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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos do Processo Judicial eletrônico 

(PJe) no meio ambiente laboral da advocacia. Inicialmente, apresenta uma breve 

contextualização sobre o meio ambiente e em especial sobre o meio ambiente laboral e 

virtual. Em seguida, traz os princípios constitucionais inerentes ao tema, passando a 

apresentar os aspectos históricos do trabalho e o meio ambiente laboral equilibrado como 

direito humano e fundamental e a inclusão do ambiente do trabalho dentro desse contexto. 

Apresenta uma análise sobre a existência e atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

frente ao PJe. Aponta as principais normas e diretrizes trabalhistas de proteção ao trabalhador, 

comparando a sua abrangência com as regras do Direito ambiental, de maior complexidade e 

influência. Indica os impactos do PJe no meio ambiente laboral da advocacia. A 

metodologia empregada é a teórico documental em uma pesquisa qualitativa, com 

técnica dedutiva, em que são analisados a legislação pertinente, a doutrina e alguns 

dados estatísticos. A proposta é analisar a realidade de forma e verificar a viabilidade 

de procedimentos que visem a garantir um sistema justo e acessível a todos e com 

impactos positivos no meio ambiente do trabalho, empreendendo um estudo 

específico sobre o PJe e o direito ao desenvolvimento como direito fundamental e a 

boa governança como um possível caminho para a sustentabilidade. Por fim, analisar-

se-á o impacto no meio ambiente laboral do advogado.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Processo Judicial Eletrônico, Meio ambiente laboral, Acesso 
à Justiça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ABSTRACT 

 

 This paper aims to analyze the impacts of the Electronic Judicial Process (PJe) on the 

labor environment of advocacy. Initially, it presents a brief contextualization about 

the work environment and the virtual environment. It then brings the constitutional 

principles inherent to the theme by presenting the historical aspects of work and the 

working environment, balanced as a human and fundamental right, and the inclusion 

of the work environment within this context. It presents an analysis on the existence 

and performance of the National Council of Justice regarding the electronic judicial 

process. Passing the analysis of the electronic judicial process itself. Of the right to an 

environmentally balanced environment. It outlines the main labor standards and labor 

protection guidelines, comparing their coverage with the rules of environmental law, 

of greater complexity and influence. Indicates the impacts of the PJe on the labor 

environment of advocacy. The methodology used is the documentary theorist in a 

qualitative research, with deductive technique, in which the pertinent legislation and 

the doctrine and some statics data are analyzed. The proposal is to analyze the 

situation in order to verify the feasibility of procedures that aim to ensure fair and 

accessible system to all and with positive impacts on the work environment, make a 

specific study on the PJe and the right to development as a fundamental right And 

good governance as a possible path to sustainability. Finally, analyze the impact of 

the lawyer's work environment. 

 

KEY WORDS: Electronic Judicial Process, Labor Environment, Access to Justice 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos primórdios da humanidade, o homem utilizou-se do próprio homem ao 

ponto de transformar seu semelhante em mercadoria com o objetivo de se explorar a 

força de trabalho. Esta foi a fase da escravidão. Com seu fim, o homem passou a se 

organizar para garantir a produção. 

Além da produção, para Hegel (1971), o trabalho é considerado em função 

da construção da eticidade. Neste sentido, “a filosofia do trabalho de Hegel atribui ao 

homem a tarefa de tornar-se não tanto senhor da natureza quanto senhor de si mesmo” 

(SANTOS, 1993, p. 39). 

Diferentemente de qualquer ser vivente na face da terra, o homem e seu 

poder intelectivo modifica constantemente seus hábitos e comportamentos, tendo 

promovido inúmeras modificações sociais ao longo dos séculos até chegar à 

Revolução Industrial, em que os meios de produção capitalistas sofreram um 

drástico incremento, motivado pelo apetite consumista e voraz da população que 

aumentava e migrava do campo para as cidades (CORTEZ; ORTIGOZA, 2009, 

p.12). 

Após a Revolução Industrial, inúmeras foram as tecnologias que alteraram a 

relação do homem com o trabalho, e no intuito de garantir a saúde, o bem estar social 

e um ambiente laboral equilibrado, surgem as leis de proteção ao trabalho. A história 

mostra que a conquista dos direitos dos trabalhadores se deu a partir dos movimentos 

contrários à exploração da mão de obra, que era realizada de forma desumana. A 

partir daí, tem-se uma maior conscientização sobre os valores do trabalho e seu 

especial atributo de conferir dignidade ao ser humano/trabalhador. Inicialmente a 

proteção se deu de forma individual e, posteriormente, coletiva. 

Após os idos de 1972, data da 1ª Conferência internacional sobre o Meio 

ambiente, ficou clara a preocupação com os cuidados que deveria haver no trato do 

meio ambiente, conforme citado por Brandão (2006, p. 51) 

As preocupações sociais e ambientais passaram a ser amplamente discutidas 

no âmbito internacional, com intuito de unir ações, promover atitudes, estimular e 

apoiar os Estados no implemento de normas específicas em prol da preservação do 

meio ambiente e da inserção social. Deste modo, foram realizados importantes 

encontros, com a participação de um grande número de nações, como, por exemplo, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo 
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(Suécia), em 1972, e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (Brasil), em 1992.  

As diretrizes internacionais, foram idealizadas de forma a orientar todos os 

setores da sociedade, bem assim as manifestações dos movimentos em prol dos 

direitos humanos e ambientais, passaram a nortear as ações da sociedade. A todo 

momento se observa a preocupação com a sustentabilidade, com os direitos humanos 

e com uma política que seja capaz de atingir os objetivos sociais e manter o mercado 

econômico ao mesmo tempo. Foram editadas importantes leis pelos Estados, que 

acabam por compelir a atividade econômica a inserir, no seu contexto, as variáveis 

social e ambiental. 

De forma a manter a fidelidade das linhas de pesquisa deste estudo, 

explorou-se de forma acentuada o desenvolvimento e os impactos causados no meio 

ambiente laboral no Brasil, procurando trazer a tona um breve histórico e uma análise 

da legislação pertinente. 

Nos últimos anos, inúmeras inovações tecnológicas acabaram por mudar a 

rotina das pessoas. Paralelamente, o meio ambiente laboral vem sendo 

constantemente alterado em consequência das inovações tecnológicas. 

O presente estudo visa analisar o Processo Judicial eletrônico (PJe), sua 

implantação, o acesso à jurisdição e os impactos do PJe no meio ambiente laboral dos 

advogados. Estuda-se a Lei nº 11.419/2006, responsável pela verdadeira implantação 

do PJe, a fim de se verificar eventuais mudanças quanto ao acesso à jurisdição, seja 

para o cidadão comum ou para o operador da área.  

A Lei nº 11.419/2006, que regulamentou a tramitação do processo judicial 

acabou por instituir toda a informatização do processo judicial, tornando de forma 

definitiva digital. 

A implantação do Sistema CNJProjudi, um programa de informática 

(software), visa acabar radicalmente com o processo judicial físico de papel, 

transformando-o totalmente em meio digital, dando um novo rumo as práticas 

processuais no Brasil. Exige-se, por consequência, dos advogados, consideráveis 

mudanças para viver uma modernidade da função jurisdicional, uma mudança radical 

em seus métodos de trabalho para ajuizar suas ações, realizar consulta de peças, 

manifestar, receber intimações, protocolar e acompanhar o processo judicial, petições 

e recursos. 

A pesquisa também buscou examinar a evolução histórica do trabalho no 
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Brasil e as garantias constitucionais e legislativas de um meio ambiente laboral 

equilibrado. 

A delimitação do tema se justifica diante dos inúmeros questionamentos que 

se tem feito sobre a possibilidade ou não de se possuir um processo judicial 

totalmente eletrônico, garantindo o acesso as informações, ao Poder Judiciário, se ter 

o direito ao desenvolvimento como direito fundamental, com o menor impacto ao 

meio ambiente laboral do advogado. Ademais, planteia-se que a boa governança pode 

e deve ser uma parceira para a sustentabilidade perante a realidade social, e na busca 

do livre exercício da profissão da advocacia. 

A metodologia empregada é a teórico documental em uma pesquisa 

qualitativa, com técnica dedutiva, em que são analisados a legislação pertinente, a 

doutrina e alguns dados estatísticos fornecidos principalmente pelo CNJ e a OAB do 

Paraná. Tendo como principal marco teórico normas, diretrizes e cartilhas sobre o PJe 

emitidos pelo CNJ e a obra de Paulo Affonso Leme Machado.  

A coleta de dados foi procedida por meio de artigos, livros e revistas, 

acrescidos de informações colhidas em trabalhos já produzidos sobre o tema, cujos 

dados foram levantados também por meio do acesso à rede mundial de computadores. 

A proposta é analisar a realidade de forma a verificar a viabilidade de 

procedimentos que visem garantir um sistema justo e acessível a todos e com 

impactos positivos no meio ambiente do trabalho, fazer um estudo específico sobre o 

PJe e o direito ao desenvolvimento como direito fundamental e a boa governança 

como um possível caminho para a sustentabilidade. 

Dividido em sete capítulos, inicialmente, no capítulo 1 desta pesquisa, será 

apresentado um breve histórico sobre o meio ambiente, dando ênfase ao meio 

ambiente laboral e sua abrangência, bem como as influências de alguns princípios do 

direito ambiental no seu contexto, apresentando ainda o meio ambiente virtual. 

Se dedica ao estudo dos princípios constitucionais inerentes ao tema, no 

capítulo 2, trabalhando com o desenvolvimento sustentável, garantia ao acesso a 

jurisdição, a informação e publicidade, bem como a garantia da razoável duração do 

processo. 

Dito isso, aprofunda-se nos aspectos históricos do trabalho e do meio 

ambiente laboral equilibrado. O capítulo 3 é dedicado às leis e garantias referentes ao 

trabalho, relacionando os aspectos pertinentes a segurança e saúde do trabalhador e a 

proteção de sua dignidade. Destaca-se, também, o poder de escolha como ato de 
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liberdade, explorando o conceito de desenvolvimento humano. 

Já o capítulo 4 apresenta o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sua atuação 

sobre a atividade jurisdicional e a boa governança como uma possível solução para 

alcance da sustentabilidade. 

No capítulo 5, apresenta-se o PJe, dentro de um contexto histórico que 

permitiu sua implantação e a análise da Lei nº 11.419/2006 que, por fim, implantou 

definitivamente o processo judicial totalmente de forma virtual. 

Por fim, o capítulo 6 busca apresentar os impactos do PJe no meio ambiente 

laboral da advocacia, dedicando-se à análise das consequências da implantação de um 

sistema para a concretização do processo relacionado à prática, às exigências 

necessárias para sua concretização e o abalo na saúde do advogado. Nesse diapasão, a 

justiça socioambiental abrange o tratamento responsável no que diz respeito à saúde e 

segurança do trabalhador. Salienta-se que a advocacia não é uma atividade 

empresarial e sim uma atividade intelectual. 
 

Por fim, são apresentadas as considerações finais em relação a pesquisa 

realizada, procurando responder objetivamente a questão central: se o meio ambiente 

laboral e as condições de trabalho do advogado - submersas à nova tecnologia do PJe 

- são ou não benéficas. 
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1 MEIO AMBIENTE 

 
A primeira conferência internacional a respeito do meio ambiente aconteceu 

em Estocolmo no ano de 1972, e foi marcada principalmente pela confirmação por 

diversos países da necessidade de cuidar do meio ambiente de forma ordenada e 

conjunta. Brandão (2006) destaca: 

 

Essa mudança de paradigma da compreensão do direito à proteção como 
uma espécie dos direitos humanos veio a ser reafirmada em diversos 
tratados regionais e na Conferência de Estocolmo (Suécia, 1972), na qual 
se decidiu pela criação do Programa da ONU para o  Meio Ambiente – 
PNUMA, de caráter permanente, com a responsabilidade de estimular, 
coordenar e, ainda, facilitar as atividades diretamente relacionadas com o 
meio ambiente das outras agências especializadas, fazendo proliferar, a  
partir de então, instrumentos internacionais de proteção ambiental 
(BRANDÃO, 2006, p. 52). 

 
Ao dispor sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Lei nº 

6.938/1981 1  em seu art. 3º, inciso I, diz que meio ambiente é “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

 Para Costa (2010, p. 55) com relação ao conceito de meio ambiente pode-se 

dizer que:  

 o significado do termo, às vezes tão óbvio é, na verdade, vasto e dá 
margens a vários tipos de entendimentos, sem garantir, no entanto, que uns 
e outros estejam incorretos ou incompletos. Isso dependerá de vários 
fatores, entre eles a visão de vida do autor e sua área de formação 
(COSTA, 2010, p. 55). 

 

 De certo, todos são influenciados pelos fatores ambientais nos quais 

encontram-se inseridos e, da mesma forma, têm suas ações condicionadas por 

questões natureza ambiental, seja natural ou artificial.  

Milaré (2015) afirma que: 

 

Em últ ima análise, essa definição designa o conjunto de fatores que 
condicionam ou d irecionam o contexto das atividades humanas; e mais, 
refere-se às atividades mes mas, na medida em que elas são influenciadas e 
igualmente influenciam o contexto em que se encontram, tendo-se em v ista 
a interação existente entre meio natural e atividade humana (MILARÉ, 
2015, p. 137). 

                                                 
1  BRASIL. Lei nº. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Po lít ica Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanis mos de formulação e aplicação, e  dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 02 set. 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 02 abril 
2016. 
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Cada ser humano é influenciado e guiado em suas atividades pelo contexto 

ambiental em que se encontra e, da mesma forma, influencia o contexto ambiental à 

sua volta. 

Para Antunes (2013), meio ambiente é: 

 

[...] um conjunto de ações, circunstancias, de origens culturais, 
sociais, físicas, naturais e  econômicas que envolve o homem e 
todas as formas de v ida. É um conceito mais amplo que o de 
natureza, o qual em sua acepção  tradicional  limita-se  aos  bens  
naturais. Daí ser possível falar-se em meio ambiente urbano, meio 
ambiente do trabalho, etc. (ANTUNES, 2013, p. 606).  

 

Segundo Fiorillo (2013, p. 74) o meio ambiente natural, ou meio ambiente 

físico, “é constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas 

(inclusive pelo mar territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), 

pela fauna e flora” (FIORILLO, 2013, p. 74). 

A Constituição da República de 1998 (CR/1988) em seu art. 2252, prevê o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

 

Art. 225 da CR/1988. Todos têm direito ao  meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletiv idade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;   
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III - defin ir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer ut ilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   
IV - exig ir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;   
V - controlar a  produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a  qualidade de 
vida e o meio ambiente;     
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade [...] (BRASIL, 1988). 

                                                 
2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 
1988 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
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A CR/1988 alçou o meio ambiente ao status de direito fundamental, 

entretanto, trouxe consigo um conceito bastante amplo do que viria a ser meio 

ambiente. Tal fato deu-se por opção do legislador que inseriu no artigo em questão 

um conceito aberto, não taxativo, do que viria a ser meio ambiente. Desta forma o 

meio ambiente pertence a todos e deve ser mantido de forma a garantir uma sadia 

qualidade de vida para todos.  

 

1.1 Meio ambiente do trabalho 

 
O meio ambiente laboral é a junção das condições existentes no local de 

trabalho relativos à qualidade de vida do trabalhador. O art. 7º, inciso XXXIII, e o art. 

200, da  CR/88 garantem: 

 

Art. 7º da CR/1988. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXXIII - proib ição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos [...]. 
Art. 200 da CR/1988. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e ep idemio lógica, bem como 
as de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e  
tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - co laborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Pode-se, então, conceituar o meio ambiente do trabalho “como o conjunto de 

fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que interligados, ou não, estão presentes 

e envolvem o local de trabalho da pessoa” (SANTOS, 2000, s/p). É este enfoque do 

meio ambiente que interessa ao presente trabalho, que adota o conceito de meio 

ambiente do trabalho como sendo: 

 

o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam 
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e 
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na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 
dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentem (homens 
ou mulheres), maiores ou menores de idade, celet istas, servidores públicos, 
autônomos, etc. (RIBEIRO, 2008, p. 20). 

 

Para Mancuso (2002, p. 59), o meio ambiente do trabalho conceitua-se 

“‘habitat’ laboral, isto é, tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o 

local onde o homem obtém os meios para prover o quanto necessário para a sua 

sobrevivência e desenvolvimento, em equilíbrio com o ecossistema” (MANCUSO, 

2002, p. 59). 

O mesmo autor (2002) entende que a ausência de qualidade de vida deve 

ser considerada como lesão: “a contrario sensu, portanto, quando aquele habitat se 

revele inidôneo a assegurar as condições mínimas para uma razoável qualidade de 

vida do trabalhador, aí se terá uma lesão ao meio ambiente do trabalho 

(MANCUSO, 2002, p. 59)”. 

Portanto, o meio ambiente de trabalho pode ser considerado como o local 

onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, de forma remunerada ou 

não, cujo equilíbrio baseia-se na salubridade do meio e na ausência de agentes que 

comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da 

condição, gênero, idade, raça ou conhecimento que ostentam. 

Assim é o entendimento de Fiorillo (2004, p. 66), que entende que “a 

salvaguarda do homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de degradação e 

poluição do meio ambiente onde exerce seu labuto, que é essencial à sua sadia 

qualidade de vida, é, sem dúvida, um direito difuso” (FIORILLO, 2004, p. 66).  

Sob este contexto, Silva (2010) corrobora: 

 

Merece referência em separado o meio ambiente do trabalho como o local 
em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de 
vida está, por isso, em íntima dependência da qualidade daquele ambiente. 
É um meio ambiente que se insere no artificial, mas digno de tratamento 
especial, tanto que a Constituição o menciona exp licitamente no art. 200, 
VIII, ao estabelecer que uma das atribuições do Sistema Único de Saúde 
consiste em elaborar a proteção do ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. O ambiente do trabalho é protegido por uma série de normas 
constitucionais e legais destinadas a garantir-lhe condições de salubridade 
e segurança (SILVA, 2010, p. 21). 

 
Diante disso tem-se que o meio ambiente laboral deve ser protegido com 

todo o rigor que merece a proteção ao meio ambiente de forma geral. 
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1.1.1 Conceito 

 

A importância de se conceituar o trabalho na presente pesquisa decorre do 

foco principal da pesquisa, a saber, o meio laboral do advogado. Desta forma se faz 

necessário interpretar as tarefas e trabalhos desenvolvidos. 

Considera-se que o trabalho deve ser visto não somente como meio de 

subsistência do ser humano, mas sim um meio de conferir- lhe dignidade.  

Para Hegel (1971), o trabalho “não é só satisfação das próprias necessidades 

individuais e imediatas, mas é a expressão de um valor maior: nele se forma a 

consciência pessoal e social, se manifesta o caráter público e universal do ser humano. 

Tal atividade não ocorre mecanicamente, mas é realizada por sujeitos que ao lidar 

com a natureza lhe conferem um significado”, de maneira que “a ação cega da 

natureza é transformada em uma ação conforme a um fim” (HEGEL, 1971, p. 126). 

Conforme as lições de Cerqueira (1961) o trabalho: 

 
constitui o centro da vida terrena do homem, que passa a sua existência, 
alternadamente, a  trabalhar ou a repousar [...]. Não é, em si, apenas o meio 
natural a que o homem é obrigado a recorrer para prover a sua 
subsistência, mas instrumento de progresso e de civilização  interior 
(CERQUEIRA, 1961, p. 292). 

 

 Marx (1984) alerta para o fato que o trabalho não pode apenas ser visto 

como essência do homem como sugere Hegel, é necessário também encarar os 

pontos negativos: “Hegel permanece no ponto de vista da economia política 

moderna. Ele entende o trabalho como essência, a essência que se realiza do 

homem: vê apenas o aspecto positivo do trabalho não o negativo” (MARX, 1984, p. 

264). 

 Ao considerar então o trabalho como atividade realidade que deve 

dignificar o homem e servir para todos, passe-se ao entendimento do meio ambiente 

do trabalho que de forma rasa pode ser classificado como o local onde as pessoas 

desenvolvem suas atividades laborais. Nos dizeres de Fiorillo (2013): 

 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham 
suas atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou 
não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de 
agentes que comprometam a incolumidade físico-psiquíca dos 
trabalhadores, independente da condição que ostentem (FIORILLO, 2013, 
p. 53). 
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Ocorre que o meio ambiente laboral está sujeito a diversos fatores, assim, 

historicamente o crescimento industrial trouxe como efeito direto o aumento 

desordenado das populações nas grandes cidades pela intensa atividade produtiva, 

gerando um desequilíbrio no ambiente urbano. Fiorillo (2013) afirma que: 

 

O crescimento econômico, se por um lado trazia o desenvolvimento da 
indústria e do próprio Estado, por outro cuidou de provocar a degradação do 
meio ante prát icas selvagens do capitalis mo, preocupado em produzir em 
grande escala sem atentar para a preservação da qualidade de v ida. Apesar 
de essa preocupação ser relativamente recente, constata-se que os problemas 
relacionados à saúde do trabalhador são antigos, verificando-se na Grécia as 
primeiras preocupações com a relação saúde/trabalho (FIORILLO, 2013, p. 
281). 

 

Simploriamente o meio ambiente do trabalho poder-se-ia ser definido como 

o local composto por móveis e imóveis onde o ser humano exerce continuamente suas 

atividades laborais, com segurança e qualidade. Nas palavras de Farias (2007), seria: 

 

[...] o lugar onde o t rabalhador exerce sua profissão ou desenvolve seu 
trabalho. A segurança e a hig idez do ambiente de trabalho integram esse 
conceito, que abarca fatores de ordem física, química, b iológica, mecânica, 
ergonômica e cultural (FARIAS, 2007, p. 445). 

 

Diante do exposto para fins deste trabalho entende-se  como meio ambiente 

laboral todo e qualquer lugar onde o homem exerça seu ofício, seja de forma 

remunerado ou não, em local interno ou externo, incluindo o mundo virtual. 

 

1.1.2 Natureza jurídica 

 

Tal é a importância do meio ambiente do trabalho, do trabalho e de sua 

proteção que a CR/88, traz sua proteção em diversos momentos e aspectos: 

 

Art. 6º da CR/88. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a morad ia, o t ransporte, o lazer, a  segurança, a previdência social, 
a proteção à matern idade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) (BRASIL, 1988). 

 

No intuito de promover a melhoria da “condição social” e garantir a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho” o art. 7º da CR/88 assegura expressamente: 
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Art. 7º da CR/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança [...] (BRASIL, 1988). 

 

A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, assegurando a todos existência digna, conforme os dita mes da 

justiça social,  observando o princípio da defesa do meio ambiente – todos de igua l 

hierarquia constitucional. Nesse sentindo os arts.  170 e 196 da CR/88: 

 

Art. 170 da CR/88. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (BRASIL, 1988).  
 
Art. 196 da CR/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante polít icas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

No capítulo VII (Da ordem social), art. 200, incisos II e VIII, da CR/88, 

garantiu a proteção do meio ambiente do trabalho. Leia-se: 

 

Art. 200 da CR/88. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
[...] II - executar as ações de vigilância sanitária e ep idemio lógica, bem 

como as de saúde do trabalhador;  
[...] VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Delgado (2006, p. 56) destaca a inalienabilidade dos direitos fundamentais, 

uma vez que, sendo destituídos de conteúdo econômico-patrimonial, não podem ser 

disponibilizados, transferidos ou negociados. E acrescenta: 

 
A indisponibilidade absoluta dos direitos fundamentais pode ser melhor 
compreendida quando se tem como referência seu caráter axiológico, ou 
seja, manifestam valores inerentes à pessoa humana (como, por exemplo, 
vida, saúde, trabalho, educação etc.), todos eles considerados 
indispensáveis à formação integral do homem enquanto cidadão 
(DELGADO, 2006, p. 56). 

 
Nesse contexto, Delgado (2010) observa que: 

 
A Constituição da República, em consonância com os princípios da 
valorização do trabalho e da justiça social – a par do p róprio princíp io 
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constitucional máximo, da dignidade da pessoa humana -, reconhece o 
sistema capitalista no país, a  propriedade privada dos meios de produção e 
de qualquer bem material ou imaterial, mas, inquestionavelmente, submete 
tal propriedade à sua função social e, na mesma medida função ambiental 
(DELGADO, 2010, p. 35). 

 

 Meio ambiente do trabalho deve ser visto como um ecossistema complexo 

onde os seres humanos desenvolvem suas atividades produtivas, seja de que natureza 

for, de forma remunerada ou não. Isso forma um verdadeiro ecossistema de trocas, 

renovações e compensações, fundado na força de trabalho do empregado e na garantia 

de salubridade e da sadia qualidade de vida. 

No intuito de proteção do “habitat” laboral destaca-se  os arts. 154 e 201 da 

Consolidação das leis do trabalho (CLT), que em complemento a CR/1988 oferece 

normas de proteção e sansão, in verbis: 

 

Art. 154 da CLT. A observância, em todos os locais de trabalho, do 
disposto neste Capitulo, não desobriga as empresas do cumprimento de 
outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos 
de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se 
situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de 
convenções coletivas de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977) (BRASIL, 1943). 
 
Art. 201 da CLT. As infrações ao d isposto neste Capítulo relat ivas à 
medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 (três) a  30 (trinta) 
vezes o valor de referência prev isto no artigo 2º, parágrafo  único, da Lei nº 
6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho 
com multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o mesmo valor. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) (BRASIL, 1943). 

 

Quanto à natureza jurídica, pode-se dizer que o meio ambiente do trabalho é 

um direito de terceira geração, estando na mesma categoria daqueles como os de 

fraternidade e solidariedade, sendo também imprescindível à condição humana. O 

meio ambiente do trabalho seria também um direito difuso, indisponível e patrimônio 

de todos. 

A Lei no 8.078/1990 define direitos difusos como sendo “os transindividuais, 

de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato” (BRASIL, 1990). Ou seja, direitos difusos seriam aqueles que 

a ninguém especificamente pertence o direito ou a proteção, não seria possível 

especificar uma pessoa ou grupo a quem pertenceriam. Ultrapassam a figura de um 

único indivíduo ou grupo específico e se tornam indeterminados. 

Em matéria de meio ambiente de trabalho, o Brasil ratificou as convenções 
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148, 152, 155 e 161.  

A Convenção 148, que trata da contaminação do ar, ruído e vibrações, foi 

ratificada em 14/01/1982 e promulgada através do Decreto n° 93.413/1986.  

A convenção 152, que trata da segurança e higiene dos trabalhos portuários, 

foi ratificada em 17/05/1990 e promulgada pelo Decreto nº 99.534/1990.  

A Convenção 155, que trata da segurança e saúde dos trabalhadores, foi 

ratificada em 18/05/1992 e promulgada pelo Decreto n° 1.254/1994, que dispõe, em 

seu art. 1°, que: “ela se aplica a todas as áreas de atividade econômica, facultando ao  

Estado membro, após consulta prévia às organizações sindicais de empregadores e 

trabalhadores interessadas, excluir total ou parcialmente da sua aplicação 

determinadas áreas de atividade econômica”. O art. 2º diz que: “ela se aplica a todos 

os trabalhadores das áreas de atividade econômica abrangidas, facultando, da mesma 

forma, a exclusão parcial ou total de categorias limitadas de trabalhadores que 

apresentariam problemas particulares para sua aplicação.” O art. 3º define algumas 

expressões utilizadas no texto da norma: 

 

a) a expressão "áreas de atividade econômica" abrange todas as áreas 
em que existam t rabalhadores empregados, inclusive a admin istração 
pública; 
 
b) o termo "trabalhadores" abrange todas as pessoas empregadas, 
incluindo os funcionários   públicos; 
 
c) a expressão "local de trabalho" abrange todos os lugares onde os 
trabalhadores devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que 
estejam sob o controle, direto ou indireto do  empregador; 
 
d) o termo "regulamentos" abrange todas as disposições às quais a 
autoridade ou as autoridades competentes tiverem dado força de lei; 
 
e) o termo "saúde", com relação ao trabalho, abrange não só a 
ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e 
mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a 
segurança e a higiene no trabalho (BRASIL, 1994). 

  

A Convenção 161, que trata dos Serviços de Saúde do Trabalho, foi 

ratificada em 18/05/1990 e promulgada através do Decreto n° 127/1991, em seu art. 

1º e seguintes, apresenta definições: 

 

a) a expressão "serviços de saúde no trabalho" designa um serviço 
investido de funções essencialmente preventivas e encarregado de 
aconselhar o empregador, os trabalhadores e seus representantes na empresa 
em apreço,   sobre: 
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i) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de 
trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental 
ótima em relação ao  trabalho; 
 
ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando 
em conta seu estado de sanidade física e   mental; 
 
b) a expressão "representantes dos trabalhadores na empresa" designa 
as pessoas reconhecidas como tal em v irtude da legislação ou da prática 
nacional (BRASIL, 1991). 

 

 O art. 2º estabelece a obrigatoriedade de o Estado Membro definir, “pôr em 

prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente com relação aos 

serviços de saúde no trabalho. Os demais artigos estabelecem a forma e a fiscalização 

com intuito de se preservar a saúde” (BRASIL, 1991). 

Costa (2010, FAVOR INSERIR PÁGINA) aponta no sentido de que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é uma extensão do direito à vida – não somente 

de um indivíduo, mas de todos os povos, veja-se:  

 
Considerar o meio ambiente um direito à v ida, como afirmado por Antônio 
Augusto Cançado Trindade, vem também de uma convicção das Nações 
Unidas, a qual declara que não é somente o indivíduo que detém o d ireito à 
vida, mas também todos os povos. Logo, todas as exigências para essa 
sobrevivência incluem o meio onde vive esse povo. Consequentemente, o 
meio ambiente sadio e o direito a paz são extensões do direito à vida 
(COSTA, 2010, p. 99). 

 

Assim, pode-se dizer que o meio ambiente do trabalho é um direito de 

natureza difusa, metaindividual, fundamental, indivisível, tendo como titulares 

pessoas indeterminadas e tutela precipuamente a saúde, a sadia qualidade de vida e o 

direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para o 

trabalhador. 

Visto ser o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito 

fundamental do trabalhador a ser protegido e garantido, merece o tema um olhar mais 

detido. 

 

1.1.3 Meio ambiente do trabalho equilibrado 

 

Direitos fundamentais, por excelência, são aqueles que a CR/1988 determina 

como tais. Requerem uma especial proteção do Estado, sendo colocados em patamar 

diferenciado de proteção. O que fundamentaria o direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado como um direito fundamental seria o próprio fundamento 

da república, qual seja, a dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode 

constituir uma vida digna sem que haja um ambiente ecologicamente equilibrado e 

conveniente para o sua existência. 

Na análise de Milaré “[...] acrescentou o legislador constituinte, no caput do 

art. 225, um novo direito humano fundamental, direcionado ao desfrute de adequadas 

condições de vida em um ambiente saudável” (MILARÉ, 2011, p. 127). 

Desta forma não é possível se concretizar um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sem a observação da existência fática da dignidade humana, dito isso, 

afirma-se que: o ser humano só tem condições de exercer plenamente seu direito 

fundamental à vida digna quando existe a manutenção da qualidade de vida,  

vinculada ao ambiente ecologicamente equilibrado, em caso contrário, de outra forma 

nao seria possível. 

Fiorillo (2015, p. 139) expõe que o art. 225 CR/1988, estabelece um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para a sadia qualidade de vida 

fundamentalmente da pessoa humana, senão veja-se: 

 

Cabe observar que o art igo 225 da Constituição Federal de 1988 busca 
estabelecer, no mundo do dever-ser, um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para a sadia qualidade de vida fundamentalmente da pessoa 
humana, sendo adequado afirmar em face de nosso direito positivo que não 
só existe uma visão antropocêntrica do meio ambiente em sede 
constitucional mas também uma indissociável relação econômica do bem 
ambiental com lucro que pode gerar bem com a sobrevivência do próprio 
meio ambiente (art. 1º, IV, c/c o  art. 170, VI, da CF) (FIORILLO, 2015, p. 
139). 

 

Neste mesmo sentido, Bertoldi (2002) se posiciona: 

 

Efetivamente, este artigo [225] e a imensa leg islação ambiental existente, 
pretende de uma forma ou outra proteger "a qualidade do meio ambiente 
em função da qualidade da vida humana" ainda que não reconheçam o 
direito ao  meio ambiente como um d ireito humano em um n ível além do 
implícito (BERTOLDI, 2002, p. 22). 

 

Contudo, o disposto no art. 225 da CR/1988 garante um direito não apenas 

ao meio ambiente, mas à vida e a saúde humanas.  

É uma necessidade intrínseca ao homem um ambiente laboral equilibrado, 

uma vez que praticamente 1/3 de sua vida se desenvolve neste ambiente. Um meio 

ambiente de trabalho degradado não afeta o indivíduo de forma isolada, mas afeta 
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toda a cadeia produtiva, trazendo consequências e riscos para toda a sociedade. Assim 

não se pode ignorar o fato da importância em se manter um meio ambiente laboral 

equilibrado: 

 

Ao se exigir, portanto, que o meio  ambiente do trabalho seja seguro, 
saudável, equilibrado e híg ido ao trabalhador, o que se quer é que esse 
ambiente, em sua essência, seja manifestação do princípio  da dignidade da 
pessoa humana, ou seja, que o meio ambiente do trabalho revele-se como 
instrumento de efetivação dos direitos individuais fundamentais do ser 
humano (direitos fundamentais de primeira geração) (NASCIMENTO, 1999, 
p. 180). 

 

O ser humano tem como direito fundamental a liberdade, a igualdade, bem 

como o direito de desfrutar de condições que lhe proporcionem uma vida adequada. O 

avanço da tecnologia, da automação, a criação de novas máquinas traduzem o 

capitalismo tecnológico frenético existente hoje. Inicialmente com a Revolução 

Industrial o homem se preocupava em ter sua força de trabalho substituída por 

máquinas, hoje sofre com a dificuldade de acompanhar as inovações e com o medo de 

se tornar obsoleto para o mercado, que a cada dia que exige mais e mais o uso de 

novas tecnologias. 

Nem toda inovação tecnológica deve ou pode ser vista como ameaça, mas é 

preciso ponderar sobre uso das novas tecnologias e a manutenção do meio ambiente 

laboral sadio e estável para o trabalhador, permitindo que o mesmo se desenvolva sem 

prejudicar sua saúde.   

 

1.2 Meio ambiente virtual 

 
Com a constatação do uso generalizado da internet com o intuito de 

comunicação, expressão, registro e até mesmo de trabalho, tem-se a internet como um 

novo ambiente laboral. Assim, com relação ao meio ambiente digital, deve-se 

observar e entender seus desdobramentos na sociedade civil. Fiorillo (2013)  destaca 

acerca do tema: 

 

O meio ambiente dig ital, por v ia de consequência, fixa no âmbito 
de nosso direito positivo deveres, direitos, obrigações e regime de 
responsabilidades inerentes à manifestação de pensamento, criação, 
expressão e informação realizados pela pessoa humana com a ajuda 
dos computadores (art. 220 da CF) dentro do pleno exercício dos 
direitos culturais assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes 
no País (arts. 215 e 5º da CF) orientado pelos princíp ios 
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fundamentais da Constituição Federal (arts. 1º a 4º) (FIORILLO, 
2013, p. 547). 

 

É possível perceber que a CR/1988 possibilita uma leitura em que o meio 

ambiente digital é direito de todos, bem de uso comum do povo, atraindo para si a 

interpretação de direito difuso, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações3. Senão veja-se:   

 

Art. 215 da CR/1988. O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais (BRASIL, 1988).  

 

Art. 220 da CR/1988. A manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo 
não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição (BRASIL, 1988). 

 

Assim, faz todo o sentindo entender a internet como meio ambiente digital, 

que permite a difusão da informação e a disseminação da cultura, devendo ser 

atribuída a esta o dever de alcançar a finalidade a que se destina, com qualidade aos 

cidadãos/usuários, conforme também dispõe o CDC.  

 

2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS INERENTES AO TEMA 

 
Neste ponto se faz necessário enfatizar algumas das principais normas 

fundamentais de conduta de um indivíduo mediante às leis já impostas, de forma a 

estabelecer algumas exigências básicas ou fundamentos para tratar as situações aqui 

expostas. 

 
2.1 Desenvolvimento sustentável 

 
A palavra desenvolvimento está diretamente relacionada à ideia de 

crescimento e progresso. O desenvolvimento sustentável foi definido de forma mais 

aceitável pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada 

pelas Nações Unidas com o objetivo de discutir e estabelecer meios de harmonizar o 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, in verbis: “o 

                                                 
3Art. 225 da CR/1988. Todos têm direito ao  meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à  sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público  e à colet ividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 
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desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer 

a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento 

que não esgota os recursos para o futuro” (COMISSÃO MUNDIAL PARA O MEIO 

AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO – CMMAD, s.p., 1988). 

Segundo Veiga (2009, p. 157), existe uma diferença entre crescimento nos 

dias de hoje e antigamente:  

 

crescimento antigamente significava a devora dos recursos naturais pela 
força física do trabalho humano. O crescimento moderno passou cada vez 
a depender do uso inteligente das inovações que tornam o trabalho mais 
decentes e qualificados, além de conservar os ecossistemas (VEIGA, 2009, 

p. 157). 
 

Hoje todos sabem que as atitudes adotadas resultam em consequências no 

meio ambiente. Mas não se sabe o que se deve parar de fazer ou o que fazer. Lovelock 

(2006, p. 22), nesse sentido mostra que mais do que dizer que defende, é necessário a 

atitude de defender a Terra: 

 

A maioria acredita que algo desagradável poderá ocorrer em breve mas 
estamos tão confusos como em 1938 quanto a forma que assumirá é o que 
fazer a respeito. Nossa reação até agora tem sido como antes da segunda 
guerra mundial, uma tentativa de apaziguamento. O protocolo de Kyoto foi 
assustadoramente parecido com o acordo de Munique, os políticos 
procurando mostrar que reagem, mas na verdade tentando ganhar tempo. 
Por sermos animais tribais, a tribo não age unida enquanto não percebe um 
perigo real e presente. Essa percepção ainda não ocorreu (LOVELOCK, 
2006, p. 22).  

 

Para Piovesan (2000, p. 35):  

 

a Declaração de 1948 introduziu a concepção contemporânea de direitos 
humanos, marcada pela universalidade e indiv isibilidade desses direitos, 
pois ao consagrar direitos civis e políticos e direitos econômicos sociais e 
culturais, a Declaração combina o discurso liberal e o discurso social da 
cidadania ao conjugar o valor da liberdade ao valor da igualdade 
(PIOVESAN, 2000, p. 35). 

 

Para Lovelock (2006, p. 36): 

 

A declaração de Amsterdã representou um passo importante como a 
adoção da teoria Gaia como modelo  de trabalho para Terra. Com tudo, 
divisões territoriais e dúvidas persistentes impediram que os cientistas que 
assinaram a declaração enunciassem a meta da Terra auto-reguladora, que 
é, de acordo com a minha teoria, sustentar a habitabilidade (LOVELOCK, 
2006, p. 36). 
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Para Leff (2006), as questões relacionadas ao meio ambiente devem ser 

tratadas como um problema social: 

 

A questão ambiental aparece como uma problemática social e ecológica 
generalizada de alcance planetário, que mexe com todos os âmbitos da 
organização social, do aparato do Estado e todos os grupos e classes 
sociais. Isso induz um amplo e complexo processo de transformações 
epistêmicas no campo do conhecimento e do saber, das ideologias  teóricas 
e  prát icas,  dos paradigmas científicos e os programas de pesquisa (LEFF, 
2006, p. 282). 

 

Guerra (2006, p. 80) sobre o Relatório de Brundtland, traz a tese a respeito 

do desenvolvimento sustentável: “O Desenvolvimento capaz de manter o progresso 

humano não apenas em alguns lugares por alguns anos, mas em todo o planeta até um 

futuro longínquo” (GUERRA, 2006, p. 80).  

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 pode ser 

considerada como o principal documento acerca do direito ao desenvolvimento, sendo 

vista por muitos como um grande avanço no tocante aos direitos humanos. Uma vez 

que “sob a ótica normativa internacional, está definitivamente superada a concepção 

de que os direitos sociais, econômicos e culturais não são direitos legais” 

(PIOVESAN, 2010, p. 101). 

Piovesan (2010) identifica ainda que: 

 

para a Declaração de 1986 o desenvolvimento compreende um processo 
econômico, social, cu ltural e político, ―com o objetivo de assegurar a 

constante melhoria do bem-estar da população e dos indivíduos, com base 
em sua ativa, livre e significat iva partic ipação neste processo, orientado 
pela justa distribuição dos benefícios dele resultantes (PIOVESAN, 2010, 
p. 102).  

 

A Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, publicada em junho de 2015, 

alerta para a necessidade de direcionar as mudanças do mundo para um 

desenvolvimento humano: 

 

A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no p laneta junta-se, 
hoje, à intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que alguns, em 
espanhol, designam por «rapidación». Embora a mudança faça parte da 
dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem as 
ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A 
isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e 
constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para 
um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo 
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desejável [...] (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 4). 
 

Leff (2002, p. 17) aduz que a sustentabilidade não pode ser alcançada apenas 

com relação ao meio ambiente, na natureza: “o ambiente não é a ecologia, mas a 

complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da 

natureza através das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de 

conhecimento” (LEFF, 2002, p. 17). 

Assim Leff (2002, p. 161) acredita que o ambiente “é o Outro do pensamento 

metafísico, do lógos científico e da  racionalidade econômica” (LEFF, 2002, p. 161). 

E o saber ambiental, proposto pelo autor (2002), é um “saber sobre esse campo 

externalizado pela racionalidade econômica, científica e tecnológica da modernidade; 

mas, por sua vez, conota os saberes marginalizados e subjugados pela centralidade do 

lógos científico” (LEFF, 2002, p. 160). Deve-se ter em mente que o desenvolvimento 

deve direcionar para o uso inteligente do que se possui, com o intuito de alcançar os 

objetivos sem esgotar ou destruir aquilo que se usa ou utiliza.  Lovelock (2006, p. 20) 

revela o bem e o mal de cada um na utilização da Terra: 

 

Somos uma espécie equivalente aquela dupla esquizo ide do romance de 
Stevenson i o médico e o monstro. Temos a capacidade de destruição 
desastrosa, mas também o potencial de edificar uma civilização magnífica. 
O monstro nos levou a usar mal a tecnologia abusamos da energia e 
superpovoado a terra, mas não é abandonando a tecnologia que 
sustentaremos a civ ilização. Pelo  contrário, temos de usa-la sabiamente, 
como faria o médico, tendo em mira a saúde da terra, não a de pessoas. Vai 
ser tarde demais para desenvolvimento sustentável, precisamos é de uma 
retirada sustentável (LOVELOCK, 2006, p. 20). 

 

Mesmo com a existência da Declaração de 1986, ainda existem inúmeros 

desafios para o reconhecimento e efetivação ao direito do desenvolvimento. Pode-se 

citar, por exemplo, a noção de caridade que se tem quando se propõe o direito ao 

desenvolvimento. Para Marks (2010), “a caridade está presente, isto sim, na religião, 

aqui, no âmbito social, seja na perspectiva nacional ou mesmo internacional, se trata 

de um dever, pois o direito ao desenvolvimento, segundo a declaração, está submetida 

à lógica dos direitos humanos” (MARKS, 2010, p. 24). 

Neste sentido Marks (2010) ainda afirma: “E não há como negar que a lógica 

que influenciou a declaração foi sem dúvida aquela presente nas teorias dos direitos 

naturais. Dentro desta perspectiva a pessoa é o centro do direito ao desenvolvimento” 

(MARKS, 2010, p. 25).   
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Assim, percebe-se que não se trata apenas de escrever uma lei, mas sim de 

transformar o entendimento no sentindo de reconhecer que todos possuem de fato o 

direito ao desenvolvimento. Sempre atentos ao fato que o conceito de legitimidade é 

enfrentado de forma subjetiva na teoria weberiana: “parte da atitude do sujeito que 

legitima com respeito ao poder de legitimar, isto é, de uma ‘crença’, seja na validade 

do que é racional (segundo um valor ou propósito), na força da tradição ou na virtude 

do carisma” (BOBBIO, 1988, p. 172). 

Desta forma, o direito ao desenvolvimento desperta no sentido de entender 

que todos devem assumir suas ações, compreendendo a responsabilidade individual e 

coletiva pelos fatos que afetam o indivíduo. Dessa forma, é possível enunciar que: 

“[...] é dever dos Estados encorajar a participação popular em todas as esferas como 

um importante fator ao direito ao desenvolvimento” (PIOVESAN, 2010, p. 103). 

Essa participação deve se efetivar no sentindo de garantir a todos, a plenitude 

dos direitos e assim não repetir os erros históricos do passado. Mais uma vez ao 

observar as palavras do Papa Francisco percebe-se o motivo que leva a tais 

preocupações:  

 

[...] contemplando o mundo, damo -nos conta de que este nível de 
intervenção humana, muitas vezes ao serviço da finança e do consumismo, 
faz com que esta terra onde vivemos se torne realmente menos rica e bela, 
cada vez mais limitada e cinzenta, enquanto ao mesmo tempo o 
desenvolvimento da tecnologia e das ofertas de consumo continua a 
avançar sem limites. Assim, parece que nos iludimos de poder substituir 
uma beleza insuprível e irrecuperável por outra criada por nós [...] (PAPA 
FRANCISCO, 2015, p. 5). 

 

Para evitar uma catástrofe ainda maior é necessário aceitar que não é 

possível prever o futuro, e que as conjecturas acabam por resultar em uma verdadeira 

perda para todos, Lovelock (2006, p. 19) afirma a necessidade de evoluir com relação 

ao sistema da Terra: 

 

A ciência busca ser global e  mais do que uma coleção d ispersa de 
disciplinas separadas, mas mes mo os que adotam uma abordagem 
sistêmica da ciência seriam os primeiros a admit ir que nossa compreensão 
do sistema da Terra não é muito superior a de um médico do século XIX 
em relação ao seu paciente (LOVELOCK, 2006, p. 19). 

 

Para que o conhecimento possa de fato resultar em proteção ambiental é 

importante “a busca de um paradigma globalizante do conhecimento, a organização 
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sistêmica do saber e a uniformização conceitual por meio de uma metalinguagem 

interdisciplinar” (LEFF, 2002, p. 163). 

Pois todo conhecimento passa por um processo de construção que quanto 

mais interdisciplinar mais complexo e completo pode-se apresentar, “internalização 

de uma ‘dimensão’ ambiental generalizável aos diferentes paradigmas do 

conhecimento” (LEFF, 2002, p. 163).  

O texto de Leff (2002) que melhor apresenta essa questão do saber ambiental 

é: 

 

o saber ambiental a  ser constituído em relação com seus impensáveis, na 
reflexão do pensamento sobre o já pensado, na abertura do ser em seu 
porvir, em sua relação com o infin ito, no horizonte do possível e o que 
ainda não é. Nesse sentido, constrói-se um novo saber, uma nova 

racionalidade e um futuro sustentável (LEFF, 2002, p. 19).  
 

Assim, segundo Leff (2006): 

 

o saber ambiental não se conforma uma doutrina homogênea, fechada e 
acabada; emerge e se desdobra em um campo de formações ideológicas 
heterogêneas e dispersas, constituídas  por  uma  multip licidade  de  
interesses  e  práticas  sociais;  nas  estratégias  de  poder inscritas  no 
discurso teórico das  ciências (economia, ecologia, antropologia, d ireito); 
no saber camponês  e das  comunidades  indígenas  integrado  a seus  
sistemas  gnosiológicos,  seus  valores culturais e suas práticas tradicionais 
de uso da natureza; no saber ambiental inscrito nas políticas de 
desenvolvimento sustentável, em suas estratégias e em suas práticas 
discursivas, e em seus instrumentos normativos e jurídicos (LEFF, 2006, p. 
280-281). 

 

Em outras palavras: 

 

o diálogo de saberes é fo rmulado a partir do reconhecimento dos saberes – 
autóctones, tradicionais, locais – que aportam suas experiências e se 
somam ao conhecimento científico e especializado; mas implica, por sua 
vez, o d issenso e a ruptura com uma v ia homogênea para a 
sustentabilidade (LEFF, 2006, p. 376-377). 

 

De forma resumida, para Leff (2004):  

 

o saber ambiental vai além da ambientalização do conhecimento existente 
[...] transforma o conhecimento para construir uma nova ordem social [...] 
está comprometido com a utopia, através de novas formas de 
posicionamento dos sujeitos da história face ao conhecimento (LEFF, 
2004, p. 235).  
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Segundo Bobbio (1992) “a ideia de que o homem enquanto tal tem direitos, 

por natureza, que ninguém (nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e que ele mesmo 

não pode alienar […] foi elaborada pelo jus naturalismo moderno. Seu pai é John 

Locke” (BOBBIO, 1992, p. 28). 

Essa intervenção se faz oportuna no sentido de que a sociedade possui uma 

verdadeira preocupação de manter os bens sem observar os prejuízos causados a 

outrem. Como exemplo, destaca-se aqueles que acreditam que a existência da 

sociedade civil se dá em razão da imprescindibilidade de proteção da propriedade: 

 

A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se 
coloca dentro das limitações da sociedade civil através de acordo com 
outros homens para se associarem e se unirem em uma comunidade para 
uma vida confortável, segura e pacífica uns com os outros, desfrutando 
com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles 
que não são daquela comunidade (LOCKE, 1994, p. 61).  

 

Tudo isso leva a perceber que de fato é necessária uma conscientização 

global acerca do direito ao desenvolvimento. Piovesan (2010, p. 108) ainda destaca 

que são necessárias ações em conjunto para que se alcance o fim desejado: 

 

Assim, as dimensões centrais do direito humano ao desenvolvimento, 
englobam uma ampla d imensão de facetas, pois contempla a justiça social, 
a participação e accountability, programas e políticas nacionais, e a 
cooperação internacional, em resposta ao contexto mundial que o 
confronta (PIOVESAN, 2010, p. 108). 

 

Desta forma Fachin (2010) ressalta: 
 

Estado brasileiro seja signatário da referida declaração de 1986, que 
sistematiza o direito ao desenvolvimento, não há no direito (constitucional) 
pátrio qualquer menção ao d ireito ao desenvolvimento como um direito 
fundamental neste sentido abrangente e inclusivo que trata o documento 
internacional (FACHIN, 2010, p. 179). 

 

Por óbvio que frente a esta ausência o Poder Judiciário acaba por exercer um 

significativo papel para garantir o direito ao desenvolvimento de todos. 

Assim destaca-se a necessidade da independência do Poder Judiciário e 

paralelamente a necessidade de controle do mesmo, o que ensejou a criação do CNJ, 

que será mais detalhadamente estudado nesse trabalho. 
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2.2 Acesso a jurisdição 

 
Ao seguir os preceitos constitucionais de que todos deverão ser tratados sem 

discriminação4 e os direitos humanos existentes hoje, o acesso à jurisdição após a 

implantação do processo eletrônico necessita ser estudado de forma mais minuciosa. 

Respeitado o fato de que o acesso à jurisdição não é apenas a possibilidade 

do cidadão de ingressar em Juízo, mas também a garantia do seguimento do devido 

processo legal, garantindo a todos o direito de defesa e ampla atuação ao longo de 

todo o processo, com a devida apresentação das provas, fatos e testemunhas, o PJe 

deve assegurar  ao menos a verificação dos autos por qualquer interessado que se 

apresente. 

De acordo com Bobbio (1992, p. 28) “a ideia de que o homem enquanto tal 

tem direitos, por natureza, que ninguém (nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e 

que ele mesmo não pode alienar […] foi elaborada pelo jus naturalismo moderno. Seu 

pai é John Locke” (BOBBIO, 1992, p. 28). 

Pode-se perceber que com a implantação da necessidade da assinatura 

digital, imposta pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), bem 

como todos os demais programas e dispositivos necessários para acessar o PJe, a 

implantação da tecnologia não garante o acesso à jurisdição, mas acaba por causar em 

alguns momentos um verdadeiro obstáculo.  

Segundo Sachs (2002, p. 85-86): 

 

a sustentabilidade social acontece através do alcance de um patamar 
razoável de homogeneidade social, distribuição de renda justa, qualidade 
de vida e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; já a  
sustentabilidade econômica envolve dentre outras coisas o acesso à ciência 
e a tecnologia (SACHS, 2002, p. 85-86).  

 

Assim, averígua-se que o PJe vai contra o que se entende por 

sustentabilidade social e econômica, já que não leva em consideração que a realidade 

                                                 
4 Art. 5º, CR/1988. Todos são iguais perante a lei, sem d istinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIV - são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repart ições públicas , 
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a d ireito; XXXVI - a  lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção 
[...] (BRASIL, 1988). 
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brasileira está bem longe de garantir acesso a tecnologia a todos, contando ainda com 

inúmeras pessoas que não possuem condições financeiras, conhecimento em 

informática nem mesmo acesso à internet.  

Ao informatizar o processo, buscando o mínimo de contato humano entre o 

Poder Judiciário e as partes, o PJe acabou por excluir todo aquele cidadão que não foi 

alfabetizado, dificultando ainda para os demais obter informações básicas do 

processo, como andamento e cópias dos mesmos. Gauchet (2002) sustentou que: “os 

direitos humanos se tornaram efetivamente, por uma imprevisível evolução de nossas 

sociedades, a norma organizadora da consciência coletiva e o padrão da ação pública” 

(GAUCHET, 2002, p. 330). 

Desta forma, o acesso à jurisdição se vê limitado aos profissionais da área do 

direito que possuem certificação digital, internet, programas de última geração, leitora 

de certificação digital, dentre outros requisitos que hoje se fazem necessários. 

Como um direito humano a ser respeitado, de forma a garantir o completo 

exercício da cidadania, o acesso à jurisdição se mostra consagrado na CR/1988, que 

traz em seu art. 5º, inciso XXXV, o preceito que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). Assim, fica assegurado 

a todo cidadão o direito de utilizar-se do Poder Judiciário todas as vezes que se sentir 

lesado, constrangido ou privado de seus direitos. Entende-se o acesso à jurisdição 

como uma das formas diretas de se alcançar uma possível justiça social. 

Como um retrocesso histórico o PJe gera o risco de excluir do acesso ao 

Poder Judiciário as pessoas menos favorecidas, limitando até mesmo seu acesso e 

utilização a elite possuidora de conhecimentos técnicos em informática e detentora de 

um privilégio econômico. 

 

2.3 Informação e publicidade 

 

Dizer que o processo pode ser acessado via internet, está longe de ser uma 

forma de garantir o acesso de todos à informação contida nos processos judiciais 

eletrônicos. 

Verdadeiramente precisa-se entender que o princípio da informação no 

processo judicial, seja ele eletrônico ou não, é essencial para que a justiça aconteça, 

vez que apenas através da informação é que se pode garantir que todas as partes do 

processo estiveram em pé de igualdade no desenrolar de todos os atos e 
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procedimentos do processo. Segundo Machado (2006, p. 91) “a informação deve ser 

veraz, continua, tempestiva e completa”. 

Deve o direito de se informar ser respeitado de forma a garantir a publicidade 

dos processos e o direito de todos de ter acesso aos mesmos, salvo os casos 

justificados de segredo de justiça. Esse princípio ainda deve ser analisado de duas 

formas, como garantia de informar e de se informar.  

Assim o direito de todos terem acesso às informações está previsto na 

CR/1988 em seu art. 5º, incisos XIV5, XXXIII6 e XXXIV7, bem como, o dever do 

Poder Público de informar todos os seus atos, justificando-os e tornando-os públicos. 

O PJe, ao minimizar todo o contato humano, limitando o acesso aos 

processos aos operadores de direito que possuem cadastro e assinatura digital, acaba 

obviamente por limitar o acesso ao Poder Judiciário, dificultando inclusive que os 

terceiros interessados possam se manifestar e ter acesso aos processos de forma livre. 

Outra consequência, além da falta de publicidade, é o fato que desta forma 

fica também restringido o poder de fiscalização dos cidadãos interessados, que não 

mais conseguem acompanhar as decisões judiciais e as motivações existentes nas 

mesmas. 

Pode-se dizer que a transparência dos atos processuais existentes no PJe, de 

forma geral, se encontra comprometida. De acordo com Wambier (2000): “existe para 

vedar o obstáculo ao conhecimento. Todos têm o direito de acesso aos atos do 

processo, exatamente como meio de se dar transparência à atividade jurisdicional” 

(WAMBIER, 2000, p. 80). 

Por óbvio que o princípio da informação não pode ser encarado de forma a 

ignorar o princípio da intimidade. Está-se aqui defendendo a informação daquilo que 

deve ser público e não o escancaramento indiscriminado de qualquer informação. 

Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal – STF (2000, s.p.): 

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no 
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se rev istam de 

                                                 
5 Art. 5º, inciso XIV, CR/1988: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional (BRASIL, 1988).  
6 Art. 5º, inciso XXXIII, CR/1988: todos têm d ireito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à  segurança da sociedade e do 
Estado (BRASIL, 1988).  
7  Art. 5º, inciso XXXIV, CR/1988: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: a) o direito de petição  aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal (BRASIL, 1988).  
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caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a  adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou  coletivas, 
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O 
estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime 
jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as 
informa – permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, 
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum 
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (BRASIL, 2000, s.p.). 

 

Assim sendo, o que se expõe aqui é a necessidade da publicidade e acesso à 

informação que pertence a todos e não aquela que de alguma forma possa ferir o 

direito de alguém. Com a devida observação ao art. 5º, inciso X, da CR/19888, que 

protege e garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas, salvaguardando “o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). 

De certo que toda informação que for restringida deve ser feita de forma 

justificada e com base na Lei. Veja que a CR/1988 não se esquivou do assunto ao 

estabelecer que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” (BRASIL, 1988, art. 5º, inciso 

LX). 

 

2.4 Razoável duração do procedimento 

 
A Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004 estabeleceu o princípio da razoável 

duração do processo provocando ainda uma serie de modificações na estrutura do 

Poder Judiciário.  

Salvaguardados os fatores ímpares de cada processo durante o tempo de sua 

tramitação e garantido por lei a celeridade do mesmo. A partir de então foi, inserido 

no art. 5° da CR/1988 o inciso LXXVIII, que reza: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL, 1988). 

                                                 
8 Art. 5º da CR/1988: Todos são iguais perante a lei, sem d istinção de qualquer natureza, garantido -se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X – são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988). 
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Por óbvio que a singularidade da razoabilidade de duração de um processo 

depende de vários fatores particulares de cada processo. Assim leciona Silva (2008):  

 

O termo “razoável”, todavia, remonta uma abstratividade singular. Em 
consequência dessa abstratividade, a ponderação sobre o que é ou não 
razoável tem que ser feita subjetivamente, a partir da análise de cada caso 
concreto, uma vez que o prazo razoável para uma determinada causa pode 
não o ser para outra (SILVA,2008, p. 432). 

  

Não se pode definir antecipadamente e de forma uniforme um prazo para a 

solução dos litígios, pois, fica a critério do andamento processual, com todos os seus 

atos e prazos a determinação real do prazo do processo. De certo que deve haver um 

equilíbrio quanto ao entendimento da razoável duração do procedimento, uma vez que 

não se pode instituir de pronto um teto limite para duração dos mesmos e ainda 

garantir o devido processo legal e o amplo direito a defesa. Veja o que diz Marinoni 

(2006): 

 

Não se podem estabelecer limites fixos de tempo para o fim do litígio. 
Duração razoável, como a própria nomenclatura sugere, não significa a 
necessidade de se fixar prazo limitado para que o processo chegue ao seu 
fim, mas sim de se estabelecer um dever jurídico  aos magistrados, a fim de 
que conduzam a marcha processual com a máxima presteza possível, sem 
que, para tanto, sejam desrespeitadas as demais garantias constitucionais. 
Acaso fosse fixado prazo de validade para o processo, ao invés de direito 
subjetivo a duração razoável, ter-se-ia o direito subjetivo à duração legal 
do processo (MARINONI, 2006, p. 224). 

 

Além de todas as adversidades existentes, deve se levar em consideração a 

falta de estrutura proporcional ao número de processos e procedimentos existentes. 

Anonni (2006) acredita que o próprio magistrado contribui para com a morosidade do 

processo: 

 

autorização para suspender o processo, especialmente nos feitos de 
execução; omissão do magistrado frente às condutas protelatórias das 
partes; o atraso do processo devido a exigências desnecessárias de 
produção de prova, especialmente a testemunhal; inércia ou ineficácia do 
magistrado em resolver a contenda (ANONNI, 2006, p. 225). 

 

Já Gajardoni (2003) entende, por sua vez, que o problema não se encontra 

apenas no volume de processos mas também na desorganização do Poder Judiciário: 

 

a contribuição do arcabouço material do Judiciário para a lentidão do 
processo ocorre por intermédio da desorganização judiciária local, a  
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exemplo do aproveitamento incorreto de servidores e juízes, do 
investimento tecnológico e material mín imo e da ausência de d ivisão das 
matérias por especialidade (GAJARDONI, 2003, p. 81-83) 
 

 De forma a se garantir uma maior celeridade do procedimento, sugere-se as 

partes interessadas a cumprir com maior agilidade e de forma mais substancial todos 

os andamentos processuais que lhe couber. Nesse sentido, Silva (2008) nos alerta para 

o seguinte:  

 

Todavia, não obstante ser incoerente estabelecer-se a duração legal do 
processo, a fixação da duração razoável do processo pode ser auferida e 
quantificada. Dar-se isto a partir da subsunção dos seguintes critérios - cuja 
criação deu-se pela Corte Européia dos Direitos do Homem - a cada caso 
concreto: i) a complexidade do assunto; ii) o comportamento das partes e 
de seus procuradores; e iii) a  estrutura do Poder Judiciário, aqui 
compreendida a atuação do órgão jurisdicional (SILVA I, 2008, p. 248). 

  

 Diante de tais critérios é possível ao menos prever sob circunstâncias 

normais qual será o tempo de duração de um processo. Annoni (2006) resume: 

 

Originária do sistema commom law, a complexidade da causa, dentre os 
três fatores que delimitam a razoável duração do processo, é o que 
primeiro  é acionado para inferir se a marcha processual transcorreu em 
prazo superior ao que seria razoável. Trata-se de um critério objetivo cujo 
manuseio permite, de pronto, valorar o  processo de acordo com a 
complexidade do objeto nele discutido e das normas processuais que o 
regem. A  partir dessa análise, tem-se uma básica noção de como a 
resolução do litíg io irá ocorrer: se num maior ou menor espaço de tempo 
(ANNONI, 2006, p. 219). 

  

 De certo que o princípio da razoável duração do processo, não tem sua 

importância apenas no fato de tornar mais célere os procedimentos, mas sim no fato 

que enseja uma mudança de postura de todos os envolvidos. Exige-se 

responsabilidade e lealdade das partes, profissionalismo do advogado e o 

comprometimento do Poder Judiciário. 

 

3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TRABALHO E O MEIO AMBIENTE 

LABORAL EQUILIBRADO 

 
O estudo até aqui desenvolvido mostra que o meio ambiente laboral não deve 

ser encarado de forma isolada para cada profissão e sim como todo, sendo que 

qualquer meio ambiente merece e deve ser preservado de forma a garantir que o 

mesmo permaneça totalmente equilibrado. 
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A evolução histórica do trabalho no mundo sempre teve uma relação direta 

com o meio ambiente laboral dos indivíduos, inicialmente no trabalho escravo, 

período em que o meio ambiente natural e laboral poderiam ser considerados o 

mesmo. Posteriormente, com a divisão do trabalho em busca de maior produção, o 

ambiente laboral se dividiu em setores, locais e atividades para cada indivíduo.  

O maior impacto ocorreu com a Revolução Industrial, quando não apenas o 

meio ambiente mudou, mas também a postura e as exigências sobre o trabalhador se 

acentuaram.   

Cada mudança no setor laboral impacta diretamente no meio ambiente do 

trabalho, assim pertinente se torna uma breve explanação sobre o trabalho e o meio 

ambiente laboral equilibrado. 

 
3.1 Evolução histórica do trabalho no Brasil 

 
Após o marco histórico conhecido como descobrimento do Brasil, a história 

do trabalho no Brasil pode ser dividida em três fases.  

A primeira fase se restringe ao sistema de escravidão, quando a relação de 

trabalho se resumia ao tratamento desumano e degradante dos trabalhadores escravos 

e o ambiente laboral se misturava com o ambiente domiciliar e cultural do indivíduo. 

Leia-se: 

 

Os castigos corporais são comuns, permitidos por lei e  com a permissão da 
Igreja. As Ordenações Filipinas sancionam a morte e mutilação dos negros 
como também o açoite. Segundo um regimento de 1633 o castigo é 
realizado por etapas: depois de bem açoitado, o senhor mandará picar o 
escravo com navalha ou faca que corte bem e dar- lhe com sal, sumo de 
limão e urina e o meterá alguns dias na corrente, e sendo fêmea, será 
açoitada à guisa de baioneta dentro de casa com o mes mo aço ite. Outros 
castigos também são utilizados: retalhamento dos fundilhos com faca e 
cauterização das fendas com cera quente; chicote em tripas de couro duro; 
a palmatória, uma argola de madeira parecida com uma mão para golpear 
as mãos dos escravos; o pelourinho, onde se dá o açoite: o escravo fica 
com as mãos presas ao alto e recebe lombadas de acordo com a infração 
cometida (KOSHIBA; PEREIRA, 2000, p. 34). 

 

O início da segunda fase é marcado pela abolição da escravatura que, no 

entender de Furtado (2005), assemelha-se a uma revolução nos meios de produção: 

 

a abolição  da escravatura teria de acarretar modificações na forma de 
organização da produção e no grau de utilização dos fatores. Com efeito, 
somente em condições muito especiais a abolição se limitaria a uma 
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transformação formal dos escravos em assalariados (FURTADO 2005, p. 
106). 

 

Sem nenhuma legislação aplicável, os trabalhadores, antes escravos, se veem 

em péssimas condições. Assim, com o fim da escravidão, o modo de produção muda, 

sendo instaurado no país o trabalho assalariado. Sem nenhum planejamento ou 

organização na condição de homens livres, os escravos libertados abandonaram os 

engenhos e acabaram por encontrar grandes dificuldades para sobreviver, pois nas 

regiões urbanas já pesava um excedente de população. Segundo Furtado (2005): 

 

Os deslocamentos se faziam de engenho para engenho e apenas uma fração 
reduzida filtrou-se fora da região. Não foi difícil, em tais condições, atrair 
e fixar uma parte substancial da antiga força de trabalho escravo, mediante 
um salário relat ivamente baixo. Se bem não existam estudos específicos 
sobre a matéria, seria d ifícil admitir que as condições materiais de vida dos 
antigos escravos se hajam modificado sensivelmente após a abolição, 
sendo pouco provável que esta última haja provocado uma redistribuição 
de renda de real significação (FURTADO, 2005, p. 10). 

 

Na fase pós-abolição até o governo de Getúlio Vargas, pode se dizer que 

surgiram algumas leis de caráter trabalhista, mas nenhuma com expressão ou força o 

suficiente para permanecerem no tempo. 

Somente na terceira fase, conhecida como a “era Vargas”, começa-se a 

legislar em prol dos trabalhadores, e o Estado passa a intervir nas relações de 

trabalho. 

Explica Fiorillo (2015) a respeito: 

 

Assim, ora o trabalho surge enquanto instrumento de tutela pessoal, 
essencial à sobrevivência do homem-indivíduo (por exemplo, o  direito 
social do trabalho), ora enquanto política a ser implementado pelo Estado 
numa dimensão difusa e essencial aos objetivos apregoadas pelo Estado 
democrático de direito (FIORILLO, 2015, p. 46). 

 

Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A partir 

de então vários foram os decretos que passaram a regulamentar as relações de 

trabalho, dispondo a respeito de diversos assuntos tais como a limitação da jornada de 

trabalho, regulamentação de sindicatos, criação de inspetorias regionais do trabalho 

nos Estados, criação da Justiça do Trabalho. 

Obviamente por não existir uma paridade entre as profissões, muitas foram as 

legislações específicas editadas. As leis que eram dirigidas à proteção trabalhista 
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passaram a ser editadas sem um planejamento, sendo realizadas de forma esparsas, e 

muitas vezes voltadas para cada profissão, não se preocupando com a isonomia e 

igualdade dos trabalhadores como um todo, de tal forma que as profissões menos 

organizadas acabaram por ficar sem nenhuma, ou quase nenhuma, proteção. 

Apenas no ano de 1943, no dia 1º de maio, é que foi promulgado o Decreto-

Lei nº 5.452/1943, instituindo a CLT.  

A CLT, diferentemente de outras leis, acabou por reunir e inovar a legislação 

concernente ao direito individual do trabalho, bem como do direito coletivo dos 

trabalhadores e ainda a legislação processual do trabalho.  

A fim de compreender melhor acerca deste inigualável marco histórico da 

legislação trabalhista brasileira, Nascimento (1999, p. 66) diz que: 

 

Não seria, no entanto, a CLT um instrumento de cristalização dos direitos 
trabalhistas que se esperava. A mutabilidade e a d inâmica da o rdem 
trabalhista exig iam constantes modificações legais, como fica certo pelo 
número  de decretos, decretos-leis e  leis que depois foram elaborados, 
alterando-a. Além desses fatores, operou-se uma substancial alteração na 
filosofia que presidiu a evolução das normas constitucionais, com a 
Constituição Federal de 1946, de cunho social-democrát ico, com medidas 
de natureza neo-liberalista, porém respeitando a liberdade em d imensão 
maior, confrontando com o pensamento corporativista que pesou na 
edificação dos principais pontos da CLT (NASCIMENTO, 1999, p. 66). 
 

A partir de então, buscando proteger e regulamentar as relações existentes 

entre os trabalhadores e seus patrões inúmeras foram as leis que sucederam tratando a 

respeito dos mais variados assuntos, tudo isso de forma a garantir melhores condições 

aos trabalhadores. 

A CR/1988, em seu art. 1º, preceitua que o Brasil tem como um de seus 

fundamentos “os valores sociais do trabalho” (BRASIL, 1988). Ainda, em seu art. 

170, caput, considera o trabalho como um dos fundamentos da ordem econômica do 

país: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios [...]” (BRASIL, 1988). 

A CR/1988, em seu texto garantiu a maior efetividade aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores. 

Nascimento (1999) destaca as modificações trazidas pela CR/1988: 

 

a redução da jornada semanal de 48 horas para 44 horas, a generalização 
do sistema de fundo de garantia por tempo de serviço com a supressão da 
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estabilidade decenal, a indenização em caso de dispensa arbitrária, a  
elevação do adicional de horas extras para no mín imo 50%, o aumento da 
remuneração em 1/3 nos períodos de férias, a ampliação da licença 
matern idade para 120 dias, a  criação da licença paternidade de 5 d ias, entre 
outras (NASCIMENTO, 1999, p. 205). 

 

Assim tem-se que mesmo sendo inegável toda a evolução histórica e 

legislativa acerca do trabalho, ainda tem-se hoje pessoas que vivem em situação de 

escravidão e outras que exercem suas profissões em situações totalmente adversas às 

previstas em Lei. 

 

3.2 Segurança e saúde do trabalhador: normas e regulamentos 

 

A busca por diminuir a desigualdade existente na relação entre empregados e 

empregadores sempre motivou o legislador brasileiro, primeiramente com relação as 

condições de saúde e segurança dos trabalhadores. 

Obviamente a evolução legislativa do trabalho deve ser analisada com a 

evolução da conquista de igualdade entre os cidadãos. Dito isso, tem-se em 1824 a 

promulgação da Constituição que assegurou a liberdade do trabalho; extinção das 

corporações de ofício. Mas a abolição da escravatura só aconteceu em 1888. Em 1903 

houve a promulgação da Lei que permitia a organização sindical. 

Mas foi só em 1919 que surgiu o Decreto-legislativo 3.724/1919, que pela 

primeira vez fez menção e tratou dos acidentes de trabalho. Posteriormente, em 1925, 

foi aprovada a lei de férias. No ano de 1930 houve a criação do Ministério do 

Trabalho, no ano seguinte aprovação da lei sindical seguida, no próximo ano, da 

aprovação da lei sobre convenções coletivas. Então em 1934, ocorreu a criação das 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 

No mesmo ano, institui-se o primeiro grande instituto de seguro social. A 

partir daí os trabalhadores receberam algumas garantias, como a indenização por 

despedida injusta (1935), criação das comissões de salário mínimo (1936), que 

somente instituiu o salario mínimo no ano de 1940. 

Como dito anteriormente, no ano de 1943 ocorreu a aprovação da CLT, daí 

por diante muitas foram as conquistas dos trabalhadores. 

Em 1946, a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário, já que 

antes pertencia ao Poder Executivo. Na sequência, surgiram novas proteções 

legislativas trabalhistas, quais sejam: Lei do Descanso Semanal Remunerado (1949), 
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Lei da Gratificação de Natal, também conhecido como décimo terceiro salário (1962), 

instituição do salário-família e aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural (1963), 

aprovação da nova Lei de Greve (1964), criação do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (1966), proibição das greves nos serviços públicos e atividades essenciais 

(1969), Lei do Programa de Integração Social-PIS (1970), Lei do Vale Transporte 

(1985), Lei do Empregado Doméstico (1972), Lei do Empregado Rural (1973), Lei do 

Seguro-Desemprego (1990), Lei da Proibição do Atestado de Gravidez e Esterilização 

(1995). Além destas, também surgiu uma infinidade de leis específicas protegendo 

diversas categorias profissionais. 

A Lei nº 5.316/1967 reconheceu a estatização do seguro por acidentes do 

trabalho, seguida da Lei 6.367/1976, que caracterizou-se como a última legislação 

específica no tocante a matéria, eis que todas as normas jurídicas que vieram 

posteriormente a disciplinar o infortúnio laboral, passaram a integrar a lei de 

benefícios da Previdência Social, editada sob o nº 8.213/1991, dispondo sobre Planos 

de Benefícios da Previdência Social 

Dentre os diversos direitos fundamentais garantidos pela CR/1988 estão 

aqueles que asseguram as condições de trabalho, tendo o legislador constituinte 

dedicado um título exclusivo para os “Direitos e Garantias Fundamentais”. Nele, 

inserem-se dois importantes capítulos intitulados “Dos Direitos e Deveres Individuais 

e Coletivos” e “Dos Direitos Sociais”. 

Fica assegurado ao trabalhador os mais diversos direitos e garantias, como: 

“a liberdade ao exercício de qualquer trabalho, o direito a uma relação de emprego 

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, salário mínimo fixado em 

lei, piso salarial proporcional a extensão e a complexidade do trabalho, 

irredutibilidade do salário, duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, redução dos riscos do trabalho, aposentadoria”, 

entre tantos outros direitos e garantias assim previstos no texto constitucional. Dentre 

eles, merece grande destaque aquele previsto nos incisos XXII e XXXIII, do art. 7º, 

da CR/1988: 

 

Art. 7º da CR/1988. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança; 
[...] XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
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salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (BRASIL, 1988). 
 

Desta forma se torna constitucional a garantia de redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Assim, a 

preocupação do Estado com a saúde do trabalhador erigiu à Lei Maior, medidas que 

visem a prevenção de riscos ao trabalhador. 

No intuito de proteção dos trabalhadores e do meio ambiente laboral o 

Ministério do Trabalho estipula Normas Regulamentadoras (NR) específicas para o 

desempenho das atividades laborativas, abrangendo desde o método até as condições 

de trabalho. Destaca-se a “NR-17 – Ergonomia”, que expressamente prevê: 

 
17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que 
permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo 
de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

 
17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 
levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 
equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria 
organização do trabalho.(BRASIL, 1990)  

 
Esta preocupação do Estado se deve ao fato de que a condição do trabalho 

afeta significativamente a saúde do trabalhador: jornadas extensas, sem descanso e em 

ambientes insalubres ou que ofereçam riscos maiores de acidentes, não contribuem 

para a manutenção da saúde. Ao contrário, são elementos que alteram o estado de 

saúde do trabalhador, impondo- lhe privações e obstáculos ao seu desenvolvimento 

como ser humano. Vianna (1991) assinala que: 

  

uma legislação eficiente que assegure boas condições de segurança e saúde 
ao trabalhador não beneficia apenas a este, mas gerará  um benefício maior 
para a sociedade, porque não há indenização ou pensão que sane o imenso 
dano social que é a existência de mutilados cujos defeitos e moléstias 
poderiam ter sido evitados (VIANNA, 1991, p. 815). 

 
Verifica-se que, o legislador procurou assegurar melhores condições de 

trabalho, com vistas à formação de um ambiente de trabalho propício ao melhor 

desenvolvimento do ser humano, na condição de trabalhador. E, como abordado, esta 

preocupação com a proteção do bem estar e saúde do trabalhador é registrada na 

própria CR/1988, o que revelou um avanço na legislação do país. 
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3.3 As diretrizes da Organização Internacional do Trabalho 

 
A OIT busca fazer com que haja uma proteção internacional aos 

trabalhadores por meio do estabelecimento e adoção de normas internacionais de 

trabalho, sob a forma de convenções ou recomendações, as quais são adotados pela 

Conferência Internacional do Trabalho com a participação de representantes dos 

trabalhadores, empregadores e dos governos dos países membros da OIT. De acordo 

com os dados disponíveis pelo Ministério do Trabalho o Brasil não ratificou até hoje 

nem a metade das convenções ou recomendações feitas pela OIT. 

Mesmo assim importantes conquistas foram feitas por meio da ratificação 

das convenções. Destaca-se algumas: 

Na Convenção 148, é possível vislumbrar a preocupação com a informação 

quanto aos riscos relacionados com o local de trabalho, assim versado em seu artigo 

13: 

Art. 13 — Todas as pessoas interessadas: 
  
a) deverão ser apropriada e suficientemente informadas sobre os riscos 
profissionais que possam originar-se no local de trabalho devido à 
contaminação do ar, ao ruído e às vibrações; 
  
b) deverão receber instruções suficientes e apropriadas quanto aos meios 
disponíveis para prevenir e  limitar tais riscos, e proteger-se dos mes mos. 
(BRASIL, 1986) 

 

Já a Convenção 155, reza a respeito do treinamento e a educação ambiental 

para efetivação das políticas nacionais de saúde e segurança no trabalho e meio 

ambiente do trabalho, desde quando determina que se leve em consideração, como 

esfera de atuação, para tanto, o "treinamento, incluído o complementar necessário, 

qualificações e motivação das pessoas que intervenham, de uma ou de outra maneira, 

para que sejam atingidos níveis adequados de segurança e higiene" (artigo 5, letra 

"c"), bem como que se adotem "medidas para orientar os empregadores e os 

trabalhadores com o objetivo de ajudá- los a cumprirem com suas obrigações legais" 

(artigo 10), e, ainda, no artigo 14, assim estabelece que: 

 

Art. 14 — Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, de 
maneira conforme à prát ica e às condições nacionais, a inclusão das 
questões de segurança, higiene e meio  ambiente de trabalho  em todos os 
níveis de ensino e de treinamento, incluídos aqueles do ensino superior 
técnico, médico e profissional, com o objetivo de satisfazer as 
necessidades de treinamento de todos os trabalhadores. (BRASIL, 1994) 
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A aprovação da Convenção 155 da OIT em 1981 (ratificada pelo Brasil em 

18 de maio de 1992, sendo promulgada pelo Decreto 1254, de 29 de setembro de 

1994) foi um importante avanço, com relação a abordagem da questão relacionada a 

proteção e saúde do trabalhador, até então existentes. 

Assim a saúde passou a ser vista como “[...] não só a ausência de afecções e 

de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão 

diretamente relacionados com a segurança e a higiene do trabalho”.  

Como um marco para a história do Direito do trabalho, após a aprovação da 

Convenção 155 da OIT a proteção laboral deixa de ser vista como algo destinado 

apenas ao trabalhador e passa a se ver o meio ambiente laboral e a necessidade de se 

protegê-lo. Nesse sentido, afirma Brandão (2006):  

 

O aludido instrumento representou um considerável avanço no tratamento 
dado ao direito de proteção à saúde do trabalhador em virtude dos aspectos 
relativos à conceituação do direito à saúde e pelo fato de haver 
estabelecido para os países signatários o compromisso de implantação de 
uma política em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio 
ambiente de trabalho com a participação das organizações mais 
representativas de trabalhadores e empregadores (BRANDÃO, 2006, p. 
54). 

 
Tal fato é extremamente relevante a medida que a cada passo observa-se uma 

evolução para proteger os trabalhadores e não as classes ou ofícios existentes. A 

individualização do trabalhador cai por terra e esse passa a fazer parte do meio laboral 

como indivíduo que deve ser protegido, respeitando sua importância e seu papel no 

meio ambiente laboral. Busca-se garantir a fruição de um meio ambiente de trabalho 

equilibrado, que proporcione condições favoráveis tanto para o desenvolvimento da 

atividade laborativa, quanto para o desenvolvimento do humano. 

Antes mesmo da ratificação da OIT retro mencionada, já havia indícios da 

evolução que estava por vim quando se teve a ratificação da Convenção 161 sobre 

“Serviços de Saúde no Trabalho” (ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1990, 

sendo posteriormente promulgada pelo Decreto nº 127/1991). O art. 1º desta 

Convenção, assim dispõe: 

 

a) a expressão "Serviços de Saúde no Trabalho" designa um serviço 
investido de funções essencialmente preventivas e encarregado de 
aconselhar o empregador, os trabalhadores e seus representantes na 
empresa em apreço, sobre: 
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i) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de 
trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental 
ótima em relação com o trabalho; 
ii) a  adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em 
conta seu estado de sanidade física e mental; 
b) a expressão "representantes dos trabalhadores na empresa" designa as 
pessoas reconhecidas como tal em virtude da leg islação ou da prática 
nacional (BRASIL, 1991). 

 

A Convenção 161 estabelece funções dos serviços de saúde no trabalho, 

independente da responsabilidade dos empregadores quanto à saúde e segurança de 

seu pessoal, a colaboração "na difusão da informação, na formação e na educação nas 

áreas da saúde e da higiene no trabalho, bem como na da ergonomia" (BRASIL, 1991, 

art. 5º, "i"). Também o art. 5º da Convenção 161 prevê o equilíbrio e a segurança do 

meio ambiente do trabalho: 

 

Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador a respeito da saúde 
e da segurança dos trabalhadores que emprega, e tendo na devida conta a 
necessidade de participação dos trabalhadores em matéria de segurança e 
saúde no trabalho, os serviços de saúde no trabalho devem assegurar as 
funções, dentre as seguintes, que sejam adequadas e ajustadas aos riscos da 
empresa com relação à saúde no trabalho: 
a) identificar e avaliar os riscos para a saúde, presentes nos locais de 
trabalho; 
b) vigiar os fatores do meio de trabalho e as práticas de trabalho que 
possam afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive as instalações sanitárias, 
as cantinas e as áreas de habitação, sempre que esses equipamentos sejam 
fornecidos pelo empregador; 
c) prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização do trabalho, 
inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, a escolha, a 
manutenção e o estado das máquinas e dos equipamentos, bem como, 
sobre o material utilizado no trabalho; 
d) participar da elaboração de programa de melhoria das práticas de 
trabalho, bem como dos testes e da avaliação de novos equipamentos no 
que concerne aos aspectos da saúde; 
e) prestar assessoria nas áreas da saúde, da segurança e da higiene no 
trabalho, da ergonomia e, também, no que concerne aos equipamentos de 
proteção individual e coletiva; 
f) acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho; 
g) promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores; 
h) contribuir para as medidas de readaptação profissional; 
i) colaborar na d ifusão da informação, na formação  e na educação mas 
áreas da saúde e da higiene no trabalho, bem como na da ergonomia; 
j) organizar serviços de primeiros socorros e de emergência; 
k) participar da análise de acidentes de trabalho e das doenças profissionais 
(BRASIL, 1991). 

 

Um dos fundamentos do referido art. 5º, é a promoção da adaptação das 

condições de trabalho, ou seja, é pensando no ser humano que o trabalho deve ser 

desenvolvido. Tal fato se faz relevante diante do passado de escravidão. Assim se 
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verifica um avanço no que tange as normas que envolvem as condições de trabalho, 

pois é pensando no trabalhador, em suas limitações como ser humano e em suas 

necessidades físicas e mentais, que o trabalho precisa ser definido. Também revela 

que as condições de trabalho a que estão submetidos os trabalhadores devem lhe 

permitir não somente o acesso a um ambiente que vise a redução de riscos de 

ocorrência de acidentes, mas, principalmente, lhe proporcione condições favoráveis 

ao seu desenvolvimento como ser humano. 

O art. 14 da referida Convenção 161 também garante que: “o empregador e 

os trabalhadores deverão informar aos serviços de saúde no trabalho de todo fator 

conhecido e de todo fator suspeito do meio ambiente de trabalho que possa afetar a 

saúde dos trabalhadores” (BRASIL, 1991). 

Como visto anteriormente, os trabalhadores já estiveram submetidos às mais 

adversas condições, sendo que, atualmente, todo o fator que possa ser conhecido ou 

mesmo suspeito e que de algum modo afete suas condições de trabalho deve ser 

investigado. 

Com esta breve análise, verificou-se que vários foram os instrumentos de 

melhoria das condições de trabalho que surgiram no âmbito internacional. Estes 

instrumentos, ratificados e em vigor no Brasil, passaram a dar novos contornos ao 

modo como eram vistas as condições a que estavam sendo submetidos os 

trabalhadores brasileiros. Quer no âmbito do Poder Legislativo, quer no âmbito da 

empresa, quer na atuação dos sindicatos, o direito do trabalhador a um meio ambiente 

de trabalho saudável tornou-se um bem a ser tutelado.  Por consequência, tem-se não 

somente a constante busca de redução dos riscos da ocupação, mas, principalmente, o 

alcance de condições de trabalho que visem o seu desenvolvimento como ser humano. 

 

3.4 A proteção da dignidade do trabalhador 

 

Dentro do contexto de um meio ambiente do trabalho equilibrado se faz 

necessário a observação da dignidade do trabalhador, o que após as inúmeras 

transformações da sociedade contemporânea, sob os mais diversos aspectos, quer 

econômico, quer social, só é possível sob a ótica da proteção. 

Morgan (1996, p. 280) faz importante abordagem acerca do tema de como os 

trabalhadores, apesar de todo o progresso na legislação específica, parecem reviver 

alguns aspectos do passado. O referido autor (1996) destaca que muitos trabalhadores, 
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no mundo inteiro, morrem por acidentes de trabalho ou por doenças decorrentes do 

trabalho, relatando que: 

 

Trabalhar em muitas organizações também pode ser perigoso. A cada ano, 
milhares de trabalhadores no mundo inteiro morrem em acidentes de 
trabalho ou então devido a doenças relacionadas ao trabalho. Mais de cem 
mil dessas mortes ocorrem somente na América do Norte. Outras centenas 
de milhares de trabalhadores sofrem de doenças ocupacionais que variam 
de gravidade, tais como doenças do coração, da vista, dores nas costas ou 
doenças pulmonares. E somente as piores condições são adequadamente 
monitoradas e controladas. Outras ocorrem dentro da lei e são 
frequentemente tratadas como aspectos “inevitáveis” dos tipos de trabalho 
em questão. [...] Da mesma forma que no início da Revolução Industrial na 
Europa, as pessoas são legal e ilegalmente ret iradas das suas terras e do 
modo tradicional de vida, sendo transformadas em uma classe operária 
pobre que luta por salários de subsistência em fábricas ou em verdadeiros 
regimes de exploração, ganhando pouco e trabalhando muito. Na visão de 
muitos economistas, as multinacionais assaltam os países que a recebem 
em termos de recursos e mão-de-obra (MORGAN, 1996, p. 280). 

 

As novas tecnologias aplicadas na produção aumentaram o risco profissional. 

Este aumento pode ser considerado mesmo como uma consequência lógica das 

mudanças a que a sociedade contemporânea vem sendo submetida, mudanças estas 

que trouxeram conforto e benefício a alguns, mas não a todos. A busca incessante 

pelo aumento da produção e do consumo pode submeter os trabalhadores a condições 

de trabalho desfavoráveis. Segundo Morgan (1996, p. 286), ainda que se tenha 

avançado um longo caminho desde a exploração desumana encontrada na época da 

escravidão e no início da Revolução Industrial, denota-se ainda certo padrão de 

exploração, o qual continua a existir atualmente, contudo, de forma mais sutil: 

 

Encontram especial evidência disto no modo pelo qual as organizações 
estruturam as oportunidades de trabalho para produzir e  reproduzir a 
estrutura de classes das sociedades modernas, no modo pelo qual as 
organizações abordam problemas relat ivos a condições inseguras de 
trabalho, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e, finalmente, no 
modo como as organizações perpetuam estruturas e práticas que 
promovem o v ício pelo trabalho e formas relacionadas de stress mental e 
social (MORGAN, 1996, p. 286). 

 

Para Costa, Reis e Oliveira (2016), um dos efeitos da constitucionalização do 

Direito ambiental foi a pesquisa em torno de novas tecnologias: 

 

Os efeitos da constitucionalização do Direito Ambiental trouxeram 
perspectivas de pesquisas em torno de novas tecnologias que envolvem 
energias renováveis, proteção da flora e fauna, dentre outros. Também 
possibilitou o conhecimento de um desenvolvimento que deve proteger à 
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saúde e o bem estar do homem, com um desenvolvimento dirigido à 
proteção de suas riquezas que são imensuráveis (COSTA, 2016, p. 117). 

 

A  CR/1988, no inciso III do art. 1º, garante a dignidade da pessoa humana. 

Esta dignidade certamente está estendida também para as relações de trabalho, no 

sentido de haver a garantia de condições favoráveis de trabalho, sempre com vistas à 

redução dos riscos ocupacionais. 

As discussões que envolvem o trabalho não podem ficar restritas ao aspecto 

físico, nas condições dos maquinários e equipamentos de trabalho, mas devem 

abranger o bem-estar psicológico do trabalhador. Esse não pode ser visto apenas 

como um operador de máquinas, ou cumpridor de tarefas que, por receber uma 

contraprestação pelo labor prestado, já tem recompensado o seu esforço diário. Ele 

necessita ser visto como parte integrante de um meio, como ser indispensável ao 

desenvolvimento de uma sociedade: 

 

O problema do trabalhador ou do proletariado não é, apenas, o problema 
econômico, mas, igualmente, o  seu problema psicológico, a consciência 
que possui de sua classificação social e, consequentemente, o anseio pela 
sua ascensão em todos os planos na sociedade em que vive [...] o 
trabalhador é um ser v ivo, o seu trabalho é um ato v ital, e, neste ato, ele 
põe as suas convicções, os seus sentimentos, as suas necessidades, o seu 
destino. Além disso, para ele, o trabalho é, verdadeiramente, o meio 
normal de vida (CERQUEIRA, 1961, p. 335). 

 

Nesta perspectiva, a condição de saúde do trabalhador deve ser vista como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de 

doenças. É a partir desta compreensão que se poderá afirmar que a condição de saúde 

do trabalhador é o resultado de vários fatores que agem no meio ambiente de trabalho 

e que influenciam diretamente sua saúde em curto, médio e longo prazo. 

 

3.5 Conceito de desenvolvimento humano 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho utiliza-se como referência de 

“desenvolvimento humano” a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicados anualmente pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD):  

 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um 
processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham 
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capacidades e oportunidades para serem aquilo  que desejam ser. 
Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-
estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode 
gerar, a  abordagem de desenvolvimento humano procura o lhar d iretamente 
para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. 
A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não 
como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento 
humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para 
o ser humano. O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do 
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma 
população é preciso ir além do v iés puramente econômico e considerar 
outras características sociais, culturais e  polít icas que influenciam a 
qualidade da vida humana (PNUD, 1990, s.p.). 

 

Ao considerar este conceito de desenvolvimento humano, tem-se que se trata 

do ato do ser humano desenvolver-se, sob todos os aspectos da sua existência: físico, 

afetivo, emocional e econômico. 

Se fosse traçado um paralelo entre os aspectos históricos relacionados ao 

trabalho que foram abordados na presente dissertação desde os tempos antigos, com 

as condições atuais do trabalhador, a conclusão de tal comparação encaixaria 

perfeitamente no pensamento de Sen (2000), que reflete acerca do desenvolvimento, 

no sentido de que “vivemos em um mundo de opulência sem precedentes, de um tipo 

que teria sido difícil até mesmo imaginar um ou dois séculos atrás” (SEN, 2000, 

p.28). Ou seja, as condições de trabalho atuais, se comparadas àquelas vividas pelos 

trabalhadores dos séculos XVIII e XIX, vêm se transformando. Contudo, Sen (2000) 

ressalta que apesar de todo o desenvolvimento conquistado pelo ser humano, vive-se 

hoje igualmente em um mundo de “privações, destituição e opressão”, no sentido de 

que o mundo atual nega liberdades elementares à imensa maioria das pessoas: 

 
Existem problemas novos convivendo com antigos – a persistência da 
pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e 
fome crônica muito disseminadas, violação de liberdades políticas 
elementares e de liberdades formais básicas, ampla negligência d iante dos 
interesses e da condição de agente das mulheres e ameaças cada vez mais 
graves ao nosso meio  ambiente e à sustentabilidade de nossa vida 
econômica e social (SEN, 2000, p. 9). 

 

O desenvolvimento, para o autor (2000), é visto como “processo de expansão 

das liberdades reais que as pessoas desfrutam” (SEN, 2000, p. 18). Estas liberdades 

reais a que se refere Sen (2000, p. 18) não dizem respeito tão somente ao crescimento 

das rendas, quer de um país, quer individuais – que também fazem parte do 

desenvolvimento – mas sim, e tão mais importante, dizem respeito a outros 
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determinantes de liberdades, como os direitos civis, as disposições sociais e 

econômicas, o acesso a serviços de educação e saúde. O conceito de desenvolvimento 

é inovado pelo referido autor (2000), pois o avalia não pelo foco do aumento de 

renda, industrialização ou ainda pelo avanço das tecnologias, pois considera que tais 

elementos são, em verdade, um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 

indivíduos, pelos agentes. 

Para que se alcance o desenvolvimento, na visão de Sen (2000, p. 18), faz-se 

necessária a eliminação das principais fontes de privação de liberdade que são a 

“pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou intervenção excessiva 

de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 18). Ou seja, a privação de liberdade se 

relaciona diretamente à carência ou mesmo ausência de serviços e direitos. Dentre 

estes direitos, por exemplo, a pobreza econômica, que impede ao indivíduo a 

liberdade de saciar a fome, oportunidade de vestir-se, morar dignamente, liberdade de 

participação política, falta de acesso a serviços de saúde, saneamento básico, entre 

outros. As liberdades, para o autor (2000), são o principal fim do desenvolvimento, 

mas também, os seus principais meios. Leia-se: 

 
Além de reconhecer, fundamentalmente, a importância avaliatória da 
liberdade, precisamos entender a notável relação empírica que vincula, 
umas às outras, liberdades diferentes. Liberdades políticas (na forma de 
liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a promover a segurança 
econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e 
saúde) facilitam a participação econômicas. Facilidades econômicas (na 
forma de oportunidades de participação no comércio e na p rodução) 
podem ajudar a gerar abundância indiv idual, além de recursos públicos 
para os serviços sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer 
umas às outras (SEN, 2000, p. 26). 

 

Estas liberdades, contudo, não são usufruídas por todas as pessoas, pois 

inúmeras delas são vítimas de várias formas de privação. Para Sen (2000), entre estas 

privações destacam-se as fomes coletivas, falta de acesso a serviços de saúde, 

saneamento básico e água tratada, o que continua a ocorrer em várias regiões do 

mundo, negando a muitas pessoas a “liberdade básica de sobreviver”. Outras 

privações de liberdade, para Sen (2000, p. 32), se referem a falta de acesso a 

liberdades políticas e direitos civis: 

 
A visão da liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que 
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permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que 
as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e sociais. A privação 
de liberdade pode surgir em razão de processos inadequados (como a 
violação do direito ao voto ou de outros direitos políticos ou civis), ou de 
oportunidades inadequadas que algumas pessoas tem para realizar o 
mínimo do que gostariam (inclu indo a ausência de oportunidades 
elementares como a capacidade de escapar de morte p rematura, morbidez 
evitável ou fome involuntária) (SEN, 2000, p. 32). 

 
Contudo, para o referido autor (2000), as liberdades não estão concentradas 

na capacidade de sobreviver, existindo muitas outras formas de “liberdades 

relevantes”, que também são importantes. Leia-se: 

 
De fato, o conjunto das liberdades relevantes pode ser muito amplo. Essa 
grande abrangência das liberdades às vezes é vista como um problema 
para uma abordagem “operacional” do desenvolvimento centralizada na 
liberdade [...]. Cabe notar aqui, porém, que a perspectiva baseada na 
liberdade apresenta uma semelhança genérica com a preocupação comum 
com a “qualidade de vida”, a qual também se concentra no modo como as 
pessoas vivem (talvez até mesmo nas escolhas que têm), e não apenas nos 
recursos ou na renda de que elas dispõem. O enfoque na qualidade de vida 
e nas liberdades substantivas, e não apenas na renda e na riqueza, pode 
parecer um afastamento das tradições estabelecidas na economia, e em 
certo sentido é mes mo (especialmente se forem feitas comparações com 
algumas das análises mais rigorosas centralizadas na renda que podemos 
encontrar na economia contemporânea) (SEN, 2000, p. 39). 

 
Quando o desenvolvimento é visto a partir das liberdades substantivas, ou 

seja, liberdades mínimas das pessoas, como o acesso a saúde, educação, lazer, política 

e direitos civis, traz implicações muito abrangentes para o processo de 

desenvolvimento e também para os modos e meios de promovê-lo, tem-se a direta 

relação entre a liberdade e a possibilidade de fazer escolhas. Nesta perspectiva, para 

Sen (2000, p. 39), faz-se necessário avaliar os requisitos de desenvolvimento com 

base na remoção das privações de liberdades que podem afligir os membros da 

sociedade. Significa dizer que para se permitir o processo de desenvolvimento deve-

se atentar a  aspectos indissociáveis de privações de liberdades. 

Do exposto por Sen (2000), vincula-se este conceito de desenvolvimento e 

privações de liberdades ao ambiente no qual é inserido o trabalhador. O ser humano, 

enquanto trabalhador, por extrair desta condição a sua subsistência, e por através dela 

ser parte integrante de uma sociedade produtiva, necessita obter, também nesta 

mesma condição de trabalhador, meios para o seu desenvolvimento. Estas “liberdades 

substantivas”, que para Sen (2000, FAVOR INSERIR PÁGINA) são aquelas 

liberdades essenciais, para o trabalhador traduz-se como aqueles direitos essenciais e 
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que são garantidos pela lei. Quando ao trabalhador lhe é permitido o pleno acesso a 

estas garantias essenciais, tais como jornadas previstas em lei, descansos, férias, 

equipamentos ergonômicos, dentre outros, ele possui a liberdade de ter acesso à saúde 

e ao bem estar. Ao contrário, quando ao trabalhador lhe é negado o direito de ter 

acesso pleno a um meio ambiente do trabalho equilibrado, passível de lhe conferir 

condições de trabalho que impeçam o surgimento de doenças profissionais, priva-se 

seu acesso a liberdades essenciais. E esta privação das liberdades essenciais dos 

trabalhadores tem sido observada na sociedade, ante o crescente aumento de 

ocorrência de acidentes de trabalho, causados por doenças profissionais. 

Ao analisar-se a questão ora exposta, o que se observa no contexto atual é 

que o trabalhador não tem usufruído integralmente de sua liberdade, caracterizada 

aqui como dois de seus direitos mais fundamentais: o direito a saúde e a dignidade nas 

condições de trabalho.  

A privação de liberdade do trabalhador de ter acesso a um meio ambiente do 

trabalho equilibrado caracteriza-se também como um estado de violência que lhe é 

impingido. Nascimento (1992 ) revela em sua obra que: 

 
Uma simples observação dos locais e ambientes de trabalho possibilita  a 
conclusão de que há uma v iolência constante ao trabalhador, um risco de 
ocorrência acidentária ou da eclosão de doença orig inada, ou agravada, 
pela ativ idade ocupacional. Esta violência está localizada e concentrada 
nas condições normais, ou irregulares, em que o trabalho é prestado, e de 
onde extrai uma agressividade à saúde e à integridade física do 
trabalhador. Nestas condições insatisfatórias e com conteúdo patogênico, 
convive nosso operariado, embora tenha que se reconhecer inexistir 
atividade ou tipo de trabalho que não contenha, por menor que seja, um 
risco ao prestador da atividade laboral. É o campo da vio lência que 
coexiste com o trabalhador (NASCIMENTO, 1992b, p. 121). 

 
A privação de acesso a um meio ambiente do trabalho equilibrado, saudável, 

traz como consequência a ocorrência o desiquilíbrio no meio ambiente laboral, 

impedindo o trabalhador de usufruir de liberdades essenciais tais como a saúde, o bem 

estar físico e mental. 

 

3.6 Desenvolvimento humano e meio ambiente do trabalho equilibrado 

 

Conforme exposto, o desenvolvimento humano depende de um meio 

ambiente do trabalho equilibrado. Nesse sentido a legislação buscou condicionar o 
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trabalho a condições favoráveis a este equilíbrio.  

Independente da utilização de tecnologia ou não, deve-se considerar que 

todas as evoluções tecnológicas acabam de alguma maneira interferindo no meio 

ambiente laboral.  

Considerado como parte hipossuficiente na relação de trabalho, o Estado 

busca mecanismos para garantir seus direitos. 

Como exemplo, tem-se na CR/1988: art. 5º, inciso X; art. 7º, incisos XXII, 

XXIII, XXVIII, XXXIII; art. 21, inciso XXIII; art. 40, §1º, inciso I, §4º; art. 196; art. 

200, incisos I, II, VII, VIII; art. 201, incisos I, II, III, IV, V, §1º, §10; art. 225,§1º, 

incisos IV, V,§2º e §3º. 

Já a CLT traz diversos direitos relativos à segurança e saúde do trabalhador, 

sendo bem minuciosa no que tange às normas de proteção da saúde e bem-estar, em 

termos físicos e psicológicos. A título de exemplo, tem-se: art. 4º; art. 60; art. 71; art. 

131; art. 133; art. 142; art. 154 ao  art. 163; art. 164 ao art. 223; art. 253; art. 297; art. 

299; art. 300; art. 301; art. 390; art. 405; art. 407; art. 409; art. 410; art. 476; art . 484. 

Contudo, a CLT, em que pese sua abrangência no que se refere a proteção da 

saúde e bem-estar do trabalhador, verifica-se ainda um caráter individualista, vez que 

o legislador infraconstitucional ainda opera no paradigma individualista, e não como 

sendo o trabalhador um ser participante de um meio. 

 E isto se dá pelo fato de que o tema, que envolve o meio ambiente do 

trabalho, é relativamente novo, se for contextualizado aos debates que giram em torno 

do meio ambiente em si e da própria legislação trabalhista brasileira. Este caráter 

individualista da CLT certamente ainda gerará muita discussão e muitas alterações em 

seus dispositivos. 

 Como visto, o tema, que envolve questões relativas ao meio ambiente do 

trabalho, é de extrema relevância, pois através desta abrangência do conceito do meio 

ambiente (que anteriormente referia-se apenas à natureza), as condições do ambiente 

de trabalho passaram a ser vistas como um dos direitos maiores a serem resguardados, 

tanto pela CR/1988 como pela legislação infraconstitucional, com o fito de garantir a 

integridade física e psíquica dos trabalhadores, e, consequentemente, uma melhor 

qualidade de vida.  

 Para obter-se um meio ambiente do trabalho equilibrado, faz-se necessário 

que todos os elementos que o compõem estejam presentes no cotidiano do 

trabalhador. Como visto, a legislação trabalhista brasileira é por demais abrangente, 
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primando pela proteção do trabalhador sob os mais diversos aspectos, prevendo desde 

normas específicas para as mais variadas profissões até garantias para os trabalhos em 

ambientes insalubres, periculosos, em período noturno, do menor, dentre outros 

direitos. Um estudo que esgotasse todos os aspectos de que trata a legislação 

trabalhista mereceria uma abordagem única e específica, não sendo este, contudo, o 

objetivo da presente dissertação. 

 Deste modo, buscou-se eleger, dentre tantos direitos e garantias previstas aos 

trabalhadores na legislação brasileira, aqueles que mais se aplicavam as profissões e 

ocupações mais comuns encontradas, podendo ser então considerados como “direitos 

básicos” dos trabalhadores.  

 
4 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 
O CNJ foi criado em 31 de dezembro de 2004. Sua instalação ocorreu 

somente em 14 de junho de 2005. Suas principais competências foram estabelecidas 

no art. 103-B da CR/1988, regulamentadas no art. 4º de seu regimento interno9  e 

atribuídas ao Plenário. A ele compete principalmente zelar para que o Poder 

Judiciário cumpra os princípios contidos no art. 37 da CR/198810. 

O CNJ, segundo Sampaio (2007, p. 264), é “órgão administrativo-

constitucional do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil com status semi-

autônomo ou de autonomia relativa”. A estatura constitucional decorre da sua 

presença no texto da CR/1988. O mesmo autor (2007) diz que: 

 
[...] a natureza administrativa é dada pelo rol de atribuições previstas no 

                                                 
9 Art. 4º. Ao Plenário  do CNJ compete o controle da atuação admin istrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: 
 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo  cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências [...].  
 
 
10 Art. 37 da CR/1988. A admin istração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 
 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo  com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração [...] (BRASIL, 1988). 
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artigo constitucional 103-B, §4º, que escapam ao  enquadramento, 
obviamente, legislat ivo, uma vez que não pode inovar a ordem jurídica 
como autor de ato normativo, geral e abstrato, e por submeter-se ao 
controle judicial, ainda que pelo STF, escapa da feição  jurisdicional 
(SAMPAIO, 2007, p. 264). 

 
Continua Sampaio (2007) ainda: 
 

[...] há algo que o status constitucional, associado à composição híbrida de 
juízes, membros do Ministério Público, advogados e cidadãos, modifica na 
perspectiva puramente juríd ica de suas funções, elevando-as a uma 
dimensão quase política, político-constitucional, especialmente quando o 
enxergamos na interlocução entre Poderes e com a sociedade, como órgão 
com as finalidades precípuas de controle e de garantia da independência do 
Judiciário (SAMPAIO, 2007, p. 264). 

 

Continua o autor (2007), completando a definição com base no STF: 

 

Não é, todavia, órgão da União, mas instituição federal de âmbito nacional. 
Esse caráter federativo do Conselho já foi afirmado pelo Supremo 
Tribunal, sob argumento de que a jurisdição, como expressão da unidade 
da soberania do Estado, é também una e indiv isível, o que diferencia 
normativamente o Poder Judiciário do demais Poderes. A sua divisão 
orgânica em diversos ramos ou “Justiças”, para nosso interesse, federal e  
estadual, reflete apenas a distribuição  racional do trabalho de ju risdição 
entre diferentes órgãos (ADI n. 3.367-DF). A nos ligarmos apenas aos 
termos em que o definiu o Tribunal nesse julgado, o CNJ é órgão 
administrativo nacional de controle interno, “democratizado na 
composição por meio da participação minoritária de representantes das 
áreas profissionais afins” (§ 11 do voto do Ministro Cezar Peluso) 
(SAMPAIO, 2007, p. 264). 

 
Deve ser entendido que o CNJ é vinculado ao STF, não possuindo autonomia 

orçamentária ou financeira, como se depura da CR/1988, não podendo ser 

caracterizado como autônomo. A inclusão do órgão dentro do Poder Judiciário 

permitiu que não se violasse o princípio da independência dos Poderes. 

 

4.1 Poder de policia sobre a atividade jurisdicional 

 

A necessidade da independência do Poder Judiciário e, paralelamente, a 

necessidade de controle do mesmo ensejou a criação do CNJ. 

Fica a cargo do CNJ o controle interno do Poder Judiciário, podendo apreciar 

a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder 

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

providências necessárias ao exato cumprimento da Lei (art. 103-B, §4º, inciso II, da 

CR/1988), como ensina Sampaio (2007, p. 139). 
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Mesmo não pertencendo ao cerne de tema, vale destacar aqui a legitimidade 

do CNJ, matéria discutida e julgada pelo STF, através da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.367-DF. Segue ementa:  

 

ADI 3367 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. CEZAR PELUSO - 
Julgamento: 13/04/2005 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
REQTE.(S):  ASSOCIAÇÃO  DOS  MAGISTRADOS  BRASILEIROS  –
  AMB  -  REQDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL EMENTAS: 1. 
AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação 
direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da 
Emenda Constitucional nº.. 45/2004. Publicação superveniente, antes do 
julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. 
Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as 
condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o 
interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de 
Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do 
processo, mas antes da sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação 
direta. Emenda Constitucional nº. 45/2004. Poder Judiciário. Conselho 
Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente 
administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e 
disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e 
independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do 
princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). 
Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante 
preservação da função jurisdicional, típ ica do Judiciário, e das condições 
materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 
649. Inaplicab ilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º. e 60, § 4º., III, da 
CF. (BRASIL, 2006) 

 

Prossegue Sampaio (2007, p. 252) quanto a eventual desequilíbrio entre os 

poderes ou restrição à autonomia dos tribunais que, com acerto, o CNJ:  

 

é um órgão da estrutura do Judiciário sem função jurisdicional, 
especialmente formado por maioria de magistrados, com a tarefa exata de 
zelar pela autonomia do Poder, não atentar contra ela, sobretudo porque a 
autonomia é conferida ao Poder e não aos órgãos isoladamente 
(SAMPAIO, 2007, p. 252). 

 

Termina asseverando que: 

 

[...] não houve atentado às competências privativas dos tribunais, 
enumeradas no artigo constitucional 96, podendo ainda agora plenamente 
elaborar e aprovar seus regimentos internos, eleger os corpos diretivos, 
organizar secretarias e serviços auxiliares, prover cargos de juiz e 
serventuários, bem como os demais atos de gestão administrativa 
(SAMPAIO, 2007, p. 252). 

 

O poder disciplinar do CNJ deve ter sua atuação completamente baseada na 

CR/1988 e na Lei Orgânica da Magistratura, sendo que qualquer “desvio de 
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finalidade” pode e será revisto pelo STF, como afirma Sampaio (2007, p. 253). 

Também é nesse sentido o entendimento do CNJ: 

 

A teor do disposto no § 4º. do Art. 103-B da Constituição Federal de 1988, 
ao Conselho Nacional de Justiça compete, precipuamente, ‘o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento 
dos deveres funcionais dos juízes’. Neste contexto, a competência fixada 
para o referido Conselho é restrita ao âmbito admin istrativo do Poder 
Judiciário, não podendo ocorrer intervenção em conteúdo de decisão 
judicial, para corrigir eventual v ício  de ilegalidade ou nulidade (CNJ –  RD 
2008100000015082 – Rel. Min. Corregedor Nacional Gilson Dipp –  70ª. 
Sessão – j. 23.09.2008 – DJU 13.10.2008 – Ementa não oficial). 

 

Para Sampaio (2007, p. 282), o poder de polícia exercido pelo CNJ está 

muito mais ligado ao exercício administrativo do Poder Judiciário: 

 

O poder de policia, por exemplo, exige uma serie de normas que escapa da 
sua competência regulamentar. Se aceitássemos a automática aplicação do 
principio  da instrumentalidade, correríamos o  risco de por abaixo as 
estruturas do Estado de Direito. É certo que o poder de policia do Conselho 
se exerce sobre atividade publica e te caráter organizatório, não 
envolvendo, em regra, direitos fundamentais (SAMPAIO, 2007, p. 282). 

 

 Obviamente que a existência do CNJ por si só não garante a efetividade, a 

celeridade, a transparência nem tão pouco a eficiência do Poder Judiciário, mas 

obviamente é um passo para aprimorar sua atuação.  

Na mesma esteira, o PJe também não pode ser visto como uma solução 

automática para a sustentabilidade.  

Pelo exposto, tem-se que a criação do CNJ, bem como a informatização dos 

processos e dos procedimentos por meio do PJe, fazem parte da busca pela 

sustentabilidade e efetivação do direito ao desenvolvimento, direito exigível na órbita 

nacional e internacional. 

Necessário se faz observar as limitações jurídicas existentes. Essa é a 

orientação do STF:  

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no 
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se rev istam de 
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a  adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou  coletivas, 
desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O 
estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime 
jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as 
informa – permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, 
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
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outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum 
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros11. 

 

Necessário o equilíbrio entre o direito individual e o direito coletivo de 

forma que se possa conseguir superar o desafio de proteger o interesse particular e 

ainda conseguir garantir a todos o direito ao desenvolvimento. 

 

4.2 A boa governança  

 

Segundo Diniz (1995, p. 400), a expressão governança surge “tendo em vista 

aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado eficiente” 

(DINIZ, 1995, p. 400). Diante da interação internacional existente surge a governança 

global, que tem como base gerar regras entre nações diferentes para um bom 

desenvolvimento mundial. 

Para Santos (1997, p. 340-341): “A ideia de que uma “boa” governança é um 

requisito fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao 

crescimento econômico equidade social e também direitos humanos” (SANTOS, 

1997, p. 340-341). 

Assim, a crescente participação da sociedade, expondo suas ideias e se 

organizando por seus ideais, reforça o clamor por uma governança real, onde a 

transparência e participação sejam fatores comuns, e não exceções nas tomadas de 

decisões.  

Com relação a ONU, existe a Resolução no 31/1996 do Conselho Econômico 

e Social (ECOSOC), determinando as bases para as relações de consulta entre as 

Nações Unidas e as organizações não-governamentais. Destaca-se o número 5: 

 

Relações de consulta podem ser estabelecidas com organizações nacionais, 
subregionais, regionais ou internacionais, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas e os princípios e critérios estabelecidos na presente 
resolução. A Comissão, ao considerar solicitações de status consultivo, 
deve assegurar, na medida do possível, a part icipação de organizações 
nãogovernamentais de todas as regiões, e particularmente dos países em 
desenvolvimento, a  fim de permitir que se alcance o envolvimento 
genuíno, efetivo, balanceado e justo das organizações não-governamentais 
de todas as regiões e áreas do mundo. A Comissão deve também ter 

                                                 
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança no 23.452/RJ. Relator Min istro: Celso 
de Mello, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 08 jun. 1999. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/14757406/mandado-de-seguranca-ms-23452-rj-stf >.  Acesso 
em: 07 dez. 2016. 
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especial atenção a organizações não-governamentais que tenham especial 
competência técnica ou experiência sobre questões que a Comissão deseje 
estabelecer.(ONU, 1996) 

 

O fato é que a governança, ou a boa governança, não pode ser tratada como 

uma ação isolada da sociedade civil, deve buscar garantir participação e influência nas 

decisões. Na verdade, o conceito preceitua uma ligação entre Estado e sociedade que 

em uma ação conjunta devem trabalhar de forma a alcançar soluções e resultados para 

problemas comuns. Para isso seria necessário um governo justo. Na concepção de 

Aristóteles (1991): “Governo justo seria o exercício do poder supremo do Estado, que 

poderia ficar apenas nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas, 

para a busca da felicidade geral” (ARISTÓTELES, 1991, p.10) 

 

Não se contesta o fato que para se ter a verdadeira governança é 

indispensável a integração sociedade, instituições e Estados. Neste sentido, Leff 

(2004) defende que é necessário uma racionalidade:  

 

a racionalidade ambiental não é a extensão da lógica do mercado à 
capitalização da natureza, mas a resultante de um conjunto de 
significações, normas, valores, interesses e ações socioculturais; é a 
expressão do conflito entre o uso da lei (do mercado) por uma classe, a 
busca do bem comum com a intervenção do Estado e a participação da 
sociedade civil num processo de reapropriação da natureza,  orientando  
seus  valores  e  potenciais  para  um  desenvolvimento sustentável e 
democrático (LEFF, 2004, p. 143). 

 

Gauchet (2002, p. 330) sustentou que “os direitos humanos se tornaram 

efetivamente, por uma imprevisível evolução de nossas sociedades, a norma 

organizadora da consciência coletiva e o padrão da ação pública” (GAUCHET, 2002, 

p. 330). 

Para o Direito, a governança se relaciona com a presença cada vez mais 

comum desses atores no cenário político e social. Resultando em estabelecer regras e 

normas para sua participação, ainda que não com formalização institucional estrita. 

Trata-se de reconhecer, no campo do Direito internacional, a presença crescente 

desses atores na discussão e formulação de tratados, convenções e resoluções, bem 

como na sua implementação efetiva. 

Para evitar uma catástrofe ainda maior, é imprescindível aceitar que não é 

possível prever o futuro, e que as conjecturas podem acabar por resultar em uma 
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verdadeira perda para todos. Lovelock (2006, p. 19) afirma a necessidade de evoluir 

com relação ao sistema da Terra: 

 
A ciência busca ser global e  mais do que uma coleção d ispersa de 
disciplinas separadas, mas mes mo os que adotam uma abordagem 
sistêmica da ciência seriam os primeiros a admit ir que nossa compreensão 
do sistema da Terra não é muito superior a de um médico do século XIX 
em relação ao seu paciente (LOVELOCK, 2006, p. 19). 

 

Nesse sentido, ao apelar a todos por um cuidado com a casa comum, o Papa 

destaca a importância da participação da sociedade para que os objetivos sejam 

alcançados: “aqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências 

da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo” (PAPA FRANCISCO, 

2015, p. 13).  

Para Boff (2003), deveria existir uma ética mundial no intuito do cuidado: 

 

O cu idado expressa a importância da razão  cordial, que respeita e venera o 
mistério que se vela e revela em cada ser do universo e da Terra. Por isso, 
a vida e o jogo das relações só sobrevivem se forem cercados de cuidado, 
de desvelo e de atenção. A pessoa se sente envolvida afetivamente e ligada 
estreitamente ao destino do outro e de tudo o que for objeto de cuidado. 
Por isso o cuidado provoca preocupação e faz surgir o  sentimento de 
responsabilidade (BOFF, 2003, p. 85). 

 

O sentido de responsabilidade de todos e participação só é possível através 

de mecanismos que facilitem a integração da população e a Administração Pública, e 

é com esse papel que o CNJ se faz um órgão necessário não apenas de controle, mas 

também de transparência e participação para todos. 

Busca-se cumprir primeiramente com o direito de todos terem acesso às 

informações, previsto no art. 5º, inciso XIV12, inciso XXXIII13 e inciso XXXIV14, da 

                                                 
12 Art. 5º, inciso XIV, da CR/1988: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional (BRASIL, 1988).  
13 Art. 5º, inciso XXXIII, da CR/1988: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo  da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado (BRASIL, 1988).  
14 Art. 5º, inciso XXXIV, da CR/1988: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o d ireito de petição aos Poderes Públicos em defesa de d ireitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder; 
b) a obtenção de certidões em repart ições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal (BRASIL, 1988).  
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CR/1988. De outro lado, o dever de o Poder Público informar todos os seus atos, 

justificando-os e tornando-os públicos. 

Segundo Sachs (2002, p. 15), a sustentabilidade social acontece através da 

melhoria da qualidade de vida da população, equidade na distribuição de renda e de 

diminuição das diferenças sociais, com participação e organização popular; já a 

sustentabilidade econômica também envolve o acesso à ciência e tecnologia. 

Mesmo presenciando todo o desgaste e a degradação do meio ambiente, os 

cientistas ainda tentam justificar a realidade do meio ambiente e buscam achar 

alternativas que continuem propiciando a exploração do mesmo. Com relação à 

ciência, Lovelock (2006, p. 18) entende que enquanto não existir um verdadeiro 

diálogo entre os conhecimentos, os cientistas não possuem condições de terem uma 

visão ampla: 

 

Esta não foi totalmente culpada, pois a própria ciência fo i prejudicada, nos 
últimos dois séculos, por sua divisão em muitas disciplinas diferentes, cada 
qual limitada a ver apenas uma faceta minúscula do planeta, sem uma 
visão coesa da Terra. Os cientistas já reconheceram a Terra com entidade 
auto reguladora na declaração de Amsterdã, em 2001, e muitos ainda agem 
como se nosso planeta fosse uma enorme propriedade pública que 
possuímos e compartilhamos (LOVELOCK, 2006, p. 18). 

 

É necessário uma comunicação entre os conhecimentos a fim de que se possa 

alcançar a governança “pela via da articulação de diversos campos do conhecimento, 

sem olhar para os obstáculos epistemológicos e para os interesses disciplinares que 

resistem e impedem tal via de completude” (LEFF, 2012, p. 32). 

A governança não é algo apenas para ser admirado, mas sim para ser vivido 

de forma a propiciar a todos o que é direito de todos. 

 
5 PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO 

 
Na ânsia de inovar o Poder Judiciário e implementar tecnologia ao processo 

judicial tradicional, no ano de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.259/2001, que, sem 

realizar os devidos testes e treinamentos, instituiu através dos Juizados Especiais 

Federais a prática dos atos processuais de forma totalmente eletrônica, não sendo mais 

necessário a apresentação do documento físico original posteriormente no processo, 

uma vez que o mesmo passou a ser totalmente eletrônico. 

Segundo Atheniense (2010, p. 29), a utilização de meio eletrônico na justiça 
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brasileira teve seu respaldo anteriormente: 

 

A primeira iniciativa admit ida em lei para validar a utilização de 
dispositivos eletrônicos para a prática de atos processuais ocorreu em 
1991, por intermédio do art. 58 IV, da Lei do Inquilinato, que permitiu  o 
uso do telex ou do fac-simile para a realização de citação, intimação ou 
notificação de pessoa jurídica ou firma individual (ATHENIENSE, 2010, 
p. 29). 

 

O processo eletrônico desenvolvido pelos Juizados Especiais Federais foi 

nomeado de e-Proc, visto como uma possibilidade de se eliminar totalmente o uso do 

papel e de permitir um maior acesso ao processo. Deveria se encontrar disponível 

para consultas on- line, podendo ser feitas de qualquer localidade através do uso da 

internet, dispensando assim a necessidade de locomoção dos interessados.  

Através da medida provisória (MP) nº 2.200-2/2001, institui-se a ICP-Brasil, 

que de acordo com o art. 1º, foi criada “para garantir a autenticidade, a integridade e a 

validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras” (BRASIL, 2001).  

No ano de 2006 foi promulgada a Lei nº 11.280/200615
 que possibilitou que 

todos os tribunais pudessem disciplinar a prática processual eletrônica, ressalvando 

explicitamente a observação aos requisitos da ICP-Brasil. No mesmo ano foram 

aprovadas mais duas leis: a Lei n.º 11.341/200616, que alterou o paragrafo único do 

art. 541 do CPC/1973, para admitir as decisões disponíveis em mídia eletrônica, 

inclusive na internet, como prova para fundar-se dissídio jurisprudencial, devendo ser 

citada a devida fonte; e a Lei nº 11.382/200617, que incorporou a possibilidade da 

penhora e a alienação de bens serem realizadas eletronicamente. 

Mas foi por meio da Lei nº 11.419/2006 18  que a Lei nº 5.869/1973 

                                                 
15 Consultar art. 154 da Lei nº 5.869/1973 (CPC/1973).  
16 Verificar art. 541, parágrafo único, da Lei nº 5.869/1973 (CPC/1973).  
17 Ver art. 2º da Lei nº 11.382/2006, que traz, dentre outras, as alterações referentes aos arts. 655-A e 
689-A do CPC/1973. 
18  Art. 1º da Lei nº 11.419/2006. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, 
comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido 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 (BRASIL, 2006). 
§ 2o  Para o  disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou 
tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a 
distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de 
computadores; III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 
a) assinatura digital baseada em cert ificado digital emit ido por Autoridade Certificadora credenciada, 



71 
 

(CPC/1973) foi alterada de forma a constar a informatização do processo judicial. A 

partir de então  foi possível existir em todas as esferas jurídicas o processo judicial 

eletrônico. Para Alvim e Cabral Júnior (2008) essa seria a mais fantástica revolução 

do século XX: 

 

inaugura, oficialmente, no Brasil, o processo eletrônico, impropriamente 
chamado de ‘virtual’, que, há algum tempo, vem rateando, com tentativas, 
aqui e acolá, de agilizar o processo ortodoxo, com a utilização da 
informát ica, a mais importante e fantástica revolução tecnológica do século 
XX (ALVIM; CABRAL JÚNIOR, 2008, p. 15). 

 

 Apos vários sistemas “pilotos”, no ano de 2011, o CNJ apresenta um sistema 

único para a padronização do processo judicial: 

 

O Conselho Nacional de Justiça faz público e entrega, hoje, o sistema 
chamado Processo Judicial Eletrônico – PJe. Tal sistema, construído com 
base na experiência de diversos tribunais brasileiros, é um marco. É-o  na 
colaboração entre os tribunais e na disposição de ouvir e considerar as 
peculiaridades de cada Justiça. É-o, porque não se trata de mera 
informat ização do processo, mas da formalização de processo judicial 
realmente eletrônico. E é-o ainda, porque permite ao Judiciário ter pleno 
controle sobre algo que se está tornando cada vez mais estratégico para seu 
funcionamento, ou seja, a autonomia que lhe vem do conhecimento dos 
seus próprios sistemas. (CNJ.2011) 

 

O processo eletrônico deve possuir ao menos as características existentes no 

processo físico, como o respeito ao princípio constitucional da publicidade presente 

no art. 93, inciso IX, da CR/198819. Desse modo, deve-se  eletronicamente garantir o 

acesso à todo o processo judicial e as informações existentes, tornando os processos 

mais acessíveis e mais ágeis os procedimentos, inclusive com publicações digitais20. 

Por meio da internet o profissional da área assim como todos os interessados 

não precisariam se limitar ao horário de funcionamento do Poder Judiciário ou à 

disponibilidade de funcionários para ter acesso ao conteúdo do processo, e até mesmo 

para movimentar o Poder Judiciário, permitindo assim a comodidade esperada no 

processo virtual. 

                                                                                                                                            
na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme d isciplinado 
pelos órgãos respectivos. 
19 Artigo 93, IX, da CF/88: “IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exig ir, 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes;(...)” 
20 Art. 5º da CR/1988.  [...] LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e admin istrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (BRASIL, 1988). 
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5.1 Análise da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 

 

Dividida em quatro capítulos, a Lei nº 11.419/2006 dispõe sobre a 

informatização do processo judicial. Inicia-se tratando acerca da informatização do 

processo judicial (arts. 1º a 4º); já o capítulo II refere-se a comunicação eletrônica dos 

atos processuais (arts. 5º a 7º); o capítulo III dispõe sobre o processo eletrônico (arts. 

8º a 13) e, por fim, traz as disposições gerais e finais (arts. 14 a 22) em seu capítulo 

IV. 

Após sua promulgação ficou estabelecido no ordenamento jurídico pátrio o 

processo judicial totalmente eletrônico, sem a necessidade de apresentação de 

documentos físicos no período de cinco dias.  

A utilização de assinatura eletrônica e credenciamento dos usuários perante o 

Poder Judiciário são tratados no art. 2º, que disciplina a matéria da seguinte forma: 

 
Art. 2º da Lei nº 11.419/2006. O envio de petições, de recursos e a prática 
de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admit idos mediante 
uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo 
obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme 
disciplinado pelos órgãos respectivos.  
§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário  será realizado mediante 
procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação 
presencial do interessado.  
§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, 
de modo a preservar o  sigilo, a identificação e a autenticidade de suas 
comunicações. 
§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar u m cadastro único para 
o credenciamento previsto neste artigo (BRASIL, 2006). 

 

O cadastramento hoje é realizado pelo advogado sem a intervenção da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), diretamente em cada sistema de processo 

eletrônico instituído em cada Estado.  

O art. 3º estabelece regras para o cumprimento dos prazos processuais e o 

momento em que se realiza o protocolo das petições. A redação do artigo é a 

seguinte: 

 
Art. 3º da Lei nº 11.419/2006. Consideram-se realizados os atos 
processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do 
Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 
Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender 
prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 
(vinte e quatro) horas do seu último dia (BRASIL, 2006). 

 

Ao estender o prazo processual para até as 24 horas do seu último dia, 
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constata-se um tratamento diferenciado entre aqueles que utilizam o processo 

eletrônico e os que fazem uso do processo tradicional, por meio físico. 

Almeida Filho (2007) entende que o dispositivo legal fere os princípios 

constitucionais da igualdade e isonomia, e  defende que o ato de ampliar o prazo e de 

competência legislativa dos tribunais. Segundo suas palavras: 

 
Neste sentido, quem se utiliza do Processo Eletrônico possui uma 
diferenciação, ferindo princíp ios de igualdade e isonomia, e, em assim 
sendo, violando-se de forma literal o art. 5º, caput, da Constituição.  
A situação se agrava porque o Processo Eletrônico é atribuído, 
indistintamente, aos processos civil, do trabalho e penal, além dos juizados 
especiais. Quando aos juizados especiais, por força do art. 24, X, há 
competência concorrente entre Estado e União para legislar sobre seu 
funcionamento. Se em v irtude do parágrafo primeiro , do art. 24 da 
Constituição, em matéria de competência concorrente, a União se limitará 
a legislar sobre aspectos gerais, não poderia a Lei do Processo Eletrônico 
ser taxativa, impingindo o recebimento até as 24 horas do último d ia do 
prazo.  
Tratando-se, pois, de matéria afeita à lei de organização judiciária dos 
Estados, a competência legislativa é dos Tribunais de Justiça, nos termos 
do art. 125, parágrafo p rimeiro, da Constituição da República  (ALMEIDA 
FILHO, 2007, p. 215). 

 

Em sentido oposto, Chaves Júnior (2010) entende que tal ato não causa 

nenhum prejuízo: 

Ao confrontar a regra do Código de Processo Civil com a regra contida na 
Lei n. 11.419/06 em seu art. 3º, parágrafo único, conclui-se pela 
prevalência do horário fixado na Le i do Processo Eletrônico, ou seja, até 
as 24 h, pois estando diante de um processo eletrônico (parcial ou total), a 
regra da legislação específica se sobrepõe em observância ao princípio 
hierárquico das normas.  
O disposto no art. 3º da Lei n. 11.419/06 é muito louvável diante da 
realidade vivenciada atualmente, em que muitos serviços são executados 
pela Internet, há um número muito grande de pessoas com acesso às novas 
tecnologias e, ainda, um crescente número de processos judiciais 
tramitando. Tal d isposição visa a minimizar os problemas que poderiam 
submergir do excesso de usuários, em tempo reduzido, acessando o 
sistema de informática dos tribunais.  
Desta forma, não se vislumbra nenhum preju ízo com a extensão do prazo 
por algumas horas, eis que, se haverá beneficiamento daqueles que 
optarem pelo  envio de petições pela via eletrônica, aqueles que não o 
fizerem, por opção própria, também se beneficiarão com a diminu ição das 
filas nos protocolos dos órgãos judiciais (CHAVES JÚNIOR, 2010, p. 90). 

 

Por não ser o cerne deste trabalho não se aprofunda mais no tema, neste 

momento destacando-se apenas que a discussão sobre a competência legislativa, 

principalmente quando envolve a autonomia dos tribunais, deve ser realizada de 

forma a impedir futuros desdobramentos desnecessários acerca do assunto. 

Como exemplo de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, o art. 
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4º da referida Lei institui o Diário da Justiça eletrônico: 

 
Art. 4º da Lei nº 11.419/2006. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça 
eletrônico, d isponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para 
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles 
subordinados, bem como comunicações e m geral.  
§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão 
ser assinados digitalmente com base em certificado emit ido por 
Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.  
§ 2º A publicação eletrôn ica na forma deste artigo substitui qualquer 
outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção 
dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.  
§ 3º Considera-se como data da publicação o p rimeiro dia útil seguinte 
ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.  
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro d ia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação.  
§ 5º A  criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada 
de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será 
publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso (BRASIL, 
2006). 

 
 

A OAB, por meio da  ADI nº 3.880/2007, alega que alguns artigos seriam 

inconstitucionais, porque afrontam mandamentos fundamentais, senão veja-se: 

 

a) o artigo 1º, III, b contra o princípio da proporcionalidade e o inciso XII 
do artigo 5º da Constituição; 
b) o artigo 2º contra os artigos 93, I; 103, VII; 103-B, XII, § 6º; 129, § 3º; 
130-A, V, § 4º e 133 da Constituição Federal; 
c) os artigos 4º e 5º contra o artigo 5º, caput e inciso LX da Constituição 
Federal; 
d) o artigo 18 contra o artigo 84, IV da Constituição Federal. 

 

 Pode-se considerar que as intimações por meio eletrônico presente no art. 5º 

da Lei nº 11.419/2006 também acaba por proteger o meio ambiente, uma vez que 

dispensa o papel e toda a logística necessária para sua concretização, in verbis: 

 
Art. 5º da Lei nº 11.419/2006. As intimações serão feitas por meio 
eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o 
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico.  
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando 
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos 
autos a sua realização.  
§ 2º Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê 
em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro 
dia útil seguinte.  
§ 3º A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 
10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de 
considerar-se a int imação automaticamente realizada na data do término 
desse prazo.  
§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de 
correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura 
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automática do prazo processual nos termo s do § 3o  deste artigo, aos que 
manifestarem interesse por esse serviço. 
§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo 
possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for 
evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o  ato processual deverá 
ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme 
determinado pelo juiz.  
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda 
Pública, serão consideradas pessoais para t odos os efeitos legais 
(BRASIL, 2006). 

 

 Chaves Júnior (2010) faz importante alerta sobre a utilização da intimação 

por meio de portal, com a dispensa da publicação em órgão oficial: 

 
Em alguns tribunais há o cadastramento de apenas um advogado por 
processo, ainda que neste atuem mais procuradores. Em outros tribunais, 
há o cadastro de todos os advogados que atuam no processo e seus 
estagiários, inclusive sendo mantidos os nomes de advogados que 
deixaram de atuar nos autos. 
No primeiro caso, quando apenas um advogado é cadastrado por processo, 
nada será alterado, quando este fizer a consulta, será considerada realizada 
a intimação, tendo início seu prazo. 
A ponderação deve ser feita na segunda hipótese elencada, quando há o 
cadastro de mais de um advogado, estagiários e ainda de procuradores que 
deixaram de atuar no processo. Uma vez cadastrados no sistema, todos os 
advogados receberão a intimação e, por óbvio, o acesso ao teor da 
intimação por qualquer um destes configurará realizada a intimação. No 
entanto, se aquele que realizou  a consulta não for o responsável pelo 
processo, poderá antecipar a contagem do prazo dos reais procuradores 
(CHAVES JÚNIOR, 2010, p. 97) 

 

 Já a forma como deve ser realizada a citação por meio eletrônico, é prevista 

no art. 6º da Lei nº 11.419/2006: 

 
Art. 6º da Lei nº 11.419/2006. Observadas as formas e as cautelas do art. 
5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuad as as dos 
Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderã o ser feitas por meio 
eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando 
(BRASIL, 2006). 

 

Ao tratar do desenvolvimento de sistemas eletrônicos não existe na Lei uma 

preocupação de padronização ou comunicação entre os sistemas. Autoriza-se aos 

órgãos do Poder Judiciário desenvolver ou adquirir seus próprios sistemas. Eis o teor 

do art. 8º da Lei nº 11.419/2006: 

 

Art. 8º da Lei nº 11.419/2006. Os órgãos do Poder Judiciário poderão 
desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por 
meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, 
a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e 
externas. 
Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão 
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assinados eletronicamente na fo rma estabelecida nesta Lei (BRASIL, 
2006). 

 

 Tal fato pode parecer simples a primeira vista, mas ao analisar a realidade 

da obsolescência programada depara-se aqui com a preocupação de durabilidade, 

segurança e custo desses sistemas. Com relação ao fato de padronização, o CNJ, 

editou a Resolução nº 100/2009, a qual dispõe sobre a comunicação oficial, por meio 

eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário, instituindo o sistema Hermes. 

 A Lei nº 11.419/2006 determina que as citações, intimações e notificações 

no processo eletrônico sejam realizadas por meio eletrônico. Atos de distribuição e 

protocolo de petições em formato digital passam a não ser mais realizados 

necessariamente por servidores do Poder Judiciário. Assim se apresenta o art. 10: 

 

Art. 10 da Lei c. A distribuição da petição inicial e a juntada da 
contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato 
digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente 
pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do 
cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de 
forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. 
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado 
prazo, por meio  de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os 
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 
§ 2º No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se 
tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automat icamente 
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 
§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário  deverão manter equipamentos de 
digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos 
interessados para distribuição de peças processuais (BRASIL, 2006). 

 

Com isso, o advogado passa a exercer funções antes restritas ao Poder 

Judiciário. É ainda conferido o efeito de original para todos os documentos juntados 

pelo mesmo. Observe redação do art. 11 da Lei nº 11.419/2006: 

 

Art. 11 da Lei nº 11.419/2006. Os documentos produzidos eletronicamente 
e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu 
signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais 
para todos os efeitos legais. 
§ 1o  Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos 
autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo  Min istério Público e 
seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas 
repartições públicas em geral e  por advogados públicos e privados têm a 
mes ma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 
fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 
§ 2o  A argüição de falsidade do documento original será processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 
§ 3o  Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 
2o deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em 
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julgado da sentença ou, quando admitida, até o  final do prazo para 
interposição de ação rescisória. 
§ 4o  (VETADO) 
§ 5o  Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido 
ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados 
ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de 
petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte 
após o trânsito em julgado. 
§ 6o  Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico 
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 
(BRASIL, 2006). 

 

A Lei nº 11.419/2006 prevê ainda a conservação de autos por meio 

eletrônico, tenha o processo se originado ou não na forma eletrônica. Sugere ainda 

que os sistemas deverão utilizar programas de código aberto .devendo ser priorizado a 

padronização. Bem como estabelece o recebimento e a possibilidade de determinação 

de exibição e envio de dados eletrônicos. Ainda estabelece que todos os atos antes 

praticados devem poder ser praticados de forma eletrônica.  

 Tudo isso sugere uma possibilidade de ganho para o meio ambiente natural, 

mas cumpre ressaltar que ainda não existe estudo a respeito das consequências da 

informatização do processo  ao meio ambiente à qualidade de vida dos usuários.  

  

5.2 Código de Processo Civil 

 

O CPC/2015, em vários dispositivos, passa a incluir a realização de 

procedimentos por meio eletrônico o que visa possibilitar a efetivação do processo 

judicial eletrônico em todas as esferas processuais. Mesmo não sendo o cerne da 

questão por este trabalho levantado, a fim de se entender melhor os possíveis 

impactos na atividade laboral do advogado passa-se a destacar alguns pontos. 

 Os atos passam a ser feitos totalmente de forma eletrônica dispensando o 

envio em forma física de documento original após cinco dias:  

 

Art. 193 do CPC/2015. Os atos processuais podem ser total ou 
parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, 
comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da 
lei. 
Parágrafo único. O d isposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à  
prática de atos notariais e de registro (BRASIL, 2015). 
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 Em sequência o art.195 do CPC/2015 determina os padrões abertos para o 

registro de ato processual: 

 

Art. 195 do CPC/2015. O registro de ato processual eletrônico deverá ser 
feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, 
integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que 
tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a 
infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da 
lei (BRASIL, 2015). 

  

 Barreto (2014) ao comentar o referido artigo expõe sua referência com 

relação ao Marco Civil da Internet: 

 

Por sua vez, o art. 195 afirma a necessidade de padrões abertos que 
possibilitem a adequada realização dos atos por meio eletrônico, sempre 
observando requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não 
repúdio, conservação e, confidencialidade, quando a tramitação ocorra em 
segredo de justiça, considerando a infraestrutura de chaves públicas 
unificada nacionalmente, conforme disposições legais. Para Ana Amélia 
Menna Barreto, esse artigo assevera a necessidade de cumprimento de 
requisitos previstos no Marco Civil da Internet no que se refere à adoção 
de padrões abertos (BARRETO, 2014, p.100). 

 

Os arts. 194 e 196 a 199 do CPC/2015 de forma inédita não apenas rezam 

sobre como deverão ser os procedimentos mas determina reforma no Poder Judiciário 

de forma a garantir a todos o acesso a informação e o devido processo legal: 

 

Art. 194 do CPC/2015. Os sistemas de automação processual respeitarão a 
publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus 
procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas 
as garantias da disponibilidade, independência da plataforma 
computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, 
dados e informações que o Poder Judiciário admin istre no exercício de 
suas funções. 
Art. 196 do CPC/2015. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, 
supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação 
oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatib ilidade 
dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços 
tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, 
respeitadas as normas fundamentais deste Código. 
[...] Art. 197 do CPC/2015. Os tribunais divulgarão as informações 
constantes de seu sistema de automação em página própria na rede 
mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de 
veracidade e confiabilidade. 
Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou 
omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, 
poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o. 
Art. 198 do CPC/2015. As unidades do Poder Judiciário deverão manter 
gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à 
prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos 
documentos dele constantes. 
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Parágrafo único. Será admit ida a prática de atos por meio não eletrônico no 
local onde não estiverem d isponibilizados os equipamentos previstos no 
caput. 
Art. 199 do CPC/2015. As unidades do Poder Judiciário  assegurarão às 
pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de 
computadores, ao meio elet rônico de prática de atos judiciais, à  
comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica 
(BRASIL, 2015). 

 

Certo que os artigos referidos acima são de caráter inédito. Tem-se a 

observância ao princípio da publicidade dos atos e a garantia do acesso ao processo 

no art. 194 do CPC/2015, enquanto o art. 196 do CPC/2015 atribui ao CNJ, e 

supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos 

eletrônicos. O art. 197 do CPC/2015 expõe a necessidade da divulgação de 

informações pela internet, com presunção de veracidade e confiabilidade. 

Por sua vez, o art. 198 do CPC/2015 prevê que os órgãos judiciais devem 

disponibilizar equipamentos que permitam a prática e consulta de atos processuais no 

sistema, assegurando, inclusive, o acesso dos portadores de deficiência.  

Nessa seara, a disposição do art. 199 do CPC/2015 assegura a acessibilidade 

aos portadores de deficiência, pelos órgãos jurisdicionais, aos sítios na rede mundial 

de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação 

eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. 

Haja vista a nova realidade traçada pela internet e a busca pela efetivação do 

processo eletrônico, o CPC/2015 trouxe como requisito para a realização de certos 

atos, a indicação não apenas do que antigamente conhecíamos como endereço 

residencial ou domiciliar, passando a exigir o endereço eletrônico, o que acredita-se 

que pode facilitar a citação e intimação das partes e seus procuradores nos autos: 

 

Art. 287 do CPC/2015. A petição in icial deve vir acompanhada de 
procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não 
eletrônico. 
 

 Mesmo contendo o endereço eletrônico do procurador, o CPC/2015 

determina que a petição inicial também deve trazer os endereços eletrônicos do autor 

e do réu. Entretanto, “a falta da indicação não levará ao indeferimento se a citação do 

réu for viável”. Tais pressupostos encontra-se elencado no art. 319. Leia-se: 

 

Art. 319 do CPC/2015. A petição inicial indicará:  
[...] 
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 
profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
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Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço elet rônico, o  domicílio e 
a residência do autor e do réu; 
[…] 
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 
informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu 
(BRASIL, 2015). 

 

 No mesmo sentido observa-se nos artigos destacados a exigência do 

endereço eletrônico e a importância que este passa exercer no dia-a-dia do andamento 

procedimental e principalmente para comunicação, citação, intimação. Com relação 

aos peritos: 

 

Art. 465 do CPC/2015. O ju iz nomeará perito especializado no objeto da 
perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. 
[...] § 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: 
[...] III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 
onde serão dirigidas as intimações pessoais […] (BRASIL, 2015). 

 

 Com relação aos inventariantes: 

 

Art. 620 do CPC/2015. Dentro de 20 (v inte) dias contados da data em que 
prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das 
quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e 
pelo inventariante, no qual serão exarados: 
[...] II - o  nome, o  estado, a idade, o  endereço eletrônico  e a residência dos 
herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos 
respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união 
estável; 
[...] O endereço eletrônico  do inventariante também deve ser apresentado 
nas primeiras declarações que fizer nos autos, em observância ao art. 620, 
II (BRASIL, 2015). 

 

A exigência de indicação do endereço eletrônico pelos dispositivos citados 

não determina que os envolvidos se cadastrem em um servidor de e-mails específico, 

passando a responsabilidade existente em tal situação para o advogado. A seguir 

indica-se que a possibilidade de realização de citações e intimações por meio 

eletrônico ganha destaque no CPC/2015, tornando-se regra, desde que possível a sua 

realização, estendendo-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia 

Pública, bem como às pessoas jurídicas de direito público encontrando previsão em 

diversos dispositivos. Leia-se: 

 

Art. 270 do CPC/2015. As intimações realizam-se, sempre que possível, 
por meio eletrônico, na forma da lei. 
Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e 
à Advocacia: Pública o disposto no § 1o do art. 246. 
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[...] Art. 183 do CPC/2015. A União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público 
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, 
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico 
[...] (BRASIL, 2015). 

 
Nas lições de Medina (2015): 
 

Sempre que possível, as intimações realizam-se por meio eletrônico (cf. 
art. 270 do CPC/2015), nos termos da Lei (no caso, a Lei 11.419/2006, 
especialmente arts. 4.º e  5.º). […] Semelhantemente, o Código de Processo 
Civil de 1973 estabelecia que as intimações poderiam ser feitas de forma 
eletrônica. O Código de Processo Civil de 2015, porém, de modo diverso, 
dispõe que a intimação realiza-se, sempre que possível, por meio 
eletrônico. Podem os tribunais criar o Diário da Justiça eletrônico, “para 
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles 
subordinados, bem como comunicações em geral” (cf. art. 4.º, caput, da 
Lei 11.419/2006). […] O Ministério Público, a Defensoria Pública e a 
Advocacia Pública também ficam obrigados a manter cadastro junto aos 
sistemas de processo em autos eletrônicos, para recebimento de 
intimações, que serão realizadas preferencialmente por esse meio (cf. art. 
270, parágrafo  único, c/c §  1.º do art. 246 do CPC/2015) (MEDINA, 2015, 
p. 260). 
 

 Leia-se: 

 
Art. 246 do CPC/2015.  A citação será feita: 
[...] V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 
§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas 
de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta [...] 
(BRASIL, 2015). 

 

Conforme exposto, o art. 246 do CPC/2015 prevê a citação por meio 

eletrônico até mesmo de pessoas jurídicas de direito público ou privado, que deverão 

manter cadastro nos sistemas de PJe, a fim de receber citações e intimações, salvo se 

for microempresas e das empresas de pequeno porte. 

Em relação ao referido cadastro, Medina (2015) afirma que: 
 

Os §§ 1.º e 2.º do art. 246 do CPC/2015 dispõem que as pessoas ali 
referidas devem manter cadastro junto aos sistemas de processos em autos 
eletrônicos para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. 
Meio eletrônico, consoante dispõe a Res. 185/2013 do CNJ, é “ambiente 
de armazenamento ou tráfego de informações digitais”, e trans missão 
eletrônica “toda forma de comunicação à distância com a utilização de 
redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de 
computadores”. O cadastro, no caso previsto nos §§ 1.º e  2.º do art. 246 do 
CPC/2015, é obrigatório, e deve ser realizado no prazo referido nos arts. 
1.050 e 1.051 do CPC/2015. Nesse caso, a citação será 
realizada, preferencialmente, por meio eletrônico. Nada impede que 
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aqueles que não se sujeitam ao cadastro (p. ex., para microempresas e 
empresas de pequeno porte, expressamente excluídas da obrigatoriedade 
pela lei processual) o realizem (cadastro facultativo). Realizado o  cadastro, 
torna-se possível a citação por meio  eletrônico também dessas pessoas. Em 
qualquer dos casos, deverá ser observado o que dispõem os arts. 2.º, 5.º, 6.º 
e 9.º da Lei 11.419/2006 (p. ex., de acordo com o art. 6.º da referida Lei, é  
indispensável que “a íntegra dos autos seja acessível ao citando”). O art. 20 
da Res. 185/2013 do CNJ, ao d izer que no instrumento de citação 
“constará indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial” 
disse menos do que deveria, já que o art. 6.º da Lei 11.419/2006 d ispõe, 
textualmente, que o citando deve ter acesso à integra dos autos (e não 
apenas à petição inicial), e assim deverá ser aplicado o art. 246 do 
CPC/2015. Para uma notícia sobre a comunicação dos atos processuais por 
meio eletrônico no direito comparado, cf. comentário ao art. 270 do 
CPC/2015 (MEDINA, 2015, p. 249). 

 

Bueno (2015) completa: 

 

As inovações contidas nos §§ 1º e 2º deste artigo trazem a regra mais 
justificável nos dias atuais, ao tornar imprescindível a criação de endereço 
eletrônico para recebimento de citações e intimações eletrônicas, por 
pessoas jurídicas de direito privado e público (BUENO, 2015, p. 190). 

 

Frente a essa mudança e com a modernização do Poder Judiciário e com o 

desenvolvimento tecnológico na sociedade, a partir da vigência do  CPC/2015, as 

audiências de conciliação e de mediação podem ser realizadas por meio eletrônico, 

desde que observados as disposições legais. Leia-se: 

 

Art. 334 do CPC/2015.  Se a petição in icial preencher os requisitos 
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 
designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu  com pelo menos 20 
(vinte) dias de antecedência. 
[...] §  7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por 
meio eletrônico, nos termos da lei (BRASIL, 2015). 

 

Consequentemente, o depoimento pessoal das partes, a oitiva de testemunhas 

e a acareação podem ser realizadas através de videoconferência ou outro recurso 

tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, quando residam em 

comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde o processo tramita. 

Conforme dispõe o CPC/2015: 

 

Art. 236 do CPC/2015.  Os atos processuais serão cumpridos por ordem 
judicial. 
§ 1 Será exped ida carta para a prát ica de atos fora dos limites territoriais do 
tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei. 
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§ 2 O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele v inculado, se o ato 
houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. 
§ 3 Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo 
real. 

 
Art. 453 do CPC/2015.  As testemunhas depõem, na audiência de instrução 
e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: 
[...] 
§ 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção 
judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por 
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e 
recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, 
inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. 
§ 2o Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção 
de sons e imagens a que se refere o § 1º (BRASIL, 2015). 

 

O CPC/2015 autoriza ainda que o advogado realize sustentação oral por meio 

de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens 

em tempo real, se possuir domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está 

sediado o tribunal, no qual o processo tramita, senão vejamos: 

 
Art. 937 do CPC/2015. Na sessão de julgamento, depois da exposição da 
causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao 
recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do 
Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para 
cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos 
termos da parte final do caput do art. 1.021: 
[…] 
§ 4º É permit ido ao advogado com domicílio profissional em cidade 
diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por 
meio de v ideoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da 
sessão (BRASIL, 2015). 
 

 Deste modo temos que o CPC/2015 se apresenta como um grande aliado do 

PJe, permitindo e determinando os atos processuais e procedimentais de forma 

eletrônica.  

 
5.3 Uso de meio eletrônico na tramitação de processos 

 

Para muitos o PJe nada mais é do que o “mesmo processo”, sendo apenas 

realizado em meio eletrônico. Nesse sentido, não se tem um novo processo. Clementino 

(2008, p. 144) sugere somente uma nova forma para o processo, continuando o mesmo: 

 
A adoção do Processo Eletrônico apenas confere nova roupagem ao 
Processo Judicial. O Processo Judicial Eletrônico deverá estar sujeito às 
mes mas formalidades essenciais que o Processo tradicional, no tocante a ser 
obedecido o procedimento legalmente previsto para a apuração da verdade, 
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em uma sucessão concatenada de atos Processuais, em que seja assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, umbilicalmente ligados ao Princípio do 
Devido Processo Legal (CLEMENTINO, 2008, p. 144).   

  

 Chaves Júnior (2010, p. 16), em sentido diverso, entende que na verdade 

tem-se verdadeiramente um processo eletrônico, visto que sob a ótica da 

desmaterialização, adquire uma referencial exponenciação que o transforma em um 

processo em rede conquanto: 

 
Transportando essas perspectivas para o caso especial do processo 
eletrônico, o que nos parece decisivo, aí, é, sobretudo, concebê-lo como 
fenômeno de interação entre o ju iz, as partes e a sociedade, enfim, como 
fenômeno de uma rede social, econômica e política e não como mera 
estrutura de TI para as demandas judiciais (CHAVES JÚNIOR, 2010, p. 20). 

 
 Adiante, o mesmo autor (2010), sustentando a viabilidade do PJe inclusive 

para o alcance do caráter instrumental do processo, atinente aos seus escopos sociais e 

políticos em decorrência da forma como se processaram as demandas, sustentando a 

necessidade de adoção de princípios próprios para o processo eletrônico, concluiu 

que: 

 
Nesse sentido, importar mecanicamente os princípios clássicos do processo de 
papel, para o processo eletrônico nos parece absolutamente inadequado, e por 
isso mesmo divergimos daqueles que defendem tratar a Lei n. 11.419/2006 de 
mero procedimento. Urge que se desenvolva uma tecnologia jurídica específica, 
para otimizar o potencial que essas novas tecnologias de comunicação e 
informação podem proporcionar para a resolução dos conflitos judiciais 
(CHAVES JÚNIOR, 2010, p. 22).     

  

 Não se tratando, pois, de um processo ou procedimento eletrônico, mas tão 

somente da informatização do mecanismo utilizado para o exercício jurisdicional, esse 

fenômeno é definido como: 

 
[...] a total informatização de um conjunto mínimo e significativo de ações e, por 
conseqüência, de documentos organizados em uma forma determinada e 
diversificada de fluxos que garantisse a esses documentos, individual e em 
conjunto, autenticidade, integridade e temporalidade (ROVER, 2013, s.p.). 

 

 Esse fenômeno, a toda evidência, por sua importância e relevância no cenário 

jurídico merece uma nova análise, pois: 

 
É ingênuo imaginar que a folha de papel tenha o mesmo potencial político e 
social de um monitor de computador. A imprensa demoliu uma hegemonia de 
mil anos, da cultura do manuscrito, do punho de ferro da igreja, dando lugar à 
galáxia de Gutembert. As novas tecnologias da mesma forma já estão 
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rearticulando as formas de poder (CHAVES JUNIOR, 2010, p. 22).
 

 

Em face disso, importa que se dê continuidade ao estudo da questão se o PJe 

é apenas um processo em meio eletrônico ou se estar-se-ia diante de um novo 

processo. Certo é que em consonância com a observação das garantias que se mantêm 

incólumes, inclusive aquelas relativas ao devido processo legal e ampla defesa, tem-

se uma mudança cultural, procedimental e física no PJe. Mudança essa que interfere 

diretamente no meio ambiente laboral do advogado, como se apresenta no próximo 

capítulo. 

 

6 IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE LABORAL DA ADVOCACIA 

 

Antes de mais nada, faz-se necessário entender um pouco sobre a advocacia 

e o que seria o seu meio ambiente laboral. Segundo o Conselho Federal da OAB estão 

inscritos no quadro de Advogados regulares e recadastrados mais de um milhão de 

advogados, conforme quadro demonstrativo: 

Tabela 1 - Quadro de Advogados regulares e recadastrados 

S ECCIONAL ADVOGADO ES TAGIÁRIO S UPLEMENTAR TOTAL 

AC 3.022 22 287 3.331 

AL 9.693 95 470 10.258 
AM 8.580 35 595 9.210 

AP 2.470 241 368 3.079 

BA 38.86 1.403 1.957 42.223 
CE 23.76 224 621 24.610 

DF 34.50 1.923 3.797 40.223 

ES 17.57 228 850 18.649 
GO 33.90 1.217 2.024 37.142 

MA 12.01 93 991 13.103 

MG 102.9 7.155 2.987 113.070 
MS 12.45 181 953 13.586 

MT 15.45 833 1.343 17.635 
PA 16.10 618 895 17.622 

PB 13.37 226 466 14.069 

PE 27.74 768 974 29.491 
PI 10.79 221 396 11.408 

PR 59.18 166 2.240 61.594 

RJ 138.4 5.902 4.198 148.501 
RN 10.75 125 503 11.384 

RO 6.464 55 542 7.061 

RR 1.606 76 230 1.912 
RS 75.96 2.349 1.242 79.558 
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SC 32.99 152 2.668 35.818 
SE 7.583 85 516 8.184 

SP 283.2 9.147 7.067 299.463 

TO 5.051 68 678 5.797 
TOT
AL 

1.004.515 33.608 39.858 1.077.98
1 Fonte:< http://www.oab.org.br/ institucionalconselhofederal/quadroadvogados > Acesso em 

08/05/2016. 

Segundo o Código de Ética e Disciplina da OAB a advocacia tem em seu 

exercício a incompatibilidade com qualquer procedimento de mercantilização.  

A CR/1988 em seu art. 133, destaca a relevância do exercício da advocacia 

para a sociedade brasileira, dispondo que “o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profissão, nos limites da lei” (BRASIL, 1988). Deste modo o advogado exerce sua 

profissão nos órgãos do Poder Judiciário, em escritórios e em casos específicos em 

todos os lugares onde um cidadão necessite ser representado. Não devendo ser 

considerado como empresário já que exerce atividade intelectual. 

 

6.1 Processo Judicial eletrônico na prática 

 

O PJe, independente de ser um meio para o processo ou um novo processo, 

pode ser considerado como uma espécie de serviço. Tal serviço exige infraestrutura, 

gera um produto e tem que ser, necessariamente, útil ao usuário. É, em síntese, um 

meio para efetivar o serviço de entrega da tutela jurisdicional aos advogados e aos 

cidadãos brasileiros. 

 

Quanto à definição do CNJ em sua cartilha sobre o PJe, tem-se que: 

 

O processo judicial eletrônico, tal como o processo judicial tradicional, em 
papel, é um instrumento utilizado para chegar a um fim: a decisão judicial 
definit iva capaz de resolver um conflito. A grande diferença entre um e 
outro é que o eletrônico  tem a potencialidade de reduzir o  tempo para se 
chegar à decisão.(CNJ, 2014) 

 

Na prática, o PJe de fato não instituiu nenhum novo prazo para que os 

procedimentos se tornem mais céleres. O que se tem, de acordo com a concepção do 

CNJ, é que seria possível essa celeridade porque haveria uma redução do tempo da 

seguinte forma: 
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extinguindo atividades antes existentes e desnecessárias em um cenário de 
processo eletrônico, tais como juntadas de petições, baixa de agravos de 
instrumento, juntadas de decisões proferidas por Cortes especiais ou pelo 
Supremo Tribunal Federal; 
 
suprimindo a própria necessidade de formação de autos de agravo em 
razão da disponibilidade inerente do processo eletrônico;  
 
eliminando a necessidade de contagens e prestação de informações 
gerenciais para órgãos de controle tais como as corregedorias e os 
conselhos;  

 
atribuindo ao computador tarefas repetitivas antes executadas por pessoas 
– e, portanto, propensas a erros –, tais como a contagem de prazos 
processuais e prescricionais;  
 
otimizando o próprio trabalho nos processos judiciais, acrescentando 
funcionalidades antes inexistentes capazes de agilizar a apreciação de 
pedidos e peças processuais; deslocando a força de trabalho dedicada às 
atividades 
 
suprimidas para as remanescentes, aumentando a força de trabalho na área 
fim; 
 
automatizando passos que antes precisavam de uma intervenção humana; 
 
permit indo a execução de tarefas de forma paralela ou simultânea por 
várias pessoas. (CNJ,2014) 

 

Para que o usuário tenha acesso aos diversos sistemas de PJe, existentes nas 

diversas esferas judiciais, inicialmente, o(a) advogado(a) deve realizar um cadastro 

prévio, junto ao Poder Judiciário, que requer a apresentação da carteira da OAB e do 

envio de formulário para o acesso ao PJe.  

Além do cadastro prévio, é necessário uma Certificação Digital válida. 

Preceitua o art. 1º, § 1º, inciso III, da Lei no 11.419/2006, que a assinatura eletrônica e 

a identificação podem ser realizadas de duas formas: assinatura digital baseada em 

certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei 

específica; e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado 

pelos órgãos respectivos. 

Conforme exposto anteriormente os processos passam a ser movimentado de 

forma totalmente eletrônica, passando a possuir documentos virtuais e digitalizados. 

 

6.2 Impactos do Processo Judicial eletrônico no meio ambiente laboral 

 

Com a implantação do PJe, torna-se  atribuição do advogado o dever de 

“produzir” o processo uma vez que passa a ser de sua responsabilidade a juntada de 
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petições, documentos e etc. 

Aparentemente, pode-se acreditar que tudo isso nada mais é do que a 

utilização de um sistema ou software, o que poderia poupar tempo, desgaste e até 

mesmo dinheiro para o advogado já que ao invés de se deslocar de seu escritório para 

realizar a tarefa, tudo poderia ser feito do local de seu trabalho.  

Mas a realidade é bastante diferente em relação às condições de trabalho, já 

que passa a ser do advogado a função de armazenar documentos originais, devendo 

ainda possuir toda uma infraestrutura que possibilite o acesso ao PJe. Essa é a 

principal mudança, pois passa a exigir um investimento financeiro constante em 

infraestrutura e serviços que possibilitem a execução do serviço. 

Ocorre que originariamente o trabalho do advogado era essencialmente 

intelectual, não sendo necessário nenhum planejamento de logística ou administrativo. 

Hoje o advogado precisa se planejar para conseguir exercer todas as atribuições a ele 

destinadas bem como administrar uma infraestrutura que garanta a continuidade de 

seu trabalho no prazo estipulado pela Lei. 

Em poucas palavras, o meio ambiente laboral do advogado deixou de ser 

uma estrutura simples para se tornar algo sofisticado, repleto de tecnologia e que 

demanda planejamento a fim de garantir a execução do serviço. 

Ademais segundo dados fornecidos pelo Conselho Nacional da OAB hoje 

estão inscritos no quadro de Advogados regulares e recadastrados mais de cento e 

setenta e sete mil advogados com mais de sessenta anos. 

 

 

Tabela 2 - Quadro de Advogados regulares e recadastrados (Quantitativo por 
Faixa Etária) 

(continua)                     
QUANTITATIVO POR FAIXA ETÁRIA 

 
 

ADVOGADOS 
TOTAL 

FAIXA ETARIA FEMININO MASCULINO  

AC 

Até 25 anos 116 87 203 

De 26 à 40 anos 584 594 1178 

De 41 à 59 anos 386 563 949 
De 60 anos ou mais 182 510 692 

AL 

Até 25 anos 444 402 846 

De 26 à 40 anos 2575 2478 5053 
De 41 à 59 anos 898 1383 2281 

De 60 anos ou mais 388 1125 1513 
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(continua) 

SECCIONAL  
ADVOGADOS 

TOTAL 
FAIXA ETARIA FEMININO MASCULINO  

AM 

Até 25 anos 404 277 681 

De 26 à 40 anos 2276 2104 4380 
De 41 à 59 anos 1122 1457 2579 

De 60 anos ou mais 262 678 940 

AP 

Até 25 anos 145 122 267 
De 26 à 40 anos 658 622 1280 

De 41 à 59 anos 308 445 753 

De 60 anos ou mais 45 125 170 

BA 

Até 25 anos 1679 1065 2744 

De 26 à 40 anos 11370 10092 21462 

De 41 à 59 anos 4024 5048 9072 
De 60 anos ou mais 1919 3666 5585 

CE 

Até 25 anos 1060 780 1840 

De 26 à 40 anos 6500 6670 13170 
De 41 à 59 anos 2324 3479 5803 

De 60 anos ou mais 789 2163 2952 

DF 

Até 25 anos 1497 898 2395 
De 26 à 40 anos 9559 7660 17219 

De 41 à 59 anos 4031 5393 9424 

De 60 anos ou mais 1565 3900 5465 

ES 

Até 25 anos 1137 544 1681 

De 26 à 40 anos 5159 4384 9543 

De 41 à 59 anos 1727 2524 4251 
De 60 anos ou mais 533 1563 2096 

GO 

Até 25 anos 1915 1253 3168 

De 26 à 40 anos 8589 7267 15856 
De 41 à 59 anos 4260 5089 9349 

De 60 anos ou mais 1655 3873 5528 

MA 

Até 25 anos 651 464 1115 
De 26 à 40 anos 3268 3651 6919 

De 41 à 59 anos 1094 1671 2765 

De 60 anos ou mais 301 919 1220 

MG 

Até 25 anos 4305 2363 6668 

De 26 à 40 anos 27243 22630 49873 

De 41 à 59 anos 11862 16804 28666 
De 60 anos ou mais 4317 13404 17721 

MS 

Até 25 anos 612 445 1057 

De 26 à 40 anos 3173 3182 6355 
De 41 à 59 anos 1410 1973 3383 

De 60 anos ou mais 404 1253 1657 

MT 

Até 25 anos 773 473 1246 
De 26 à 40 anos 4641 4019 8660 

De 41 à 59 anos 1746 2485 4231 

De 60 anos ou mais 363 959 1322 

PA 

Até 25 anos 855 535 1390 

De 26 à 40 anos 4258 3657 7915 

De 41 à 59 anos 1991 2319 4310 
De 60 anos ou mais 885 1609 2494 
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(continua) 

SECCIONAL  
ADVOGADOS 

TOTAL 
FAIXA ETARIA FEMININO MASCULINO  

PB 

Até 25 anos 802 595 1397 

De 26 à 40 anos 3773 3758 7531 
De 41 à 59 anos 883 1844 2727 

De 60 anos ou mais 393 1329 1722 

PE 

Até 25 anos 1516 1032 2548 
De 26 à 40 anos 7190 6614 13804 

De 41 à 59 anos 2896 4004 6900 

De 60 anos ou mais 1392 3105 4497 

PI 

Até 25 anos 733 608 1341 

De 26 à 40 anos 3125 3556 6681 

De 41 à 59 anos 751 1272 2023 
De 60 anos ou mais 166 580 746 

PR 

Até 25 anos 2873 1931 4804 

De 26 à 40 anos 15956 14010 29966 
De 41 à 59 anos 7143 10184 17327 

De 60 anos ou mais 1461 5630 7091 

RJ 

Até 25 anos 2496 1405 3901 
De 26 à 40 anos 29185 21212 50397 

De 41 à 59 anos 22662 21644 44306 

De 60 anos ou mais 13956 25841 39797 

RN 

Até 25 anos 585 382 967 

De 26 à 40 anos 3305 3223 6528 

De 41 à 59 anos 863 1467 2330 
De 60 anos ou mais 238 693 931 

RO 

Até 25 anos 329 207 536 

De 26 à 40 anos 1831 1418 3249 
De 41 à 59 anos 925 1231 2156 

De 60 anos ou mais 134 389 523 

RR 

Até 25 anos 118 72 190 
De 26 à 40 anos 405 372 777 

De 41 à 59 anos 194 299 493 

De 60 anos ou mais 41 105 146 

RS 

Até 25 anos 2510 1404 3914 

De 26 à 40 anos 18852 14577 33429 

De 41 à 59 anos 11023 13136 24159 
De 60 anos ou mais 4639 9826 14465 

SC 

Até 25 anos 1559 992 2551 

De 26 à 40 anos 8921 8015 16936 
De 41 à 59 anos 3607 5984 9591 

De 60 anos ou mais 806 3114 3920 

SE 

Até 25 anos 529 325 854 
De 26 à 40 anos 2235 2082 4317 

De 41 à 59 anos 698 974 1672 

De 60 anos ou mais 212 528 740 

SP 

Até 25 anos 7910 4837 12747 

De 26 à 40 anos 66729 54142 120871 

De 41 à 59 anos 46206 50370 96576 
De 60 anos ou mais 16250 36805 53055 

 



91 
 

 

SECCIONAL  
ADVOGADOS 

TOTAL 
FAIXA ETARIA FEMININO MASCULINO  

TO 

Até 25 anos 273 188 461 

De 26 à 40 anos 1320 1376 2696 

De 41 à 59 anos 598 873 1471 

De 60 anos ou mais 103 320 423 

TOTAL 

Até 25 anos 37826 23686 61512 

De 26 à 40 anos 252680 213365 466045 

De 41 à 59 anos 135632 163915 299547 

De 60 anos ou mais 53399 124012 177411 

Fonte: Ordem dos Advogados do Brasil  - Conselho Federal (OAB) (2016) 
 
 Uma vez que é publico e notório a dificuldade das pessoas a cima de sessenta 
anos de lidar com novas tecnologias algumas medidas paliativas vem sendo tomadas, 
como por exemplo a PORTARIA CONJUNTA N. 53 DE 23 DE JULHO DE 2014, que em seu 
1º determina a existência de um apoio físico e humano para os advogados com mais 
de sessenta anos. In verbis: 
 

 Art. 18. Competirá à Presidência do TJDFT providenciar, em todas as 
circunscrições da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a 
disponibilização de equipamentos a partes, advogados e interessados para 
consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças 
processuais e documentos em meio eletrônico.  
§ 1º Para os fins do estabelecido no caput deste artigo, a  Secretaria de 
Tecnologia da Informação – SETI fornecerá auxílio técnico presencial a  
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, 
procuradores, partes e pessoas com deficiência ou que comprovem idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (...)(BRASIL, 2014) 
 

 Destaca-se que fora todos os impactos aqui relatados, para os advogados com 

mais de sessenta anos de idade temos uma realidade que não pode e nem deve ser 

ignorada pois a mudança drástica nos procedimentos e no ambiente laboral pode 

acabar por acarretar o afastamento e a aposentadoria precoce desses profissionais, 

uma vez que dificilmente profissionais independentes querem conviver com a 

frustação de ter que depender de outra pessoa para exercer suas funções antes tão bem 

desenvolvidas. 

Neste aspecto a lei determina. Segundo o Estatuto do Idoso: 

“Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
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ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária.” 

 Assim temos que o impacto do PJe no ambiente laboral do advogado não 

deve ser visto apenas como uma questão de implantação de uma nova tecnologia aos 

procedimentos, mas sim como um fator de impacto no dia-a-dia do profissional que 

para garantir a eficiência e eficácia de seu trabalho precisa aprender a desenvolve- lo 

novamente em um novo ambiente. 

 

6.3 Intensificação do trabalho advocatício 

 

Houve aumento do volume de trabalho do advogado, pois não obstante a 

manutenção do número de processos, aquele profissional se viu na necessidade de 

aprender, desenvolver e executar as novas atividades que surgiram com o PJe. Exige-

se dele  maior atuação e atenção  e, portanto, a dedicação de mais tempo para se 

familiarizar com os comandos e procedimentos inerentes ao PJe. Ao mesmo tempo, 

deve aprender a lidar com a imensa variedade de sistemas judiciais eletrônicos, seja 

pela gama de fatores de dificuldades em relação a falta de prática dos próprios 

advogados com a tecnologia, tanto em relação aos softwares, quanto aos hardwares. 

O aumento do volume de trabalho ocorre devido às novas competências 

técnicas que passam a ser exigidas e, em contrapartida, a diminuição do tempo de 

atividade intelectual, já que a digitalização de documentos e o protocolo dos mesmos 

consome um tempo considerável no dia-a-dia do advogado. 

Para Souza e Estanislau (2016, p 113), “o meio ambiente de trabalho é o 

conjunto de fatores que compõem o local de trabalho do empregado e deve ser seguro, 

na medida em que seus riscos devem ser reduzidos por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança, conforme inciso XXII, do artigo 7º da Carta Magna.” 

Da forma em que foi imposta a transformação dos procedimentos no Poder 

Judiciário ao impor a transição do processo em papel para o processo digital o 

advogado se vê preso a uma rotina maçante, com inúmeras tarefas repetitivas e com 

problemas inerente ao sistema que antes não lhe dizia respeito. Em atenção ao fato, 

destaca-se a fala do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

Claudio Lamachia (2014), que em Salvador, concedeu uma entrevista ao Bahia 

Notícias para falar sobre a migração do processo físico para o processo eletrônico: 
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Hoje, todos nós sabemos que o Poder Judiciário já  não dá mais conta da 
demanda de processos e que nós temos um orçamento que é fin ito. 
Portanto, nós temos que buscar, através da qualificação da gestão do Poder 
Judiciário e dos meios efetivos tecnológicos à disposição, novas fórmulas 
de min imizar os efeitos da morosidade do Judiciário. O Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) é, efet ivamente, um meio capaz de agilizar o andamento 
dos processos, e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não é contra a 
implantação desse sistema. A OAB entende que o processo judicial 
eletrônico é uma excelente ferramenta, mas ela deve ser implementada de 
forma lenta e gradual, para que, primeiro, se possa disponibilizar aos 
advogados os meios de treinamento, e, segundo, para que se possa ter a 
certeza de que nós teríamos acesso ao próprio sistema através dos seus 
meios tecnológicos necessários. Nossa preocupação é de que hoje 
precisamos, para a implementação obrigatória do processo judicial 
eletrônico, uma in fraestrutura tanto de internet banda larga quanto de 
energia elétrica. Sem essa estrutura, um cidadão que estará representado 
por um advogado poderá ter seu direito comprometido em juízo. E é por 
isso que a Ordem tem defendido a coexistência das duas possibilidades. 
Por exemplo: imagine um cidadão, representado por um advogado, que 
esteja discutindo um direito seu em juízo e perde um prazo porque a 
internet não estava funcionando e, por isso, venha a perder seu imóvel. 
Como fica isso? Esta é a preocupação que a Ordem tem. O Conselho 
Federal da OAB e as Seccionais do  Brasil hoje se preocupam muito com a 
migração dos sistemas. A migração para o sistema do PJE é necessária, 
mas ela tem que ser feita de forma gradual, responsável e de forma que não 
exclua, e  sim, inclua os advogados e, por via de consequência, a 
sociedade.(LAMACHIA, 2014) 

 

Desta forma percebe-se que o trabalho do advogado apos a implementação 

do PJe, não se restringe mais a advogar, é necessário se preocupar com toda uma 

infraestrutura e uma administração que lhe permita trabalhar de forma eficiente e 

eficaz, o que lhe resulta não apenas em um trabalho mais intenso como também em 

um trabalho diferente daquele que lhe é sua essência, o advogado passa a realizar 

além de seu trabalho intelectual um trabalho administrativo e físico . 

 

6.4 Modificações na estrutura dos escritórios de advocacia 

 

Equipamentos especiais, muitas vezes, são necessários para a adaptação a 

uma nova realidade tecnológica. Com a obrigatoriedade da utilização do PJe, os 

escritórios de advocacia tiveram que investir em scanners e computadores mais aptos 

para a conversão eletrônica dos dados. Houve também a necessidade de uma 

reestruturação do arquivo, já que os documentos originais, agora, não mais são 

arquivados nos tribunais, ficando sob a responsabilidade do advogado. 

A utilização do PJe requer equipamentos de informática de última geração, 

incluindo-se hardwares e softwares. Requer ainda uma constante conexão com a 

internet, recomendando-se por medida de segurança fazer rotineiramente um backup 
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digital dos autos. Segundo o Guia Rapido do PJe para Advogados desenvolvido pelo 

CNJ, são requisitos mínimos para o PJe ter em sua versão mais rescente: “navegador 

Mozilla Firefox; plugin Oracle Java Runtime Environment;_plugin_ Adobe_Flash_ e 

driver de acesso a dispositivo criptográfico_(para acessar o certificado digital do 

advogado)”. Além disso o documento intitulado como PJe Processo Judicial 

Eletronico, eleborado pelo CNJ em dezembro de 2010 determina que o ambiente do 

usuário deve conter: 

Microcomputadores • Processador de 2 núcleos com 2.0 GHz/núcleo; • 
2GB de memória RAM; • 2 adaptadores de vídeo (para utilização de dois 
monitores) 2 monitores de vídeo com resolução mínima de 1024x768;  
Leitora de cartão inteligente (s martcard) ou entrada USB para token 
criptográfico, conforme o hardware de cert ificados dos magistrados, 
servidores e auxiliares; • Navegadores: Mozilla Firefox 3.5 ou superior; 
Microsoft Internet Exp lorer 8.0 ou superior; quanto aos demais, 
recomenda-se testar a versão mais recente. O uso em sistemas operacionais 
outros que não o MS Windows será liberado na versão 1.2. 
Scanners A quantidade de scanners e sua configuração devem ser 
estudadas de acordo com a demanda prev ista de documentos a serem 
digitalizados nos ambientes dos tribunais. 
Sala de atendimento Instalação de sala para autoatendimento dos 
advogados que praticarão atos diretamente nas dependências do órgão 
julgador, inclusive com equipamentos para digitalização. Este 
equipamento deverá ter tanto a leitura de cartão inteligente quanto a 
entrada USB para token criptográfico Links de comunicação Recomenda-
se a adoção, por ambiente, de link de 2Mbps, conforme a Resolução 90 do 
CNJ 
Cert ificados A3 ICP-Br Os usuários do sistema obrigatoriamente devem 
utilizar cert ificados ICP-Brasil A3 para assinaturas de documentos no 
sistema. Os certificados têm validade de 3 anos. 

  

Em um primeiro momento pode-se dizer que não há alterações significativas 

nas estruturas físicas dos escritórios, pois esses já trabalham com computadores para 

elaboração de petições, controle de processo, entre outros. Entretanto, além de 

adquirir novos equipamentos, é preciso que muitos escritórios ampliem a 

velocidade/potência de suas redes de internet, bem como seu espaço físico já que 

passam a ser responsáveis pela guarda dos documentos originais e, em alguns casos, 

acabam por imprimir todo o processo que deveria ser somente virtual. Tal atitude, 

mesmo que pouco ecológica e muitas vezes onerosa, pode se mostrar necessária 

diante da dificuldade de leitura e interpretação do processo de forma virtual. 

 

6.5 Produtividade no trabalho da advocacia   

 

Para Gama (1987, p. 33), pensar a tecnologia é buscar compreendê-la em sua 
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estreita relação com as formas de organização do trabalho e produção cultural. 

Considerando que a tecnologia não se reduz aos instrumentos produzidos e nem tão 

pouco aos meios de trabalho surge a linguagem técnica do PJe, que obviamente 

demanda certo estudo e especialização e tempo por parte de seus usuários. 

O PJe exige um conhecimento específico de utilização da tecnologia, 

passando a destituir os advogados “não especialistas em Processo Judicial Eletrônico” 

da totalidade compreensiva de seu objeto de trabalho, visto que não dominam e não 

conhecem todos os novos instrumentos e termos técnicos instaurados.  Tal fato o 

grande desafio contemporâneo para estes profissionais, podendo-se dizer até que seja 

mais desafiador que o próprio conhecimento jurídico. 

De qualquer forma, a produtividade em relação ao número de processos não 

é diretamente atingida pelo PJe, já que o número de processos de cada advogado 

depende diretamente de seus clientes e não do processo propriamente dito. 

Já com relação a produtividade relacionada ao trabalho destinado a cada 

processo, se propõe um comparativo com os dados fornecidos pela 12ª edição do 

Relatório Justiça em Números, 2016 ano base 2015.  

O relatório afirma que:  

o Poder Judiciário finalizou o ano de 2015 com quase 74 milhões de 
processos em tramitação. Mesmo tendo baixado 1,2 milhão de processos a 
mais do que o quantitativo ingressado (índice de atendimento à demanda 
de 104%), o estoque aumentou em 1,9 milhão de processos (3%) em 
relação ao ano anterior. (CNJ,2016) 

 

Afirma ainda que: “o número de processos no Poder Judiciário (74 milhões) 

continua aumentando desde o ano de 2009, conforme demonstra o Gráfico 3.24.”  

 
Fonte: Justiça em números (2016). 
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Revela ainda que: “o crescimento acumulado deste período foi de 19,4%, ou 

seja, 9,6 milhões de processos a mais em relação ao ano anterior.”  

Destaca-se que: “número de processos novos até o ano de 2014 aumentou, 

com uma redução de 5,5% em 2015. Com exceção da Justiça do Trabalho (+1,7%), 

todos os demais segmentos tiveram queda na demanda.”  

O número de processos baixados também sofreu leve retração (�0,01%), 

apesar do aumento de 1,2% na Justiça do Trabalho e de 17,5% nos Tribunais 

Superiores. 

 
Fonte: Justiça em números (2016). 

 

Os casos novos retraíram no último ano (�5,5%), fenômeno observado em 

todos segmentos de justiça, à exceção da Justiça do Trabalho (alta de 1,7%). Em 

2015, ingressaram 1,6 milhão de processos a menos que em 2014. 
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Fonte: Justiça em números (2016). 

 

No total, o crescimento dos casos pendentes foi de 2,6% no último ano e 

21,8% no período 2009�2015. 

 
 Fonte: Justiça em números (2016). 

 
 

 
 Diante dos números apresentados podemos fazer uma relação direta com a 

produtividade dos advogados que acabou por presenciar uma diminuição do número 
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de processos propostos em contrapartida do crescimento de número de processos 

pendentes, ou seja, o advogado apos a implantação do PJe esta vivenciando uma 

diminuição do número de processos propostos e um aumento de trabalho já que ao 

não se obter a finalização dos processos estes se veem obrigados a peticionar e a 

acompanhar um maior número de processos realizando mais procedimentos 

  

6.6 A saúde dos advogados em geral 

 
Primeiramente, Melo (2010, p. 65-69) alerta que o número de acidentes do 

trabalho no Brasil teve um aumento expressivo a partir da década de 1990.  De acordo 

com o art. 19 da Lei no 8.213/1991, “acidente do trabalho é o que ocorre pelo 

exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado 

especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário 

ou permanente” (BRASIL, 1991). Pode causar desde um simples afastamento, a perda 

ou a redução da capacidade para o trabalho, e até mesmo a morte do segurado. 

São considerados como acidentes do trabalho: 

 a) o acidente ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho do 
segurado; b) a doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade; 
e c) a doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente. Nestes dois últimos casos, a doença deve constar da relação 
de que trata o Anexo II do Regulamento da Previdência Social, aprovado 
pelo Decreto no 3.048/1999. 
  

Nesse contexto, Melo (2010) ressalta que: 
 

As estatísticas apresentadas pela Previdência Social revelam que a questão 
dos acidentes do trabalho é um problema social e que só será resolvido 
com a introdução de políticas públicas de Estado, que valorizem a 
prevenção e a promoção da saúde dos trabalhadores em todos os ambientes 
do trabalho, que o Estado cumpra o seu papel fiscalizador, que os 
sindicatos tenham participação decisiva no processo e organização do 
trabalho e que seja regulamentado o Fator Acidentário de Prevenção – 
FAT, para taxar os setores da economia que mais adoecem os 
trabalhadores.(MELO, 2010, p.68) 

 

A mudança do meio ambiente laboral passou a exigir um esforço intelectual 

maior, como também um esforço físico mais intenso.  

No ano de 2009 a OAB Paraná realizou pesquisa com um total de 3.048 

advogados, de ambos os sexos e faixa etária variada que apos responder questionário 

constatou-se sobre os hábitos dos advogados relacionados à saúde, que:  
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54% - trabalham entre 8 e 12 horas por dias 

17% - dispõe de tempo para os filhos somente nos finais de semana 

46% - fazem exames preventivos uma vez por ano 

12% - fazem exames preventivos uma vez por semestre 

17% - nunca fizeram exames preventivos 

34% - são ex-praticantes de atividades físicas 

16% - praticam alguma atividade física três vezes por semana 

8%  - só praticam atividades físicas nos finais de semana 

 

A realidade de se trabalhar frente ao computador por muitas horas acaba por 

acarretar diversos problemas de saúde, dentre os mais comuns estão o estresse. 

Rodrigues (2002) afirma que: “a maioria das doenças ocupacionais, tem uma 

correlação com o estresse, pois o desgaste que as pessoas são submetidas no ambiente 

e nas relações com o trabalho, é um dos fatores na determinação de doenças, dos mais 

significativos” (RODRIGUES, 2002, p. 55). 

Além de doenças psicológicas, pode causar doenças relacionadas à visão, 

músculos, articulações e postura.  

Por obvio que as consequências do uso excessivo do computador não são 

percebidas imediatamente, mas diante da necessidade de se trabalhar por muitas horas 

de forma quase que ininterrupta, normalmente as doenças aparecem ao longo do 

tempo. Contudo, há sintomas verificáveis de forma direta, sendo comum que um 

profissional após utilizar varias horas o computador, apresente sinais de extremo 

cansaço, dores de cabeça, irritação nos olhos e fadiga. Acrescente-se que grande parte 

dos problemas está relacionada à má postura, ao esforço repetitivo e a dependência do 

uso, principalmente, da internet. 

A realidade é que a rotina de se utilizar o computador por vaias horas, acaba 

por provocar lesões por esforço repetitivo, em virtude do extenso tempo digitando, 

sem que haja os descansos necessários. As lesões por esforço repetitivo (LER) e 

doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) são comuns em pessoas 

que utilizam por varias horas as mesmas atividades com a mesma posição.  

Há, ainda, a questão da longa exposição à luminosidade dos computadores, 

fator que acaba por acarretar problemas de visão.  

Após esta exposição cabe ressaltar o pensamento de Costa e Rezende (2012, 

p. 768) que colocam a prevenção como principal condição para se evitar o acidente de 



100 
 

trabalho: 

A saúde do trabalhador é norteada pelos princípios do Direito Ambiental e, 
principalmente, pelo princíp io expresso no art. 225, ou seja, o princípio da 
prevenção. A prevenção do acidente do trabalho é a principal condição 
para evitar acidentes e doenças como Lesões por Esforço Repetitivo 
(LER), doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), as 
pneumoconioses (doenças provocadas por inspiração de grãos de areia), 
doenças produzidas pelos agrotóxicos, pelos metais pesados e solventes 
orgânicos dentre outros (COSTA; REZENDE, 2012, p. 768). 

 

Dito isso, tem-se que a mudança do meio ambiente laboral do advogado 

acabou por expor esse profissional a várias doenças laborais, exigindo-se dele 

cuidados preventivos, já que a maioria dessas doenças é consequência das atividades 

inevitáveis do dia-a-dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade atual vem demonstrando a especial e emergente necessidade de 

mudança dos padrões de produção e consumo, mediante a implementação de novas 

estratégias e mecanismos para o alcance do desenvolvimento sustentável, que tem por 

pressuposto a justiça social e ambiental. 

A perspectiva política que se consolidou trouxe o novo paradigma da 

“participação” na gestão ambiental e social, com o objetivo de conciliar os interesses 

econômicos, ambientais e sociais e, dessa forma, moldar o modelo clássico de 

desenvolvimento. 

A administração da estratégia de desenvolvimento sustentável que 

prepondera nos dias de hoje desencadeou toda uma dinâmica de implementação de 

sistemas regulatórios e institucionais (criação de fóruns internacionais, nacionais e 

locais para discutir a questão, criação de instituições ambientais, mecanismos de 

licenciamento ambiental, reforço da legislação ambiental e ênfase na educação 

ambiental geral). 

No setor privado, esse processo se reflete no desenvolvimento de tecnologias 

ditas ambientais, em iniciativas para promoção da responsabilidade socioambiental 

empresarial e na abertura de diálogo com a sociedade. 

Entretanto, na prática, as propostas que vêm sendo apresentadas abrangem, 

primordialmente, as questões relacionadas à eficiência energética material na 

produção, ao desenvolvimento de novas mercadorias “ecologicamente corretas” e ao 

desenvolvimento de mecanismos de mercado (certificação ambiental, mercado de 

carbono), sempre encaixadas numa racionalidade produtiva que visa à abertura de 

novos mercados. 

O PJe não foge a propostas destas ditas novas tecnologias, tendo sido 

estabelecido no país por meio da Lei no 11.419/2006. De fato, é uma forma mais 

ecológica, por parte dos tribunais, de se tratar o Poder Judiciário a medida que os 

processos não utilizam mais papel nem tão pouco fabricam lixo ou demandam de um 

local físico para serem armazenados. 

O objetivo desta explanação não foi esclarecer ou testar a eficiência, nem tão 

pouco a eficácia do PJe, mas sim trazer a tona alguns fatos como a exclusão dos 

cidadãos que não têm acesso a internet, ou não dispõem de uma assinatura digital, ou 
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até mesmo não possuem os programas que hoje se fazem necessários para o manejo e 

utilização do PJe. Dessa forma, a questão que se colocou no presente trabalho é a 

análise da implantação do PJe frente ao impacto no meio laboral do advogado. 

Buscou-se averiguar se houve devida observação a garantia do acesso à jurisdição e a 

garantia dos direitos humanos. Nesse aspecto, pretendeu-se estudar em que medida a 

implantação de um sistema totalmente informatizado, que só pode ser utilizado 

através da internet, impacta no meio ambiente laboral do advogado. 

O simples fato de que não é possível ao cidadão adentrar no órgão judiciário 

e ter acesso aos atos de seu processo, ou a qualquer processo que possa vir a ter 

interesse já demonstra o retrocesso histórico que o PJe vem representando.  

A informatização dos autos também não faz com que haja de fato uma 

economia processual, nem tão pouco uma verdadeira relação ecológica nos processos, 

pois o que realmente acontece é a transferência de serviço que passar a ser atribuição 

dos advogados. Por consequência, seu meio laboral é modificado, pois papéis que 

antes ficavam a cargo do Poder Judiciário, hoje estão sendo digitalizados pelos 

operadores do direito para a instrução dos processos e posteriormente ficam sob 

guarda dos mesmos, o que impõe uma responsabilidade nunca antes vista na historia 

da advocacia. 

Assim, pode-se perceber que ao informatizar o PJe, o que de fato aconteceu 

foi dificultar o manejo e o acesso das informações contidas nos processos, exigindo 

que o mesmo seja, agora, impresso por cada parte interessada, bem como transferiu 

para os operadores de direito um dever e uma responsabilidade que era exclusiva do 

Poder Judiciário. 

Ademais, dizer para o cidadão que o mesmo não pode ter acesso livre a 

informação pública contida nos processos ou de executar atos nos mesmos é o mesmo 

que lhe negar seu direito fundamental de acesso a informação e ao Poder Judiciário. 

Nada disso pode ser ignorado sob a escusa de se estar buscando dar maior celeridade 

aos procedimentos. Não se pode esquecer que o objetivo primordial do Poder 

Judiciário deve ser garantir e proporcionar justiça e para que isso possa acontecer é 

necessário que os direitos básicos de todos os cidadãos sejam respeitados e que a 

inovação não seja sinônimo de retrocesso e muito menos perda de direitos 

fundamentais adquiridos.  

Por certo que todos esses fatores interferem na vida do advogado, pois uma 

vez que a parte não tem mais o contato direto com o processo, passa a ser obrigação 
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do mesmo o fornecimento de cópias da demanda ao cliente. A despesa financeira 

tende a ser crescente, pois há que se manter uma infraestrutura organizacional mais 

adequada, tais como aluguel de imóvel que comporte e garanta a segurança de todos 

os documentos físicos originais (cuja guarda deixou de ser atribuição dos tribunais), 

mobiliário que comporte o arquivamento, funcionários, material de papelaria, 

tecnologia e informática. 

Assim, a atividade da advocacia, que por excelência se tratava de uma 

atividade intelectual, passa a exigir administração e logística, consumindo tempo e 

dinheiro e imputando aos advogados novas responsabilidades. 

Ressalta-se que agora não basta mais para o advogado a simples 

apresentação de sua identidade funcional para ter acesso aos autos e para exercer sua 

profissão, vez que para utilização do PJe os advogados terão que fazer pessoalmente o 

cadastro junto ao Poder Judiciário, criar um identificador e uma senha de acesso ao 

sistema, bem como obter uma assinatura digital, que pode ser feita através de um 

instituto credenciador conveniado à OAB, que é inserida na sua carteira profissional 

mediante um cadastro ou através de empresas certificadoras. A partir desse momento 

o advogado adquire uma personalidade virtual que possibilita a realização de todos os 

possíveis atos processuais.  

Ao determinar que a distribuição e o protocolo de processos necessitam da 

assinatura digital do advogado, o PJe também inviabiliza a terceirização destas 

tarefas, como usualmente era feito. Isso porque tais ações exigem a assinatura digital, 

que só se faz possível mediante a presença física do advogado frente ao computador, 

inserindo sua assinatura digital a cada ato, de modo que em cada arquivo enviado 

digitalmente conste sua assinatura.   

É, ainda, obrigação do advogado o cadastro das partes, a escolha do 

procedimento, a indicação ou não de tutelas de urgência e por ai vai. Enfim, boa parte 

de funções antes desempenhadas no âmbito do Poder Judiciário passaram a ser 

efetuadas pelo advogado no âmbito de seu escritório. 

É indiscutível que a inobservância do resultado das ações perante o meio 

ambiente laboral pode acabar por se tornar catastrófica a medida que se entende que o 

próprio ser humano só percebe o mal que lhe causa a busca por produtividade quando 

sua saúde encontra-se abalada. 

Os resultados não são animadores. Ao se exigir do advogado que esse passe 

de operador do direito, exercendo uma atividade intelectual, para operário do direito, 
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por meio de uma rotina exaustiva e repetitiva, tem-se a violação dos direitos 

fundamentais.  
 
Diante dos riscos desconhecidos, o saber passa a ser constituído como um 

novo significado político e o agir humano, perante tantos riscos, proclama uma nova 

ética, eminentemente preventiva.  

Não se está afirmando que as transições históricas da petição escrita para a 

datilografada, da datilografada para a computadorizada e, finalmente, da 

computadorizada para o PJe, não representariam a existência de um novo tempo. É 

evidente que o PJe significa um novo tempo tecnológico. Quer-se alertar que este 

“novo tempo” não implica, necessariamente, em um bom resultado ou na 

emancipação do trabalhador. Um fato são os novos tempos, outro fato é a 

emancipação do trabalho, do labor advocatício. 

Afinal, é possível afirmar que o PJe influi não só como um novo tempo do 

mundo (mundo da eletrônica, da tecnologia, da informática), como no tempo do fazer 

do trabalho da advocacia. Quanto à advocacia, ainda que haja entendimento diverso, 

deve-se conseguir enxergar a ciência, a técnica e a tecnologia como possibilidade 

emancipatória e, para tanto, é fundamental que advogado não incorra no erro de ver o 

seu trabalho jurídico cotidiano sob um prisma simplesmente instrumental, 

determinista e alienante. O fator humano, em qualquer situação, deve sempre 

sobrepujar o técnico, pois somente desta forma torna-se possível ser otimista sobre o 

futuro de uma sociedade tecnológica. 

Assim o desenvolvimento deve ser considerado como um fator de escolha do 

advogado para trabalhar, ou não, pelo PJe ou de continuar exercendo sua função 

intelectual e deixando para o Poder Judiciário as demais funções. 

Portanto, o PJe não deve impor ao advogado as funções que historicamente 

são de responsabilidade do Poder Judiciário, devendo o mesmo se organizar de forma 

a continuar com seu serviço público, realizando, por exemplo, as tarefas de cadastro 

das partes, distribuição, protocolo, de tal forma que seja de livre escolha para o 

advogado o uso ou não de sua infraestrutura particular.   

 



105 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do 
processo eletrônico: a informatização judicial n o Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. 
 
ALVIM, Jose Eduardo Carreira; CABRAL JÚNIOR, Silvério Nery. Processo 
judicial eletrônico.. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça em um prazo razoável. 
2006. 346 f. Tese (Doutorado em Direito), Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2006.  Disponível em: <http://tede.ufsc.br/teses/PDPC0796.pdf>. 
Acesso em: 8 abr. 2016. 
 
ARISTÓTELES. A política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991. 
 
ATHENIENSE, Alexandre. Comentários à Lei 11.419/06 e práticas processuais 
por meio eletrônico nos tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2010. 
 
BARRETO, Ana Amélia Menna. Regulamentação do processo judicial informatizado 
x violação legis. In:  COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado e ALLEMAND, Luiz 
Cláudio. Processo judicial eletrônico. Brasília: OAB, Conselho Federal, Comissão 
Especial de Direito da Tecnologia e Informação, 2014. Cap.2, p.83-107. 
 
BERTOLDI, Marcia Rodrigues. O direito humano ao meio ambiente equilibrado. 
Disponível em < http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26472-26474-
1-PB.pdf >. Acesso em: 21 de nov. 2015. 
 
BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e a responsabilidade civil do 
empregador. São Paulo: LTR, 2006. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. 
 
BOBBIO, Norberto. A teoria do Estado e do poder. In: BOBBIO, Norberto. Ensaios 
escolhidos. 7 ed. São Paulo: Cardim, 1988. Cap. 3, p. 157-184. 
 
BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2003. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado, 1988. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 
2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 
107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição 



106 
 

Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2004. 
 
BRASIL. Decreto nº 127, de 22 de Maio de 1991. Promulga a Convenção nº 161, da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos Serviços de Saúde do 
Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 23 mai. 1991. 
 
BRASIL. Decreto nº 1.254, de 29 de Setembro de 1994. Promulga a Convenção 
número 155, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, concluída em Genebra, em 22 de 
junho de 1981. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 1994. 
 
BRASIL. Decreto nº 3.724, de 15 de Janeiro de 1919. Regula as obrigações 
resultantes dos acidentes no trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jan. 1919. 
 
BRASIL. Decreto nº 93.413, de 15 de Outubro de 1986. Promulga a Convenção nº 
148 sobre a Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos Profissionais Devidos à 
Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de Trabalho. Diário Oficial 
da União, Brasília, 16 out. 1986. 
 
BRASIL. Decreto nº 99.534, de 19 de setembro de 1990. Promulgação da Convenção 
n° 152 - Convenção Relativa à Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários. Diário 
Oficial da União, Brasília, 20 ago. 1990. 
 
BRASIL. Lei nº 5.316, de 14 de Setembro de 1967. Integra o seguro de acidentes do 
trabalho na previdência social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 18 set. 1967. 
 
BRASIL. Lei nº 6.367, de 19 de Outubro de 1976. Dispõe sobre o seguro de acidentes 
do trabalho a cargo do INPS e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 21 out.1976. 
 
BRASIL. Lei nº. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 02 set. 1981. 
 
BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, 12 set. 1990. 
 
BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 
jul. 1991. 
 
BRASIL. Lei nº 11.280, de 16 de Fevereiro de 2006. Altera os arts. 112, 114, 154, 
219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil, relativos à incompetência relativa, meios eletrônicos, 
prescrição, distribuição por dependência, exceção de incompetência, revelia, carta 
precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos; e revoga o art. 194 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 



107 
 

17 fev. 2006. 
 
BRASIL. Lei nº 11.341, de 7 de Agosto de 2006. Altera o parágrafo único do art. 541 
do Código de Processo Civil - Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, para admitir as 
decisões disponíveis em mídia eletrônica, inclusive na Internet, entre as suscetíveis de 
prova de divergência jurisprudencial. Diário Oficial da União, Brasília, 08 ago. 
2006. 
 
BRASIL. Lei Nº 11.382, de 6 de Dezembro de 2006. Altera dispositivos da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de 
execução e a outros assuntos. Diário Oficial da União, Brasília, 07 dez. 2006. 
 
BRASIL. Lei Nº 11.382, de 6 de Dezembro de 2006. Altera dispositivos da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de 
execução e a outros assuntos. Diário Oficial da União, Brasília, 07 dez. 2006. 
 
BRASIL. Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990. NR 17 - 
ERGONOMIA. Diário Oficial da União, Brasília, 26 nov. 90. 
 
BRASIL, Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização 
do processo judicial; altera a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 2006.  
 
BRASIL. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Institui a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 27 ago. 2001. 
 
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (BRASIL). Justiça em números 
2008: principais fatos e análise da série histórica. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resumo_justica_em_números_2008.pdf>. 
Acesso em 10.6.2016 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. RD 2008100000015082. Relator Ministro: 
Corregedor Nacional Gilson Dipp, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 13 out. 
2008. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/ >.  Acesso em: 07 dez. 2016. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança no 23.452/RJ. Relator 
Ministro: Celso de Mello, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 08 jun. 1999. 
Disponível em: < http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14757406/mandado-de-
seguranca-ms-23452-rj-stf >.  Acesso em: 07 dez. 2016. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no ADI 
3367/DF. Relator Ministro: Cezar Peluso, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 22 
set. 2006. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363371 >.  
Acesso em: 07 dez. 2016. 
 
BRASIL. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
(PNUD). O que é Desenvolvimento Humano. UN. 1990 Disponível em: <http:// 



108 
 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-
desenvolvimento-humano.html>. Acessado em 16 de jul. de 2016. 
 
BRASIL. PORTARIA CONJUNTA N. 53 DE 23 DE JULHO DE 2014 Dispõe sobre 
a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Disponível em :< 
http://www.tjdft.jus.br/pje/legislacao/portaria-conjunta-53-23-07-2014/view>, acesso 
em 28/06/2016 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Relação das Convenções 
da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil até junho de 
2009.DF Disponível em 
<http://www.mte.gov.br/rel_internacionais/convencoesOIT.asp> Acesso em 23/08/16. 
 
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
 
CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende (Coord.). Comentários à lei do 
processo eletrônico. In: DEMAIS AUTORES. TITULO DO LIVRO. São Paulo: 
LTr, 2010. Cap 1, p.17-.100 
 
CERQUEIRA, João da Gama. Sistema de direito do trabalho. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1961. 
 
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, de 
19.12.2006. Curitiba: Juruá, 2008.  
 
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
(CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. 
 
 
CORTEZ, Ana Tereza C.; ORTIGOZA, Sílvia Aparecida G. (Org.). Da produção ao 
consumo: impactos socioambientais no espaço urbano. São Paulo: UNESP, 2009. 
Cap. 1, p  11-33. 
 
COSTA, Beatriz Souza. Meio ambiente como direito à vida: Brasil, Portugal, 
Espanha. Belo Horizonte: O lutador, 2010. 
 
COSTA, Beatriz Souza; REIS, Émilien Vilas Boas; OLIVEIRA, Márcio Luís de. 
Fundamentos filosóficos e constitucionais do direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016. 
 
COSTA, Beatriz Souza; REZENDE, Elcio Nacur. Meio Ambiente do Trabalho e a 
Saúde do Trabalhador na Mineração Brasileira. Revista RIDB, Ano 1, nº 2, 2012, 
pag 759-792.. Disponível em < / http://www.idb-fdul.com>. Acesso em: 16 fev. 2016. 
 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Princípios Processuais. In: Curso de Direito 
Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 11. ed. rev., 



109 
 

atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 25-66. 
FAVOR CITAR COMO LIVRO 
 
DINIZ, Eli. Governabilidade, democracia e reforma do Estado: os desafios da 
construção de uma nova ordem no Brasil dos anos 90. Dados - Revista de Ciências 
Sociais, Rio de Janeiro, v. 38, nº 3, p. 385-415, 1995. 
 
DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: 
Ltr, 2006. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do 
trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2010. 
 
DUMAS, Márcio Nicolau. Uma busca por um conceito genérico de documento: 
tipos e suportes. 2012. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia  
da  Informação, Setor de Ciências Sociais Aplicadas). Universidade Federal do 
Paraná. Disponível em 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/27415/R%20-%20D%20-
%20DUMAS,%20MARCIO%20NICOLAU.pdf?sequence=1>. Acesso em 16 fev. 
2015.  
 
FARIAS, Talden Queiroz. Meio Ambiente do Trabalho. Revista Direito e Liberdade 
– Mossoró – v. 6, n. 2, p. 443 – 462 – jan/jun 2007. 
 
FACHIN, Melina Girardi. Direito fundamental ao desenvolvimento: uma possível 
ressignificação entre a Constituição Brasileira e o Sistema Internacional de Proteção 
dos Direitos Humanos. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado 
(Coord.). Direito ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010. Parte I, p. 179-
198. 
 
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Meio ambiente do trabalho – aspectos gerais e 
propedêuticos. Revista Síntese Trabalhista, Porto Alegre, v. 14, no 162, p. 122-153, 
ago. 2002. 
 
FLORES, Baltasar Cavazos. Lecciones de derecho laboral. 3. ed. México: Trillas, 
1983. 
  
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Manual de direito ambiental e legislação 
aplicável. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  
 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios constitucionais do direito da 
sociedade da informação: a tutela jurídica do meio digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
FURTADO, Celso. A formação econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia 
Nacional, 2005. 
 
GAUCHET, Marcel. La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002. 



110 
 

 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São 
Paulo: Lemos e Cruz, 2003.  
 
GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho na história. São Paulo: Nobel/EDUSP, 
1987. 
 
GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências 
internacionais de ambiente da ONU: o grande desafio no plano internacional. In: 
GOMES, Eduardo B.; BULZICO, Bettina (Orgs.). Sustentabilidade, 
desenvolvimento e democracia. Ijuí: Unijuí, 2006.  
 
HEGEL, G. W. F. O sistema de vida ética. Lisboa: Edições 70, 1971. 
 
JUSTIÇA EM NÚMEROS, 2016: 2015, Conselho Nacional de Justiça - Brasília: 
CNJ, 2016. vol. 1 disponível em:<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-
em-números> Acesso em 16 de dez. de 2016, p. 11-404 
 
KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise Manzi F. História do Brasil. São Paulo: Atual, 
2000. 
 
LAMACHIA, Claudio. Entrevista: Claudio Lamachia. Bahia Notícias, Salvador, 05 
mai. 2014. Entrevista concedida a Bahia Notícias. Advogado quase tem que fazer 
faculdade de informática para operar PJE, Disponível em <http://www.oab-
rs.org.br/noticias/ldquoadvogado-quase-tem-que-fazer- faculdade- informatica-para-
operar-pjerdquo-afirma- lamachia/14932>. Acesso em 12 de out de 2016. 
 
LEFF, Enrique. A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
LEFF, Enrique. Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências 
ao diálogo de saberes. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
LEVORATO, Danielle Mastelari. O direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Revista em tempo. Cidade,  v. 5, nº 5, p.44-67, Ago. 2003. 
 
LOCKE, John. O segundo tratado sobre o governo civil. Tradução de Magda Lopes 
e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
LOVELOCK, James. A vingança de gaia. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de 
Janeiro: Intrínseca, 2006. 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São 



111 
 

Paulo: Malheiros, 2006.  
 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública trabalhista. 5. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002.  
 
MARINONI, Luiz Guilherme. O conteúdo do direito de ação a partir da 
Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 215-226. 
 
MARX, K. Il Capitale. Critica dell’economia politica. Roma: Riuniti, 1984. 3. v. 
 
MARKS, Stephen P. Obligations to implement the right to development: philosphical, 
political and legal rationales. Direito ao desenvolvimento. Ed. 2. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010.  
 
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com 
remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. E-book. 
 
MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do 
trabalhador: responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, 
indenização pela perda de uma chance, prescrição. 4. ed. São Paulo: LTr, 2010. 
 
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente : a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
 
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
 
MORAES, Alexandre de. Direitos e garantias fundamentais. 19. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 25-107. 
 
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 
 
NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Acidente do trabalho – infortúnio 
laboral: acidente tipo. Revista Síntese Trabalhista, Porto Alegre, Ano IV, n. 38, p. 
118-131, 1992. 
 
NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Acidente do Trabalho – Prevenção 
Acidentária - Fundamentos da Reparabilidade. Revista Síntese Trabalhista, Porto 
Alegre, Ano IV, n. 37, p. 121-129, 1992. 
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO FEDERAL. Quantitativo 
total. Brasília. 2016. Disponível em < 
http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados>. Acesso em: 
17 dez. 2016 
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO FEDERAL. Quantitativo 
por faixa etária. Brasília. 2016. Disponível em < 



112 
 

http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados>. Acesso em: 
17 dez. 2016 
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARANÁ. Pesquisa revela hábitos de 
vida e saúde dos advogados. Disponível em < 
http://www.oabpr.org.br/Noticias.aspx?id=10593>. Acesso em: 17 dez. 2016 
 
 
PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica ‘Laudato si’ do santo padre Francisco. Sobre o 
cuidado da casa comum. Vaticano. 2015 Disponível em: 
<http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafra
ncesco_20150524_enciclicalaudato-si_po.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
 
PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.  
 
PIOVESAN, Flávia Cristina. Direito ao desenvolvimento: desafios contemporâneos. 
In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (Coord.). Direito ao 
desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2000 Parte I, p. 95-116. 
 
RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier. Auxílio-doença acidentário: como ficam 
empregado e o empregador com o NTEP e o FAP. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
RODRIGUES. A. L. Estresse e trabalho: Aumenta a preocupação com o desgaste do 
trabalhador. Proteção, São Paulo, V. 4, n. 17, p. 38 – 41, jun./jul. 2002. 
 
ROVER, Aires José. Definindo o termo processo eletrônico.. Disponível em: 
<http://goo.gl/zRSvQD>. Acesso em: 10 out. 2014 
 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002.  
 
SAMPAIO, José Adércio Leite. Conselho Nacional de Justiça e a independência 
do Judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
 
SANTOS, Antônio Silveira R. dos. Meio Ambiente do Trabalho: considerações, RJ, 
2000. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1202. Acesso em 
23 set.16. 
 
SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, governança e democracia: 
criação da capacidade governativa e relações executivo- legislativo no Brasil pós-
constituinte. Dados - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.  40, nº 3, p. 335-
376, 1997.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001152581997000300003
>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
 
SANTOS, J. E. Trabalho e riqueza na fenomenologia do espírito de Hegel. São 
Paulo: Loyola, 1993. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 



113 
 

Letras, 2000. 
 
SILVA, Ivanoska Maria Esperia da. O Direito à Razoável Duração do Processo: uma 
Emergência Processual. Revista Dialética do Processo, RN,  n. 66, p. 33-42, set. 
2008.  
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. Cap. 2, p. 432-433. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2010. 
 
SOUZA, Mariana Basílio Schuster de; ESTANISLAU, Fernanda Netto. A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NA ATIVIDADE 
FRIGORÍFICA. Direito do trabalho e meio ambiente do trabalho I [Recurso 
eletrônico on- line] organização CONPEDI/UdelaR/Unisinos/URI/UFSM 
/Univali/UPF/FURG. 2016. p.97-115 
 
UN, ECOSOC, Resolução 1996/31- Consultative Relationship between the United 
Nations and non-governmental organisations. UN. 1996. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm>. Acessado em 15 
de jul. de 2016. 
 
VEIGA, José Eli da. Os desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil. In: 
PADUA, José Augusto (Org.). Desenvolvimento, justiça e meio ambiente. Belo 
Horizonte: UFMG, 2009. Parte II, p. 151-169.  
 
VIANNA, Segadas. Universalização da legislação de proteção ao trabalho. In: 
SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de 
Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo. Ltr, 1991. v. 1.  
 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 1. 
 
ZARIF, Cláudio Cintra. Da necessidade de repensar o processo para que ele seja 
realmente efetivo. In: FUX, Luiz; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Processo e Constituição. Estudos em Homenagem ao Professor José 
Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Cap. 4, p 139-145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 
 
 
 
 

ANEXO A – Documentação sobre o PJE 

 

GUIA RAPIDO DO PJE : O Guia se destina a advogados e tem por objetivo explicar, 
da forma mais simples e rápida possível, as atividades essenciais do advogado no 
sistema PJe. 
  
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: Guia informando um pouco mais do 
processo eletrônico, de como ele pode beneficiar a administração da Justiça, como ele 
está sendo elaborado no sistema PJe e como um tribunal pode se preparar para 
começar a utilizar essa ferramenta 
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Introdução

O presente guia se destina a advogados e tem por objetivo explicar, da forma mais simples e rápida possível, 

as atividades essenciais do advogado no sistema PJe.

Requisitos mínimos

O PJe é um sistema disponível na Internet a ser acessado por meio de computador provido de:

Conselho Nacional de Justiça4
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Cadastramento no sistema

O cadastramento no sistema é feito quando da primeira tentativa de login pelo advogado.

A tela inicial do sistema é a seguinte:

Passo 1: 

Passo 2:

suas informações na Receita Federal e na Ordem dos Advogados do Brasil e apresentará a seguinte tela:

www.cnj.jus.br 5



Passo 3: 

Passo 4: 

sobre o uso do sistema em tela semelhante à seguinte:

Passo 5: 

do usuário, a mais utilizada pelos advogados no sistema.

Conselho Nacional de Justiça6
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Visão geral do painel e do processo

Painel do usuário advogados

O painel do usuário advogado tem o seguinte aspecto:

Essa tela tem alguns elementos:

1. no canto superior direito do cabeçalho: o campo de pesquisa de menus, processos e documentos, uma 

2. 

3.

4. 

5. 

representante de alguma das partes. Tanto em um como em outro, é possível fazer pesquisas acionando a 

A tela de acervo é semelhante à seguinte:
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Visão geral do processo

as informações processuais.

Conselho Nacional de Justiça8
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O cabeçalho tem a seguinte estrutura:

O ícone à esquerda dá acesso ao paginador, que exibe os documentos do processo na ordem de apresentação 

inversa. O resultado em um processo real é semelhante ao seguinte:

Abaixo do cabeçalho, há um painel com detalhes da autuação, seguido das abas:

  Processo: contém os dados das partes, assuntos e detalhes processuais, assim como as listas de docu

  Incluir petições e documentos:

  Audiência: 

  Expedientes: lista os atos de comunicação de todas as partes do processo, com informações sobre 

  Características do processo:

  Perícia:

  Segredo ou sigilo: apresenta as informações relativas à aplicação de sigilo ou segredo sobre processo, 

  Associados:

  Acesso de terceiros: lista os acessos realizados por pessoas que não são procuradores deste processo.

www.cnj.jus.br 9



O paginador

produzidos internamente no sistema. Por padrão, ele apresenta essas peças processuais na ordem inversa da 

juntada, ou seja, o documento mais recente primeiro. A ordem de apresentação pode ser invertida por meio 

de botão disponível à direita da tela, abaixo da lista de documentos anexos à petição atualmente exibida e 

da lista de documentos do processo.

Peticionamento inicial

O peticionamento inicial é feito por meio do menu “Processo 

Passo 1: acionar o menu “Processo 

Passo 2: escolher a classe processual do feito na lista.

Passo 3: 

Conselho Nacional de Justiça10
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Passo 4: selecionar os assuntos do procedimento a ser iniciado. Esses assuntos podem ser pesquisados no 

formulário à direita. Após localizar o assunto desejado, acione o botão de inclusão à esquerda do nome do 

assunto.

Passo 5:

Passo 6:

superior de cada uma das caixas, sendo a da esquerda da parte requerente e a da direita da parte requerida.

desse nome, devendo ser escolhido o requerido entre eles. Somente quando não se encontrar o órgão é que 

se deve criar uma nova autoridade.

www.cnj.jus.br 11



Passo 7: 

alguma prioridade processual.

Passo 8: inserção da petição inicial.

Nessa tela, digite ou cole o texto do requerimento inicial. Para preservar a formatação, quando o texto foi origi

Conselho Nacional de Justiça12
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Passo 9: inclua os anexos.

em que será possível selecionar até 40 arquivos dos tipos PDF, PNG, MP3 e OGV. O tamanho máximo dos 

arquivos é 3MB para PDF e PNG.

e os vinculará ao processo.

Passo 10: 

Passo 11: protocolo.

protocolo e distribuição do processo e apresentará uma nova janela com os dados desse protocolo.

www.cnj.jus.br 13



Intimações e resposta a intimações

n.º 11.419/2006.

Em qualquer caso, tendo sido expedido um ato de comunicação dirigido ao advogado ou à pessoa por ele 

  Pendentes de ciência ou de seu registro: conjunto de atos de comunicação em relação ao qual 
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  Ciência dada pelo destinatário direto ou indireto e dentro do prazo: conjunto de atos de 

meio de intimação utilizado, e cujo prazo ainda está em curso. Caso o ato não tenha prazo para resposta, será 

  Ciência dada pelo PJe e dentro do prazo: conjunto de atos de comunicação em relação aos quais 

e cujo prazo ainda está em curso.

  Cujo prazo (ndou nos últimos 10 dias: conjunto de atos de comunicação cujo prazo expirou sem 

  Sem prazo:

resposta.

  Respondidos nos últimos 10 dias: conjunto de atos de comunicação que foram respondidos pelo 

Passo 1: 

Passo 2:

Passo 3: 

Passo 4:

Passo 5: 

www.cnj.jus.br 15



Passo 6: 

atualizará a tela do painel.

Passo 7: 

Passo 8: 

Passo 9: 

Passo 10: querendo incluir anexos, siga os mesmos passos para anexos do peticionamento inicial.

Passo 11: assine para realizar o protocolo.

Passo 12: feche a janela de resposta.

Conselho Nacional de Justiça16
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Peticionamento avulso

individual, seguindo os mesmos passos acima, tendo cautela de não marcar expedientes, se exibidos na tela.

Criação de assistentes

O PJe suporta a utilização ou vinculação de assistentes de advogados de modo a permitir que eles preparem 

estagiários dos escritórios.

Para criação de assistentes, o advogado deverá:

Passo 1:  Pessoa 

Passo 2: 

Passo 3: digitar o CPF de seu assistente.

www.cnj.jus.br 17



Passo 4: 

Passo 5: 

Passo 6: escolher seu escritório, a data de ingresso do assistente e se ele será ou não gestor, acionando o 

Para mais informações, acesse:

Conselho Nacional de Justiça18
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A P R E S E N T A Ç Ã O

O sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) é um software elaborado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a partir da experiência e com a cola-
boração de diversos tribunais brasileiros. 

O objetivo principal buscado pelo CNJ é elaborar e manter um sistema 
de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos pro-
cessuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação 
processual diretamente no sistema, assim como o acompanhamento 
desse processo judicial, independentemente de o processo tramitar na 
Justiça Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na 
Justiça do Trabalho.

Além desse grande objetivo, o CNJ pretende fazer convergir os esforços 
dos tribunais brasileiros para a adoção de uma solução única, gratuita para 
os próprios tribunais e atenta para requisitos importantes de segurança e 
de interoperabilidade, racionalizando gastos com elaboração e aquisição 
de softwares e permitindo o emprego desses valores /nanceiros e de 
pessoal em atividades mais dirigidas à /nalidade do Judiciário: resolver 
os con1itos.

Neste material, você conhecerá um pouco mais do processo eletrônico, 
de como ele pode bene/ciar a administração da Justiça, como ele está 
sendo elaborado no sistema PJe e como um tribunal pode se preparar 
para começar a utilizar essa ferramenta.
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IV ENCONTRO NACIONAL DE JUDICIÁRIO

O  P R O C E S S O  E L E T R Ô N I C O

O processo judicial eletrônico, tal como o processo ju-

dicial tradicional, em papel, é um instrumento utilizado 

para chegar a um /m: a decisão judicial de/nitiva capaz 

de resolver um con1ito. A grande diferença entre um e 

outro é que o eletrônico tem a potencialidade de redu-

zir o tempo para se chegar à decisão. 

A redução do tempo pode ocorrer de várias maneiras: 

  extinguindo atividades antes existentes e desnecessá-

rias em um cenário de processo eletrônico, tais como 

juntadas de petições, baixa de agravos de instrumen-

to, juntadas de decisões proferidas por Cortes espe-

ciais ou pelo Supremo Tribunal Federal;

  suprimindo a própria necessidade de formação de 

autos de agravo em razão da disponibilidade inerente 

do processo eletrônico;

  eliminando a necessidade de contagens e prestação 

de informações gerenciais para órgãos de controle 

tais como as corregedorias e os conselhos;

  atribuindo ao computador tarefas repetitivas  antes 

executadas por pessoas – e, portanto, propensas a 

erros –, tais como a contagem de prazos processuais 

e prescricionais;

  otimizando o próprio trabalho nos processos judicia s, 

acrescentando funcionalidades antes inexistentes 

capazes de agilizar a apreciação de pedidos e peças 

processuais;

  deslocando a força de trabalho dedicada às ativida-

des suprimidas para as remanescentes, aumentando 

a força de trabalho na área /m;

  automatizando passos que antes precisavam de uma 

intervenção humana;

  permitindo a execução de tarefas de forma paralela 

ou simultânea por várias pessoas.

Essas medidas têm como resultado a redução do tem-

po de atividades acessórias ao processo judicial, permitin-

do que sejam praticados mais atos tendentes à solução do 

processo e, portanto, agilizando a solução dos con1itos.

Uma comparação razoável seria imaginar o Judiciário 

como um veículo que tem que transportar uma carga de 

um ponto a outro. A carga seria a decisão judicial, o motor, os 

magistrados e servidores; e o tempo e o combustível, o custo 

do processo judicial. Em um processo tradicional, o Judiciá-

rio seria um caminhão pesado, gastando mais combustível 

e levando mais tempo para chegar ao destino porque seu 

motor tem que mover, além da carga “útil”, a carga do pró-

prio caminhão. No processo eletrônico, o Judiciário seria um 

veículo de passeio, com um motor mais leve,  que consegue 

levar a carga ao destino mais rápido e com um custo menor.

CNJ  DEZEMBRO/20106



SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

E F E I T O S  D O  P R O C E S S O  E L E T R Ô N I C O

Embora seja apenas um meio, o processo eletrônico 

traz algumas mudanças signi/cativas na gestão dos tribu-

nais. Há uma verdadeira revolução na forma de trabalhar 

o processo judicial. A essa revolução deve corresponder 

uma revisão das rotinas e práticas tradicionais, porquanto 

o que havia antes deve adaptar-se à nova realidade.

A primeira grande mudança é relativa à guarda do pro-

cesso. No regime tradicional, o processo judicial /ca nas 

mãos e sob a responsabilidade do diretor de secretaria, 

do escrivão, do magistrado e dos advogados. Com o pro-

cesso eletrônico, essa responsabilidade recai sobre quem 

tem a atribuição de guardar os dados da instituição – a 

área de tecnologia da informação. O processo eletrônico 

passa a poder estar em todos os lugares, mas essa facili-

dade vem acompanhada da necessidade de ele não estar 

em qualquer lugar, mas apenas naqueles lugares apro-

priados – a tela do magistrado, do servidor, dos advoga-

dos e das partes. Isso faz com que a área de tecnologia da 

informação se torne estratégica, pareando-se, do ponto 

de vista organizacional, com as atividades das secretarias 

e dos cartórios judiciais. 

A segunda grande mudança deve ocorrer na distri-

buição do trabalho em um órgão judiciário. Em varas de 

primeiro grau e em órgãos que processam feitos origi-

nários, boa parte do tempo do processo é despendido 

na secretaria, para a realização de atos processuais de-

terminados pelos magistrados. Suprimidas as atividades 

mecânicas, haverá uma atro"a de secretarias e cartórios, 

ao que corresponderá uma redução do tempo neces-

sário para que um processo volte aos gabinetes, que 

se verão repletos de processos em um curto espaço de 

tempo. Há a necessidade, portanto, de deslocar a força 

de trabalho das secretarias e cartórios para os gabinetes 

dos magistrados. Essa é uma mudança que demonstra 

de forma cristalina como o processo eletrônico pode 

levar a uma melhoria na atividade jurisdicional, já que é 

lá, no gabinete, que são produzidos os atos que justi/-

cam sua existência.

O terceiro grande impacto ocorre na cultura estabe-

lecida quanto à tramitação do processo judicial. Embo-

ra ainda não tenham ocorrido mudanças legislativas a 

respeito, é certo que o processo eletrônico, em razão de 

sua ubiquidade, dispensa práticas até hoje justi/cáveis 

e presentes nos códigos de processo, como a obrigato-

riedade de formação de instrumento em recursos. Mais 

que isso. Não há mais a necessidade de uma tramita-

ção linear do processo, o qual, podendo estar em vários 

lugares ao mesmo tempo, retira qualquer justi/cativa 

para a concessão de prazos em dobro em determinadas 

situações. Não bastasse isso, como se verá adiante, o 

PJe inova substancialmente a própria forma de trabalho 

utilizada.

Finalmente, há o impacto do funcionamento ininter-

rupto do Judiciário, com possibilidade de peticionamen-

to 24 horas, 7 dias por semana, permitindo uma melhor 

gerência de trabalho por parte dos atores externos e in-

ternos. Além disso, a disponibilidade possibilita que se 

trabalhe de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, o 

que também causará gigantescas modi/cações na forma 

como lidamos com o processo.
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IV ENCONTRO NACIONAL DE JUDICIÁRIO

H I S T Ó R I A  D O  P J E

O projeto PJe – Processo Judicial Eletrônico – foi ini-

ciado no Conselho Nacional de Justiça, em setembro de 

2009. Esse começo, na verdade, foi uma retomada dos tra-

balhos realizados pelo CNJ junto com os cinco tribunais 

regionais federais e com o Conselho da Justiça Federal 

(CJF). Naquele momento, foram reunidas as experiências 

dos tribunais federais e, quando o projeto foi paralisado, 

o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deu início, 

por conta própria, à execução. 

O CNJ e os demais tribunais, ao terem conhecimento 

de tais circunstâncias, visitaram o TRF5 para conhecer os 

procedimentos e concluíram que aquele era o projeto 

que atendia às restrições mais críticas com grande poten-

cial de sucesso, atentando especialmente para a necessi-

dade de uso de software aberto, para a conveniência de 

o conhecimento /car dentro do Judiciário e para o fato 

de se observar as demandas dos tribunais.

Após a celebração do convênio inicial com o CJF e com 

os cinco regionais federais, o sistema foi apresentado para 

a Justiça do Trabalho e para muitos tribunais de justiça. A 

Justiça do Trabalho aderiu em peso por meio de convênio 

/rmado com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

(CSJT) e com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os quais 

/rmaram, por sua vez, convênios com todos os tribunais 

regionais do trabalho. Aderiram também 16 tribunais de 

justiça e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

O sistema foi instalado em abril em 2010 na Subseção 

Judiciária de Natal/RN, pertencente ao TRF5, sendo aper-

feiçoado desde então, assim como instalado em outras 

seções judiciárias daquele tribunal. Em dezembro de 2010, 

será instalada a versão nacional no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

a partir do que será validada a versão a ser disponibilizada 

para os demais tribunais que aderiram ao projeto.

A  G E R Ê N C I A  D O  P R O J E T O

O projeto é coordenado pela Comissão de Tecnologia 

da Informação e Infraestrutura do Conselho Nacional de 

Justiça, presidida pelo Ministro Cezar Peluso e integrada 

também pelos conselheiros Walter Nunes e Felipe Locke.

Na gestão direta, o projeto conta com um comitê for-

mado por dois juízes auxiliares da Presidência do Conse-

lho Nacional de Justiça e nove magistrados, três de cada 

um dos principais segmentos do Judiciário que fazem 

parte do projeto. 

Sob esse comitê, há a gerência técnica do projeto, forma-

da por três servidores do Judiciário capacitados em gestão 

de projetos, um grupo gerenciador de mudanças e o grupo 

de interoperabilidade. O grupo gerenciador de mudanças 

tem a responsabilidade de tratar das solicitações de mu-

danças a partir do momento da implantação da versão 

nacional. O grupo de interoperabilidade, por estabelecer 

as diretrizes de troca de informação entre o Judiciário e os 

outros participantes da administração da Justiça. Em razão 

disso, esse grupo é formado por representantes do Con-

selho Nacional do Ministério Público, do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia-Geral da 

União, da Defensoria Pública da União, de Procuradores de 

Estado e de Procuradores de Município. 

CNJ  DEZEMBRO/20108



SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

O  C R O N O G R A M A

Além das versões preliminares que já foram instaladas 

no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o projeto tem 

quatro versões nacionais previstas para entrega em um 

ano:

Versão Lançamento Características gerais

1.0 dezembro/2010
Versão inicial, com possibilidade de tramitação de processos judiciais de qualuqer natureza, mas focado 

no processo civil, contemplando replicação de dados e distribuição objetiva dos processos judiciais

1.2 março/2011
Versão contemplando características especí%cas dos processos criminais e automatização de ritos 

processuais especí%cos decorrentes da de%nição de &uxos por classes

1.4 junho/2011

Inclusão de características de interoperabilidade com sistemas externos mais robustas, suprimindo-se a 

necessidade de os magistrados ou servidores fazerem uso de sistemas de terceiros para praticar atos de 

interesse do processo judicial

2.0 dezembro/2011 Revisão da forma de gravação de documentos processuais, permitindo um maior controle da atuação.

Os detalhes de cada uma das versões podem ser con-

sultados pelos representantes dos tribunais participantes 

no portal do projeto no sítio de colaboração do Conselho 

Nacional de Justiça

http://colaboracao.cnj.jus.br/projects/show/sisprocessual.
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IV ENCONTRO NACIONAL DE JUDICIÁRIO

F L U X O S

O PJe já está fazendo uso de fluxos para a definição 

de como o processo judicial deverá tramitar. É possível 

atribuir um 1uxo diferente para cada uma das classes pro-

cessuais existentes. Quanto mais especí/co o 1uxo, mais 

fácil será automatizar tarefas de gabinete e secretaria. 

À primeira vista, pode ser que pensemos que essa é 

uma característica dispensável. A experiência mostra, no 

entanto, que ela é essencial. 

Com honrosas exceções, a grande maioria dos sistemas 

processuais trabalha em dois extremos no que concerne 

à tramitação ou ao acompanhamento da tramitação dos 

processos judiciais. 

De um lado, temos o engessamento total: o sistema 

tem em seu código os passos passíveis de serem pratica-

dos e alteração dessa via reclama reescrever o programa 

em algum grau.

Do outro lado, temos a liberdade absoluta: o sistema 

permite que o usuário pratique qualquer ato. Não há li-

mites e, em razão disso, surge o problema dos erros rei-

terados: sem freio, uma desatenção momentânea pode 

fazer com que um processo siga um tortuoso caminho, in-

clusive com a possibilidade da anulação da decisão. Mais 

que isso, a liberdade total não vem sem outro custo: uma 

imensa di/culdade em automatizar procedimentos, já que 

sempre é necessária uma intervenção humana para, fa-

zendo uso da inteligência, informar à máquina qual deve 

ser o próximo passo.

O PJe, com seus 1uxos con/guráveis, /ca entre esses 

dois extremos. Embora se possa de/nir caminhos mais 

rígidos se isso for conveniente ou necessário, a alte-

ração dos 1uxos 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 ca-

minhos rígidos podem levar à automatização de tarefas 

repetitivas. Finalmente, pode-se de/nir caminhos tão 

amplos que estaríamos simulando a situação da liber-

dade absoluta. Tudo depende de como se quer ver o 

sistema funcionar.

O  Q U E  M U D A ?

O sistema PJe trará uma verdadeira revolução ao Judiciário Brasileiro. 

Neste tópico, apresentamos uma relação das grandes quebras de 

paradigma que ele acarretará.

CNJ  DEZEMBRO/201010



SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

A T O S  O U  M O V I M E N T O S ?

O PJe estimula, igualmente, uma signi/cativa mudança 

na forma de se conduzir processos judiciais em secretaria. 

Ordinariamente, o acompanhamento eletrônico da tra-

mitação de processos judiciais é feito em um regime de 

pós-fato: pratica-se um ato e, então, registra-se que ele 

aconteceu por meio do lançamento de movimentações. 

No PJe, os 1uxos permitem que essa lógica seja alterada: 

pratica-se o ato e lança-se a movimentação no mesmo 

momento. Em situações especí/cas, o magistrado e o 

servidor nem sequer perceberão que a movimentação 

foi lançada porque isso é feito independentemente de 

uma atuação dirigida ao lançamento. 

Essa nova abordagem trará signi/cativo benefício à tra-

mitação de processos, visto que o tempo perdido com o 

lançamento de movimentações será aproveitado na práti-

ca dos próprios atos, reduzindo o custo do processo. Esses 

benefícios mais intensos à medida que, com a experiência, 

os 1uxos processuais sejam otimizados.
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P R O C E S S O  C R I M I N A L  E M  F O C O

O PJe também trata de forma inovadora 

o processo criminal. Partindo-se da cons-

tatação de que é indispensável agregar in-

formações individualizadas sobre delitos 

e informações que interferem no curso 

do processo criminal, foi criado no CNJ 

grupo especí/co para tratar do tema, en-

volvendo magistrados e servidores, tanto 

da área judiciária quanto de tecnologia da 

informação.

Como resultado, estão sendo elabo-

radas funcionalidades que primam por 

abranger todo o espectro do processo 

criminal, da tramitação do inquérito à re-

abilitação criminal, passando pelo acom-

panhamento da execução penal.  As 

informações de prisão, soltura, condena-

ção são armazenadas de forma individu-

al – por réu – chegando-se ao detalhe de 

indicar a magistrados e servidores quais 

penas estão previstas para cada tipo penal.

Tudo isto permitirá um controle muito 

mais efetivo pelas partes, pelos procura-

dores e pelos magistrados, com veri/ca-

ção dos riscos de prescrição punitiva e 

executória, registro dos fatos de interesse 

para a execução criminal, contagens au-

tomáticas de prazos de cumprimento e 

outras facilidades que reduzirão o tempo 

de análise dos processos criminais.

Poderemos ainda expedir certidões 

nacionais e trocar informações com os 

órgãos de segurança pública de forma 

mais e/ciente.
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S E G U R A N Ç A  E  L I B E R D A D E

O Processo Judicial eletrônico traz para 

o processo eletrônico uma liberdade que 

era onipresente em sistemas de acompa-

nhamento processual e que se perdeu 

com a implantação de sistemas de pro-

cesso eletrônico: a de de/nir com preci-

são quais os poderes de um determinado 

usuário. A regra geral é que, nos novos sis-

temas, criavam-se “per/s” e se instaurava 

uma sistemática de “tudo ou nada”: ou se 

atribui ou não se atribui um per/l.

No PJe, embora essa sistemática de 

perfis possa ser mantida, os administra-

dores de uma comarca ou subseção e 

os administradores de Órgãos judiciários 

podem definir com extrema precisão o 

que pode ou não ser acessado por um 

usuário. Assim, ele pode atribuir um per/l 

pré-definido, mas também pode acres-

centar recursos àquele usuário especí/co, 

sem precisar entrar em contato com a TI 

para alterar o per/l – procedimento que, 

inclusive, pode ter impacto negativo em 

outras unidades judiciárias. 

Tem-se, portanto, mais liberdade para 

de/nição dos poderes de cada usuário da 

unidade, o que contribui para a segurança 

do trâmite do processo judicial, porquanto 

o magistrado, o escrivão ou o diretor de se-

cretaria poderão delegar poderes somente 

àqueles que efetivamente têm a responsa-

bilidade para os exercer, sem serem obri-

gados a escolher entre um per/l poderoso, 

mas que não poderia ser dado a um deter-

minado usuário, e um per/l débil, que não 

trará as funcionalidades necessárias para 

um adequado andamento da vara.
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S E R  U M  O U  S E R  M U I T O S ,  E I S  A  Q U E S T Ã O

Além da facilidade de de/nir os per/s, é possível no PJe 

atribuir mais de um per/l a um mesmo usuário, inclusive 

em localidades ou órgãos diferentes.

Ao lado da possibilidade de se utilizar per/s padroniza-

dos sem a necessidade de modi/cação para usuário idên-

tico, a ideia é permitir a otimização dos recursos humanos, 

com a possibilidade de um mesmo servidor do Judiciário 

atuar em órgãos ou varas diversas sem a necessidade de 

deslocamento físico ou de nova lotação. 

Com isso, aquelas varas ou secretarias assoberbadas 

poderão receber auxílio momentâneo de servidores lo-

tados em varas que estão com demanda aquém de sua 

capacidade regular. 

M O D E L O S  D E  D O C U M E N T O S

A utilização de modelos de documentos pessoais ou de 

um determinado Órgão é prática amplamente difundida 

no Judiciário. Essa reutilização estimula a existência de 

padrões, reduz a possibilidade de erros e agiliza o tempo 

de aprendizagem de novos integrantes das equipes.

O PJe não poderia, em razão disso, deixar de prever a 

utilização de modelos de documentos. Avança-se já na 

versão inicial, permitindo-se a classi/cação de modelos, 

o que viabiliza a automatização dos 1uxos processuais. 

Admite-se ainda que os atores externos, notadamente 

os advogados de escritórios pessoais ou de menor por-

te, mantenham seus modelos mais comuns no sistema, 

colaborando-se assim com a agilidade do processo.

Nas versões futuras, essa sistemática estará melhora-

da com a adoção de taxonomia mais estável de tipos de 

documentos e com a possibilidade de estruturação dos 

documentos apresentados pelas partes e produzidos no 

próprio sistema, por elas ou pelos servidores do Judiciário
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SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

O PJe estimula o advogado e os demais 

participantes do processo judicial a elaborem 

seus documentos no próprio sistema, utili-

zando editor de texto integrado ao navegador 

Web.

Esse estímulo tem várias razões de ser: não 

se obriga o advogado nem o tribunal a ad-

quirir processadores de texto proprietários 

com alto custo para as organizações; os do-

cumentos produzidos têm reduzido tamanho 

de armazenamento e transmissão, permitin-

do manter a infraestrutura de comunicação 

mais modesta e garantindo maior velocidade 

para acesso ao conteúdo; os documentos são 

facilmente indexáveis por ferramentas auto-

máticas, facilitando pesquisas rápidas em seus 

metadados e conteúdos.

É claro que os editores utilizados têm alguns 

recursos a menos que aqueles constantes em 

processadores de texto, mas é certo que essas 

limitações têm pouco ou nenhum impacto 

sobre a produção de um documento jurídi-

co, como são aqueles com os quais tratamos. 

Mais à frente, os benefícios decorrentes disso 

surgirão na forma de jurisprudências mais 

selecionadas, facilidade de uso e visualização.

P R O D U Ç Ã O  D E  D O C U M E N T O S  N O  S I S T E M A ,  E  N Ã O  P A R A  O  S I S T E M A
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Um dos grandes calcanhares dos 

sistemas processuais eletrônicos é 

a visualização do processo. Sair de 

um encarte de peças processuais 

sequenciais para uma sequência de 

cliques e janelas múltiplas é doloro-

so para quem lida tradicionalmente 

com processos judiciais. 

No PJe, isso é facilitado pelo uso de 

um novo visualizador capaz de mostrar 

as peças sequencialmente, sem a ne-

cessidade de abrir novas janelas e com 

a apresentação simultânea de alguns 

metadados sobre a peça sob visualiza-

ção. Essa nova forma de ver o processo, 

combinada com o uso de dois moni-

tores nos computadores de quem vai 

operar o sistema, permitirá ganho sig-

ni/cativo de produtividade, chegando 

próximo ao uso direto dos autos.

Mais à frente, com a inclusão de 

marcadores personalizados nos do-

cumentos, esse ganho se tornará 

ainda maior, muito provavelmente 

tornando o processo eletrônico subs-

tancialmente mais fácil de examinar 

que os processos tradicionais.

A  V I S U A L I Z A Ç Ã O  D O  P R O C E S S O

CNJ  DEZEMBRO/201016



SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)

A J U D A  E M  C O N T E X T O  E  E D I T Á V E L

Ajudar o usuário a entender como funciona um siste-

ma é um dos grandes desa/os de quem o elabora. No 

PJe, isso pode ser feito de forma colaborativa e de modo 

muito mais intuitivo em razão da ajuda contextual e da 

utilização do formato wiki na produção da ajuda.

Essas expressões signi/cam que, ao clicar na ajuda, o 

usuário não se deparará com um índice da ajuda, mas 

com o texto relativo especi/camente à página que es-

tava aberta no momento em que ele clicou. Além disso, 

o próprio texto da ajuda não é estável, e sim editável 

por usuários selecionados pelo tribunal, de modo 

que ela ganha o dinamismo próprio das ferramentas co-

laborativas hoje amplamente conhecidas. Se encontrada 

uma dúvida não esclarecida, o editor da ajuda pode, des-

de logo, modi/car o texto para que todos, e não apenas 

aquele que perguntou, tomem conhecimento da solução.

P E S Q U I S A  T E X T U A L

O PJe também inova no que concerne à pesquisa de 

dados. Em vez de extensos formulários, o usuário pode 

usar um campo de pesquisa que funciona da maneira já 

consagrada nas ferramentas de busca da internet.

Tudo aquilo que for indexável e acessível ao usuário 

/cará acessível de forma rápida e e/ciente. E isso não pre-

judica a pesquisa tradicional com a aplicação de /ltros em 

telas de trabalho.
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R E G I S T R O  D A S  A L T E R A Ç Õ E S

Já obedecendo a requisito previsto no MoReq-Jus apro-

vado pela Resolução n. 91, o PJe armazena registros de 

todas as alterações ocorridas no sistema para eventual 

necessidade de posterior auditoria.

A medida, em vez de ser mero preciosismo, é imprescin-

dível em um momento em que o processo sai do campo 

físico, no qual temos a sensação de segurança quanto à 

imutabilidade dos atos processuais, para o campo do vir-

tual, no qual a sensação mais comum é a de imaterialidade.

T A B E L A S  U N I F I C A D A S

O PJe também já trará consigo as 

tabelas uni/cadas nacionais. As alte-

rações futuras dessas tabelas serão 

acompanhadas da atualização do 

PJe, evitando o retrabalho que hoje 

existe quando elas são republicadas.
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A distribuição dos processos judi-

ciais é até hoje um grande problema 

dos tribunais brasileiros. Há uma sen-

sação de falta de transparência que, 

infelizmente, colabora para formar 

uma imagem negativa do Poder Ju-

diciário. Do lado interno, muitos ma-

gistrados têm a sensação de injustiça 

na distribuição do trabalho.

No PJe, a distribuição recebeu uma 

especial atenção. Embora seja pos-

sível manter o modelo atual mais 

comum, fundado na igualdade de 

processos entre classes processuais, a 

distribuição será regida por um con-

junto de fatores que levarão a medir 

o verdadeiro trabalho decorrente do 

processo. Esses fatores podem ser 

trabalhados pelas corregedorias e 

presidências de modo a deixar claros 

os critérios adotados, e justa a distri-

D I S T R I B U I Ç Ã O  M A I S  T R A N S P A R E N T E  E  J U S T A

buição da carga de trabalho, sem que 

isso afete o princípio do Juiz Natural 

e a obrigação legal de sorteio dos 

processos entre os igualmente com-

petentes. 

O trabalho foi realizado com a 

participação de representantes es-

pecialistas na área de distribuição de 

diversos tribunais brasileiros e con-

templa praticamente todas as hipó-

teses possíveis, tornando objetiva a 

distribuição.

Finalmente, a sistemática é cercada 

de cuidados que permitirão demons-

trar para os jurisdicionados a retidão 

na distribuição dos processos.

O PJe trabalhará desde o início com 

o uso de assinaturas digitais com 

base em certi/cados da estrutura do 

ICP-Brasil. Trata-se de medida tam-

bém prevista no modelo de requi-

sitos de sistemas judiciários que as-

segurará características importantes 

para a segurança do processo judicial 

eletrônico.

Mais adiante, esse recurso permi-

tirá que o advogado, entregando 

documentos eletrônicos assinados, 

possa repassar a tarefa de protocolo 

para seus auxiliares, reduzindo, assim, 

a necessidade de interação direta 

com o sistema.

U S O  D E  A S S I N A T U R A  D I G I T A L  C O M  C E R T I F I C A D O
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R E P L I C A Ç Ã O  A U T O M Á T I C A  D E  I N F O R M A Ç Õ E S  D E  G E S T Ã O

O Conselho Nacional de Justiça e os demais conselhos 

solicitam periodicamente informações aos tribunais. Es-

sas informações são utilizadas para a tomada de decisões 

estratégicas de gestão e de política legislativa no Poder 

Judiciário. Embora extremamente importantes, a produ-

ção das informações consomem muitos recursos dos 

tribunais, que alocam servidores e outros recursos para 

essas atividades. Essa, inclusive, é uma das mais recorren-

tes reclamações dos magistrados.

No PJe, a maior parte das informações serão replicadas 

automaticamente, sem necessidade de alocação de re-

cursos dos tribunais, o que liberará os recursos e pessoal 

para outras atividades mais vinculadas ao /m do Poder 

Judiciário. Além disso, essa replicação automatizada per-

mitirá a concretização de serviços essenciais para nosso 

sistema atual, tais como a emissão de certidões negativas 

e a veri/cação de prevenção nacional.

I N T E G R A Ç Ã O  C O M  T E R C E I R O S

O PJe também permitirá a integração dos tribunais com 

sistemas de terceiros colaboradores do Judiciário e, mais 

adiante, com sistemas de escritórios de advocacia. As pro-

curadorias e escritórios de advocacia poderão, em razão 

disso, trabalhar em seus próprios sistemas. A comunicação 

entre esses sistemas e o dos tribunais será feita exclusiva-

mente pelos computadores.

Isso tem por efeito direto uma melhor aceitação do sis-

tema pelos atores externos, com a redução do impacto 

sobre suas atividades, além do efeito indireto de reduzir 

as demandas de infraestrutura para tratamento das soli-

citações nos sítios de internet dos tribunais. 

O sistema já está integrado com a Secretaria da Recei-

ta Federal do Brasil – o que facilita o cadastramento das 

partes e evita a multiplicação de homônimos – e com o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 

que valida o cadastro de advogados no sistema. 

Pretende-se, nas versões futuras, concluir a integração 

com as procuradorias, com o Ministério Público e com os 

Correios, além de outros órgãos que têm intensa ligação 

com o Judiciário.
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P R E P A R A Ç Ã O  D O  T R I B U N A L

A instalação de novo sistema processual não é algo 

simples. Como se viu no transcorrer do texto, há muitas 

mudanças e o ser humano naturalmente é avesso a elas. 

Além disso, é imprescindível a preparação da infraestru-

tura do tribunal para receber o sistema a /m de evitar 

surpresas no futuro.

Em razão disso, apresentamos a seguir um guia rápido, 

mas não exaustivo, do que deve ser feito. Ele deve ser 

complementado considerando as características próprias 

de cada tribunal.

E S C O L H A  D A  E S T R A T É G I A  D E  I M P L A N T A Ç Ã O

O primeiro passo para a instalação do sistema é es-

colher uma estratégia de implantação. A instalação em 

múltiplas frentes tem a desvantagem de potencializar o 

efeito de problemas simples, já que este se reproduzirá 

em vários pontos ao mesmo tempo. Por outro lado, ins-

talar em apenas um ponto pode ocultar a emergência de 

desa/os que seriam localizados em outras varas. 

O ideal é partir para a implantação em sistema de piloto, 

após breve homologação e treinamento dos usuários da 

unidade piloto, que também deverá ser escolhida entre 

as que têm maior tendência de colaborar com a implanta-

ção. Essa boa vontade é imprescindível para que a comu-

nicação seja estabelecida e as soluções para os inevitáveis 

problemas sejam alcançadas.

Do ponto de vista da competência, a utilização em pi-

loto reclama delimitação clara para evitar confusões com 

os atores externos. Além disso, é fundamental ter planos 

de contingência para os casos em que seja impossível o 

tratamento dos casos via sistema.

P R E P A R A Ç Ã O  D O S  R E C U R S O S  H U M A N O S

Para a instalação de novo sistema, o primeiro passo é 

preparar os recursos humanos. São os servidores do Judi-

ciário que darão vida ao sistema e, na falta deles e da sua 

boa vontade, qualquer iniciativa fracassará.

É necessário, portanto, que sejam abertas duas frentes 

para essa preparação: treinamento do pessoal da área de 

tecnologia da informação e treinamento de servidores da 

área /m quanto à con/guração e uso do sistema.

O pessoal da área de TI deve estar preparado para ins-

talar e manter o sistema, assim como encontrar, reparar 

e reportar erros. Nesse ponto, a comunicação é o grande 

fator determinante. O CNJ ofertou e prosseguirá oferecen-

do cursos para que o pessoal de TI se prepare para o uso 

do sistema. Além dessa capacitação, é importante que ao 

menos dois servidores de TI acompanhem a con/guração 

do sistema para tirarem dúvidas dos servidores da área 

judiciária e busquem neles o esclarecimento daquelas 

relativas ao que se quer na con/guração.

Na área judiciária, devem ser preparados servidores para 

as seguintes áreas: administração do sistema; administra-

ção de órgão julgador e uso em geral. A con/guração 

da administração do sistema, por ocasião da instalação 

do PJe pelo CNJ, deve ser acompanhada pelos servidores 

da área responsável, o que dará uma substancial base de 

conhecimento. A administração de órgão julgador deve-

rá ser preparada para multiplicadores, preferencialmente 

a começar pelos órgãos que funcionarem como piloto. 

Igual estratégia deve ser adotada quanto aos usuários.
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A M B I E N T E  D O S  E Q U I P A M E N T O S  S E R V I D O R E S

Recurso Descrição

Servidores de aplicação 2 servidores de aplicação, cada um com a seguinte con%guração;  2 processadores quad-core com  2.0GHz/núcleo;  32 GB de memória RAM;  75 GB 

de espaço em disco, preferencialmente em RAID 1 ou 5;  2 interfaces SAN HBA de 8Gbps;  2 interfaces de rede de 1Gbps;  Sistema operacional linux 

ou unix-like;  Java Runtime Environment versão 1.6;  JBoss Application Server versão 5.0.1.GA e  Certi%cado A1 ICP-Brasil

Servidores de banco de dados 2 servidores de bancos de dados, con%gurados como master e slave, instalados, cada um, com a seguinte con%guração:;  2 processadores quad-core 

com  2.0GHz/núcleo;  32 GB de memória RAM;  

de espaço em disco para os arquivos do sistema gerenciador de banco de dados, um para cada banco de dados do PJe, preferencialmente em RAID 5; 

 2 interfaces SAN HBA de 8Gbps;  2 interfaces de rede de 1Gbps;  Sistema operacional linux ou unix-like;  Java Runtime Environment versão 1.;  

PostgreSQL 8.4.1 ou, na versão de março, Oracle 11g

Links entre os equipamentos 

servidores

O ideal é que os equipamentos servidores estejam interligados em rede de altíssima velocidade, se possível por meio de barramento de %bra ótica.

Um ambiente de tecnologia da informação ade-

quadamente preparado tem signi/cativo impacto 

sobre as impressões a respeito do sistema. Falhas, 

quedas e indisponibilidades podem dar a impressão 

de que um sistema é instável ou imprestável.

A equipe de tecnologia da informação do tribunal 

deve, portanto, preparar o ambiente de execução, tan-

to do ponto de vista de quem provê o sistema quanto 

de quem o utiliza. 

Em razão disso, a Diretoria de Tecnologia de Infor-

mação do Conselho Nacional de Justiça, juntamente 

com os servidores líderes técnicos do projeto elabo-

raram as seguintes características para uma instala-

ção ótima do sistema, sem embargo de ele poder 

funcionar em contextos mais modestos.

P R E P A R A Ç Ã O  D O  A M B I E N T E  D E  T E C N O L O G I A  D A  I N F O R M A Ç Ã O

A M B I E N T E S  D O S  U S U Á R I O S

Recurso Descrição

Microcomputadores   2 adaptadores de vídeo (para utilização de dois monitores)
2 monitores de vídeo com resolução mínima de 1024x768;  Leitora de cartão inteligente (smartcard) ou entrada USB para token criptográ%co, 
conforme o hardware de certi%cados dos magistrados, servidores e auxiliares;  Navegadores: Mozilla Firefox 3.5 ou superior; Microsoft Internet 
Explorer 8.0 ou superior; quanto aos demais, recomenda-se testar a versão mais recente. O uso em sistemas operacionais outros que não o MS 
Windows será liberado na versão 1.2.

Scanners A quantidade de scanners e sua con%guração devem ser estudadas de acordo com a demanda prevista de documentos a serem digitalizados nos 
ambientes dos tribunais.

Sala de atendimento Instalação de sala para autoatendimento dos advogados que praticarão atos diretamente nas dependências do órgão julgador, inclusive com 
equipamentos para digitalização. Este equipamento deverá ter tanto a leitura de cartão inteligente quanto a entrada USB para token criptográ%co

Links de comunicação Recomenda-se a adoção, por ambiente, de link de 2Mbps, conforme a Resolução 90 do CNJ

Certi%cados A3 ICP-Br Os usuários do sistema obrigatoriamente devem utilizar certi%cados ICP-Brasil A3 para assinaturas de documentos no sistema. Os certi%cados têm 
validade de 3 anos.

O B S E R V A Ç Õ E S :

Os servidores de aplicação podem ser máquinas virtuais

Sugere-se não virtualizar os servidores de bancos de dados

As interfaces SAN somente são necessárias caso sejam 

utilizados storages

O espaço em disco indicado para os sistemas de bancos 

de dados pode ser suprido por storages de alta perfor-

mance ligados em SAN ou em serviços de CAS transpa-

rentes para os CDBs

O espaço em disco indicado para armazenamento do 

banco de dados de arquivos binários pode ser suprido 

por storages ligados em rede TCP
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