretaria para o responsável técnico do setor de 

informática ou tecnologia da informação.  

Em defesa da democratização do acesso à justiça, torna-se necessária previsão de uma 

estrutura procedimental e institucional que viabilize a efetivação dos direitos e das garantias de 

cunho processual atribuídas às partes, como fator essencial para o reconhecimento da 

legitimidade da norma de decisão. 

Nesse diapasão, infere-se que o software elaborado pelo CNJ colabora com o acesso 

democrático à justiça, no momento em que permite a dinamização das atividades internas 

desenvolvidas no âmbito dos órgãos jurisdicionais, eliminado tarefas burocráticas e mecânicas 

(organização do fólio processual, contagem de prazos, por exemplo), preservando-se o acesso 

das partes aos autos processuais e os princípios institutivos do processo (isonomia, contraditório 

e ampla defesa). 

A identificação da sistemática dos fluxos no PJe justifica o argumento no sentido de 

que o a informatização do processo judicial enseja uma verdadeira revolução no âmbito da 

função jurisdicional, criando-se um sistema operacional inteligente capaz de delimitar, com 

maior ou menor flexibilidade, os atos necessários ao andamento processual.  

A especificação dos caminhos necessários até o deslinde da causa é elemento não 

visualizado na tradicional forma do processo (físico) e que potencializa os benefícios advindos 

da informatização do processo judicial. Com o estabelecimento de uma ordem prática de atos 

na rotina interna do órgão jurisdicional, reduz-se o tempo que o processo fica paralisado, 

aguardando que o servidor correspondente identifique qual medida é necessária para dar 

prosseguimento ao feito.  

Em vista disso, compreende-se que a adequação do PJe à conformação constitucional 

do processo civil diante da preservação dos direitos e das garantias fundamentais de cunho 

processual, inobstante promova alteração substancial na forma como a função jurisdicional é 

desenvolvida. Sob a perspectiva democrática do Estado constitucional, infere-se que a 

possibilidade de controle dos atos processuais praticados pelos órgãos jurisdicionais é essencial 

para a contínua fiscalidade do Poder Judiciário e, por conseguinte, para a legitimação da sua 

atuação, uma vez que o poder que justifica a atuação do Estado advém da soberania popular.  
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Esse trabalho objetivou analisar as alterações dogmáticas e práticas decorrentes da 

informatização do processo judicial a partir de dois parâmetros: (a) institucionalização do 

discurso no âmbito processual; (b) democratização do acesso à justiça. A pesquisa teve como 

parâmetro o paradigma do Estado democrático constitucional e os seus preceitos, mormente a 

necessidade de concretização dos direitos fundamentais e realização da cidadania ativa.  

Após a realização de uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, com a 

utilização do método dialético para averiguação quantitativa e qualitativa das informações 

obtidas, propôs-se algumas considerações para os questionamentos norteadores da pesquisa. 

A concepção dos elementos que justificam a legitimidade da norma de decisão e, por 

conseguinte, do exercício da função jurisdicional altera-se conforme a evolução dos 

movimentos constitucionais. No Estado liberal, a lei apresentava-se como fator de legitimação 

das normas de decisão, desconsiderando-se as normas constitucionais e seus respectivos 

preceitos. Inobstante a preocupação com a legitimidade seja identificada no modelo de Estado 

social, ainda não se considera a perspectiva democrática do processo, agravando-se essa 

problemática com a concessão de poderes aos julgadores para a realização dos direitos sociais. 

Apenas no Estado democrático constitucional, sobreleva-se a preocupação com o 

déficit de legitimidade do Poder Judiciário e a necessidade de legitimação constante da atuação 

da função jurisdicional. Reconhece-se a soberania popular e a imprescindibilidade de se garantir 

os direitos fundamentais e a democracia (com ênfase, na participativa) a fim de conferir 

legitimidade na atuação dos órgãos jurisdicionais.  

No âmbito processual, é imprescindível a compreensão do processo não mais como 

instrumento à serviço da jurisdição (como o fazem a teoria da relação jurídica). A justificação 

da legitimidade da norma de decisão, no âmbito do Estado democrático constitucional, parte da 

necessária aplicação do princípio democrático no âmbito processual, com a institucionalização 

do discurso e a consequente viabilização da participação das partes no processo de elaboração 

da norma de decisão. Ademais, a democratização do acesso à justiça, também, é elemento 

essencial para justificar a legitimidade na atuação do Poder Judiciário.  

À previsão de princípios constitucionais (ampla defesa e contraditório) merece estar 

associada uma estrutura procedimental e institucional que viabiliza a efetiva participação das 

partes no âmbito processual, compreendendo-se que a norma de decisão apenas é legítima 

quando os argumentos expressos pelos sujeitos forem decisivos para sua elaboração.   
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A concepção do direito de acesso à justiça altera-se, do mesmo modo, conforme o 

paradigma de Estado. No modelo de Estado liberal, em face da sua compreensão como direito 

natural, não eram previstos quaisquer posicionamentos ativos do Estado para a sua realização. 

Em vista dessa postura, eram desconsiderados os obstáculos para a sua efetivação no âmbito da 

função jurisdicional.  

Apenas no Estado social, surge o movimento de acesso à justiça com a delimitação 

dos elementos que criavam obstáculos à realização desse direito, com a evidencia da justiça 

distributiva. Contudo, um dos maiores empecilhos vivenciados pelo Estado era lograr êxito em 

conferir efetividade aos novos direitos sociais reconhecidos nos textos constitucionais. 

Essa problemática permanece com os movimentos constitucionais subsequentes, razão 

pela qual se suscita, no atual paradigma de Estado, a possibilidade de crise no âmbito do acesso 

à justiça, a partir de três perspectivas, quais sejam, da representatividade do Poder Judiciário, 

do formalismo da técnica processual e da reforma gerencial dos órgãos jurisdicionais. 

Nesse diapasão, a perspectiva democrática do direito de acesso à justiça, com base nos 

preceitos do paradigma procedimental do direito, demanda a criação de instrumentos 

normativos e operacionais (decorrentes da gestão do órgão jurisdicional e de políticas públicas) 

que viabilizem a efetiva participação das partes no processo de elaboração da norma de decisão. 

Além disso, é essencial a busca pela concretização do direito de acesso à duração razoável do 

processo com a preservação dos princípios institutivos do processo (ampla defesa, contraditório 

e isonomia).  

No que se refere à relação entre direitos fundamentais e democracia, filiou-se à tese da 

complementariedade entre tais elementos, considerando-se a garantia da soberania popular 

entrelaça-se com a concepção desses direitos. Ademais, compreende-se que, no âmbito do 

Estado democrático constitucional, a preocupação com a realização dos direitos fundamentais 

é uma preocupação recorrente, mormente diante da utilização de novos recursos tecnológicos 

para o fortalecimentos dos instrumentos democráticos. 

A tendência atual da teledemocracia evidencia o necessário questionamento acerca da 

relação entre direitos fundamentais, democracia e recursos tecnológicos. A sociedade, 

hodiernamente imbuída de inúmeros recursos tecnológicos, demanda a sistematização de 

elementos que possam colaborar com a democracia, mormente diante da ampliação da 

participação do povo no espaço público e do constante acompanhamento das atividades estatais, 

como fator de legitimação do Estado.   

No âmbito do processo civil, a relação entre direito e democracia associa-se à 

fundamentalidade do direito de participação na elaboração da norma de decisão, como fator de 
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averiguação da sua legitimidade. Em vista disso, imprescindível se faz analisar a potencialidade 

da utilização dos recursos tecnológicos no âmbito do exercício da função jurisdicional, como 

fator que justifica a realização dos direitos fundamentais e, por conseguinte, colabora com o 

fortalecimento da democracia, mormente a participativa.    

Inexiste compatibilidade entre as teorias da relação jurídica e da instrumentalidade do 

processo e os preceitos do Estado democrático constitucional. Justificou-se essa 

incompatibilidade diante da ausência de delimitação de parâmetros objetivos suficientes para a 

averiguação da legitimidade da norma de decisão e da atividade jurisdicional, tendo em vista a 

ampliação do poderes conferidos ao julgador e da possibilidade de utilização de elementos da 

filosofia da consciência para fundamentar os atos judiciais.  

A compreensão do processo como relação pública orientada pelo magistrado dissocia-

se dos parâmetros democráticos vivenciados no atual modelo de Estado, mormente diante do 

fato de que a jurisdição não se resume ao ato do magistrado. Pelo contrário, a função 

jurisdicional, como uma das funções estruturantes do Estado, pauta-se a partir da concepção de 

soberania popular e da necessária fiscalidade das ações dos entes públicos.  

Para justificar a conformação constitucional do processo civil, é imprescindível 

superar os pilares dessas teorias tradicionais de compreensão do processo. Ademais, fez-se um 

corte epistemológico para fundamentar a perspectiva constitucional do processo civil a partir 

de dois pilares: (a) institucionalização do discurso; (b) democratização do acesso à justiça.   

 Nesse afã, que as garantias constitucionais que permitem a participação popular 

(princípios institutivos do processo – contraditório, ampla defesa e isonomia) são elementos 

essenciais para a fiscalização da elaboração da norma de decisão. Com base em apontamentos 

doutrinários, depreendeu-se que para se conferir legitimidade às normas de decisão, é 

imprescindível que o processo viabilize a correlação entre direitos fundamentais e soberania 

popular – elementos que se tornam possíveis com a instituição de mecanismos para a efetiva 

participação dos sujeitos processuais.  

O paradigma procedimental justifica-se, ainda, como elemento para delimitar a 

perspectiva democrática do acesso à justiça, com a previsão de instrumentos que viabilizem o 

direito à duração razoável do processo e a preservação dos princípios institutivos do processo. 

A informatização do processo judicial fundamenta-se em três elementos essenciais: (a) 

acesso à justiça; (b) duração razoável do processo; (c) publicidade.  

A análise da função jurisdicional remonta à terceira onda renovatória do movimento 

de acesso à justiça, que evidencia a preocupação com os instrumentos que viabilizem esse 

direito fundamental. A efetiva proteção desse direito enseja medidas em prol da prestação 
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jurisdicional temporalmente adequada, considerando-se o fator tempo para a utilidade e 

efetividade da prestação jurisdicional, tendo como norte o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

O problema da morosidade processual abarca todo o questionamento acerca da 

legitimidade da norma de decisão, uma vez que os direitos e as garantias fundamentais de cunho 

processual precisam ser preservadas nas medidas que objetivam conferir agilidade ao 

andamento processual. A perspectiva democrática evidenciada nesse trabalho volta-se à 

necessária institucionalização do discurso no âmbito processual (princípio democrático) e à 

democratização do acesso à justiça. 

Nesse afã, a informatização do processo judicial ampara-se na imprescindibilidade de 

se ampliar democraticamente o direito de acesso à justiça, mediante a racionalização, 

automação das atividades praticadas nos órgãos jurisdicionais. O PJe instaura um modelo de 

processo automatizado (ou inteligente, conforme exposto na doutrina), com a utilização de 

sistema de gerenciamento de documentos eletronicamente que, além de dinamizar as ações 

necessárias para o regular andamento do feito colabora com a simplificação dos procedimentos.  

O princípio da simplificação é identificado, hodiernamente, como elemento reitor das 

normas processuais (civis, penais e trabalhistas), relacionando-se essencialmente com o direito 

à duração razoável do processo. A preocupação com a influência do fator tempo no âmbito da 

função jurisdicional é tamanha que os documentos internacionais preveem julgamentos breves 

e simples, pautados nas normas constitucionais processuais.  

A compreensão dos direitos fundamentais como princípios objetivos suscita a 

necessidade de alteração na postura do Poder Judiciário para a realização desses direitos, 

mormente quando se considera que a delonga desnecessária do processo judicial é um óbice à 

consecução dos fins institucionais do processo em sua perspectiva democrática. 

Nesse afã, a utilização de recursos tecnológicos no âmbito processual é compreendida 

como um dos elementos que altera substancialmente o modo como a função jurisdicional é 

desenvolvida, voltando-se ao princípio da eficiência que gere os atos da Administração Pública. 

A automação conferida com os sistemas virtuais é essencial para minorar as tarefas repetitivas, 

burocráticas e manuais que, embora necessárias ao regular andamento do feito, demandam 

tempo e servidores para a sua realização.  

A contínua fiscalidade normativa compreende a possibilidade da sociedade controlar 

as ações estatais, mormente os atos do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. A 

garantia da publicidade dos atos processuais permite tal controle, bem como contribui para a 
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eficácia dos princípios constitucionais processuais (ampla defesa, contraditório e devido 

processo legal).  

Com a informatização do processo judicial, amplia-se consideravelmente a 

publicidade dos atos processuais, uma vez que a integralidade dos autos está disponível 

digitalmente aos sujeitos processuais. Em relação à sociedade, há norma do CNJ que 

regulamenta a necessidade de publicização de alguns elementos, dentre eles os atos judiciais 

(decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos) para viabilizar a fiscalidade normativa e, por 

conseguinte, a aferição da legitimidade da norma de decisão.  

A perspectiva constitucional do processo, com a delimitação dos parâmetros objetivos 

propostos (institucionalização do discurso e democratização do acesso à justiça) é favorecida 

com a informatização do processos judicial, mormente no âmbito do software do PJe. A busca 

pela contínua fiscalidade normativa é essencial no âmbito do Estado democrático 

constitucional. 

Nesse diapasão, a utilização de recursos tecnológicos no âmbito da função 

jurisdicional promove alterações substanciais não vivenciadas no modelo tradicional (autos de 

papel), tendo em vista a necessária simplificação do processo em prol da realização dos direitos 

do acesso à justiça e da duração razoável do processo. Com o PJe, portanto, atinge-se um grau 

de automação das rotinas dos órgãos jurisdicionais não identificado em momento anterior, com 

a racionalização dos procedimentos e a minoração de atos burocráticos, manuais e repetitivos.  

O modo como os atos processuais são praticados e formalizados é uma das maiores 

preocupações no âmbito do Poder Judiciário, mormente diante da reiterada necessidade de se 

conferir legitimidade à atuação dos órgãos que compõem essa função estruturante do Estado. 

No PJe, a prática e o registro dos atos processuais são simultâneos, inclusive com a identificação 

desses com códigos próprios (para a sua individualização no sistema) e emissão de certidões 

automáticas, sem a necessidade de pagamento de quaisquer despesas processuais.  

Ademais, com o PJe o funcionamento do Poder Judiciário torna-se ininterrupto, haja 

vista a possibilidade de serem praticados atos processuais durante 24 horas por dia, em dias 

úteis, sábados, domingos e feriados. Do mesmo modo, a consulta à integralidade dos autos não 

é obstaculizada com o encerramento do expediente forense, posto que as partes têm acesso ao 

fólio processual continuamente.  

Se não há limite temporal para se consultar os autos processuais, do mesmo modo, 

inexiste limite espacial para essa atividade e para a prática de atos pelos sujeitos processuais. O 

PJe é um software construído a partir da base de acesso à internet, razão pela qual basta que o 

usuário do sistema esteja interligado à rede mundial de computadores. A segurança dos dados 
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é majorada diante da utilização de certificação digital para atos no âmbito do PJe (acesso, 

protocolo de petições, consulta aos autos).  

A tramitação processual é agilizada diante da prática e gerenciamento eletrônico de 

todos os atos (desde a distribuição imediata do feito até o seu arquivamento), o que influencia 

na gestão administrativa dos órgãos jurisdicionais, com a revisão das tarefas desenvolvidas para 

o regular andamento processual e a consequente supressão de tarefas manuais, tais como: 

organização do fólio processual, com a numeração de folhas e o registro de juntada de petições 

e documentos; emissão de certidão de prática dos atos processuais; contagem de prazos; 

concessão de vistas e respectivo registro; transcrição de depoimentos, diante da possibilidade 

de gravação do áudio e imagem das audiências realizadas, inclusive por videoconferência; 

expedição de cartas e mandados de citação/intimação, posto que as comunicações podem ser 

realizadas eletronicamente e com a dispensa de publicação no diário oficial. 

O princípio da identidade física do julgador e a oralidade, do mesmo modo, são 

preservados e evidenciados com o modelo do PJe, em consonância com os atuais ditames 

processuais de simplificação do processo em prol da celeridade processual e, por conseguinte, 

realização dos direitos de acesso à justiça e de duração razoável do processo.   

O PJe não macula a discursividade processual. A ampliação da publicidade dos atos 

processuais e a facilitação da prática e da comunicação desses atos cria condições favoráveis à 

criação de um espaço democrático para a discussão dos argumentos que serão decisivos para a 

elaboração da norma de decisão. Ademais, privilegia-se a participação efetiva das partes no 

processo, favorecendo-se a legitimidade da norma de decisão, com a preservação do princípio 

do discurso.  

Com a ampliação da publicidade dos autos processuais, o sistema virtual do PJe 

coopera com as garantias fundamentais de cunho processual do contraditório e da ampla defesa, 

permitindo a contestação dos fatos, fundamentos e documentos de modo ininterrupto – 

respeitando-se, por óbvio, os prazos previstos na legislação. 

Ademais, a adaptação da justiça do trabalho no âmbito do PJeT, com a previsão de um 

módulo para o exercício do jus postulandi evidencia a plena capacidade de adequação do 

software desenvolvido pelo CNJ às demandas de cada órgão jurisdicional, garantindo-se, com 

isso, a preservação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, imprescindível no modelo 

de Estado democrático constitucional.    

Como as normas processuais civis foram elaboradas a partir dos preceitos da 

instrumentalidade do processo, eventuais elementos desfavoráveis ao discurso no âmbito 

processual não podem ser atribuídos à utilização do PJe.  
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O PJe colabora com a democratização do acesso à justiça. Três são os fatores que 

justificam tal assertiva: (a) a ampliação do acesso (das partes) aos autos processuais; (b) 

favorecimento à razoável duração do processo e à transparência na atuação dos órgãos 

jurisdicionais; (c) preservação dos princípios institutivos do processo. 

A concepção doutrinária de vulnerabilidade cibernética é rechaçada, diante da 

preservação da igualdade processual no âmbito do software em análise, bem como da 

possibilidade de se viabilizar a efetiva participação das partes no processo independentemente 

do fato de elas terem (ou não) os instrumentos necessários ao acesso ao PJe. A disponibilização 

de setor próprio nos órgãos jurisdicionais, com servidores capacitados já é verificada, por 

exemplo, no âmbito dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

A estruturação do PJe em fluxos operacionais é o que distingue a informatização do 

processo judicial da mera digitalização (disponibilização eletrônica dos autos processuais sem 

alterações substanciais na rotina dos órgãos jurisdicionais). O software em análise apresenta 

um modelo de processo automatizado (ou inteligente, consoante dispõe a doutrina), com a 

delimitação de uma sequência de atos processuais a serem praticados até o deslinde da causa. 

Ademais, a possibilidade de controle simultâneo das atividades desenvolvidas pelos 

órgãos do Poder Judiciário permite a averiguação da gestão dos órgãos jurisdicionais, bem 

como a fiscalidade normativa constante, elemento essencial no modelo de Estado democrático 

constitucional em face do reconhecimento da soberania popular e da necessidade da contínua 

legitimação da norma de decisão e do exercício da função jurisdicional.  

A teoria democrática do processo enseja a imprescindibilidade de controle externo, 

(realizado pela sociedade) dos atos praticados pelos julgadores no exercício da jurisdição. O 

PJe disponibiliza instrumentos para o acompanhamento simultâneo das atividades 

desenvolvidas internamente pelos órgãos jurisdicionais, bem como do teor dos atos decisórios, 

em conformidade com a Resolução nº. 121 do CNJ. 

Com isso, na perspectiva democrática do acesso à justiça, a celeridade processual é 

objetivada tendo como norte essencial a preservação dos princípios institutivos do processo 

(isonomia, contraditório e ampla defesa). O modo como o software do PJe é estruturado permite 

a minoração do tempo necessário para a duração do processo sem macular os direitos e as 

garantias processuais e, por conseguinte, estão em consonância com o princípio democrático 

no âmbito processual. 

Os entraves à efetivação do processo civil a partir dos preceitos democrático voltam-

se ao necessário afastamento das concepções da teoria da relação jurídica processual e da 
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instrumentalidade do processo. A versão nacional e mais recente do PJe supera alguns pontos 

vulneráveis identificados nas versões anteriores desse sistema (como a adotada no âmbito da 

Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte), ressaltando-se que há um processo 

contínuo de aprimoramento do software.  
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ANEXO A - Painel geral do PJe (indicação de interesse para acesso aos autos de terceiros) 
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ANEXO B - Painel geral do PJe (visualização dos acessos de terceiros) 
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ANEXO C - Painel geral do PJe (visualização dos autos digitais por advogados e 

procuradores)  
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 ANEXO D - Painel do PJe (visualização de documentos) 
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ANEXO E - Painel geral do PJe (consulta pública) 
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ANEXO F - Painel geral do PJe (consulta pública para advogados e procuradores) 
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ANEXO G - Painel do PJe (consulta aos documentos do processo) 
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ANEXO H - Certidão de intimação dos atos processuais 
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ANEXO I - Aba de intimações de advogados e procuradores 
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ANEXO J – Aba de expedientes 
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ANEXO K - Certidão automática de envio de petição 
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ANEXO L - Tela do PJe (código de validação e verificação do usuário) 
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ANEXO M - Painel geral do PJe da Justiça do Trabalho (jus postulandi) 
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ANEXO N - Formulário do PJe da Justiça do Trabalho (jus postulandi) 
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ANEXO O - Aba do PJe da Justiça do Trabalho (distribuição e agendamento da audiência) 
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ANEXO P – Painel geral do PJe (perfil de diretor de secretaria da Primeira Vara Federal da 

Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte) 
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ANEXO Q - Painel do PJe (perfil do diretor de secretaria da Primeira Vara Federal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte) 
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ANEXO R - Painel do PJe: Visualização dos agrupadores 
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ANEXO S - Exemplo de fluxos configuráveis do PJe 
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ANEXO T - Painel do PJe (instrumento de controle das atividades internas) 
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ANEXO U – Resolução nº 121 do Conselho Nacional de Justiça  

 

 

 
Texto compilado a partir da redação dada pela Resolução nº 

143/2011 

 

RESOLUÇÃO Nº 121, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na 

rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais 

e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições conferidas pela Constituição da República, especialmente o disposto no inciso I, 

§4º, art. 103-B 

 

CONSIDERANDO que o Estado Democrático de Direito sob o qual é alicerçada 

a República Federativa do Brasil adotou o princípio da publicidade como garantia da prestação 

de contas da atividade jurisdicional; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de divulgação dos atos processuais a fim de 

conferir transparência e garantir o direito de acesso à informação, conforme dispõe o art. 5º, 

XXXIII e XXXIV, b da Constituição; 

 

CONSIDERANDO que o art. 93, XI, da Constituição garante o exercício da 

publicidade restrita ou especial dos atos processuais, segundo a qual a divulgação pode e deve 

ser restringida sempre que a defesa da intimidade ou o interesse público o exigir; 

 

CONSIDERANDO a exigência de tratamento uniforme da divulgação dos atos 

processuais judiciais no âmbito de toda a magistratura nacional, de molde a viabilizar o 

exercício da transparência sem descurar da preservação do direito à intimidade, à vida privada, 

à honra e à imagem das pessoas; 
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CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pela justiça brasileira em razão da 

estigmatização das partes pela disponibilização na rede mundial de computadores de dados 

concernentes aos processos judiciais que figuraram como autoras ou rés em ações criminais, 

cíveis ou trabalhistas; 

CONSIDERANDO a necessidade da definição de diretrizes para a consolidação 

de um padrão nacional de definição dos níveis de publicidade das informações judiciais, a fim 

de resguardar o exercício do devido processo legal, com todos os meios e instrumentos 

disponibilizados; 

 

CONSIDERANDO que o art. 11, § 6º, da Lei 11.419/2006, estabelece que os 

documentos eletrônicos “somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para 

suas respectivas partes processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei 

para as situações de sigilo e de segredo de justiça”; 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de 

Justiça na sua 114ª Sessão Ordinária, realizada em 5 de outubro de 2010, no julgamento do Ato 

nº 0001776-16.2010.2.00.0000. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada 

na rede mundial de computadores (internet), assegurado o direito de acesso a informações 

processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de 

demonstração de interesse. 

 

Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica 

o disposto neste artigo. 

 

Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso são: 

 

I – número, classe e assuntos do processo; 

 

II – nome das partes e de seus advogados; 
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III – movimentação processual; 

 

IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. 

 

Art. 3.º O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o 

membro do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo 

eletrônico. 

 

§ 1º. Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do 

Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, 

acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio 

eletrônico, desde que demonstrado interesse, para fins, apenas, de registro, salvo nos casos de 

processos em sigilo ou segredo de justiça. 

 

§ 2º. Deverá haver mecanismo que registre cada acesso previsto no parágrafo 

anterior. 

 

Art. 4.º As consultas públicas dos sistemas de tramitação e acompanhamento 

processual dos Tribunais e Conselhos, disponíveis na rede mundial de computadores, devem 

permitir a localização e identificação dos dados básicos de processo judicial segundo os 

seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011) 

 

I – número atual ou anteriores, inclusive em outro juízo ou instâncias; 

 

II – nomes das partes; 

 

III – número de cadastro das partes no cadastro de contribuintes do Ministério da 

Fazenda; 

 

IV – nomes dos advogados; 

 

V – registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil. 
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§ 1º. A consulta ficará restrita às seguintes situações: (Redação dada pela Resolução 

nº 143, de 30.11.2011) 

 

I - ao inciso I da cabeça deste artigo, nos processos criminais, após o trânsito em 

julgado da decisão absolutória, da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena; 

(Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011) 

 

II - aos incisos I, IV e V da cabeça deste artigo, nos processo sujeitos à apreciação 

da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Resolução nº 143, de 30.11.2011) 

 

§ 2º. Os nomes das vítimas não se incluem nos dados básicos dos processos 

criminais. 

 

Art. 5.º A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais impedirá, 

quando possível, a busca pelo nome das partes. 

 

Art. 6º. A certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, 

inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida figura no pólo passivo 

da relação processual originária. 

 

Art. 7º. A certidão judicial deverá conter, em relação à pessoa a respeito da qual se 

certifica: 

 

I - nome completo; 

 

II – o número do cadastro de contribuinte no Ministério da Fazenda; 

 

III – se pessoa natural: 

 

a) nacionalidade; 

 

b) estado civil; 

 

c) números dos documentos de identidade e dos respectivos órgãos expedidores; 
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d) filiação; e 

 

d) o endereço residencial ou domiciliar. 

 

IV – se pessoa jurídica ou assemelhada, endereço da sede; e  

 

V – a relação dos feitos distribuídos em tramitação contendo os números, suas 

classes e os juízos da tramitação originária. 

 

§ 1º. Não será incluído na relação de que trata o inciso V o processo em que houver 

gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º da Lei no. 7.210, de 1984) ou quando a pena já tiver 

sido extinta ou cumprida, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou 

outros casos expressos em lei (art. 202, da Lei 7.210, de 1984). 

 

§ 2º. A ausência de alguns dos dados não impedirá a expedição da certidão negativa 

se não houver dúvida quanto à identificação física da pessoa. 

 

Art. 8º. A certidão judicial, cível ou criminal, será negativa quando não houver feito 

em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada. 

 

§1º. A certidão judicial criminal também será negativa:  

 

I – quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou 

processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado. 

 

II – em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 

1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida. 

 

§ 2º Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando 

suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro 

de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por 

carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação. 

 



241 

 

Art. 9º. O requerente de certidão negativa sobre a sua situação poderá, na hipótese 

do §1º inciso I, do artigo anterior, solicitar a inclusão do resumo da sentença absolutória ou que 

determinou o arquivamento. 

Art. 10. A certidão requisitada mediante determinação judicial deverá informar 

todos os registros constantes em nome da pessoa. 

 

Art. 11. A certidão judicial negativa será expedida eletronicamente por meio dos 

portais da rede mundial de computadores. 

 

Art. 12. A certidão judicial positiva poderá ser expedida eletronicamente àqueles 

previamente cadastrados no sistema processual, contendo, se for o caso, o resumo da sentença 

criminal (Art. 2º. da Lei 11.971, de 2009).  

 

Parágrafo único. A pessoa não cadastrada solicitará a expedição de certidão 

conforme regulamentado pelo tribunal respectivo. 

 

Art. 13. Os órgãos jurisdicionais de que tratam os incisos I - A a VII do art. 92 da 

Constituição deverão observar os termos desta Resolução a partir de 180 (cento e oitenta) dias 

da data de sua publicação. 

 

Parágrafo único. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede 

mundial de computadores em desconformidade com esta Resolução poderá solicitar a 

retificação ao órgão jurisdicional responsável. 

 

Art. 14. Está Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

Ministro CEZAR PELUSO 

 

Este texto não substitui a publicação oficial. 

 

 


