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Resumo. Este relatório documenta um trabalho desenvolvido para a disciplina
de Computadores e Sociedade do Curso de Ciência da Computação da Uni-
versidade Federal de Santa Maria. A partir de notı́cias sobre alguns processos
judiciários, que estariam tramitando por meio digital, procuramos informações
mais detalhadas sobre esse novo paradigma, onde documentos feitos de papel
estariam possivelmente sendo substituı́dos por documentos digitais.

1. Introdução
Inicialmente tı́nhamos notı́cias informando que a Justiça Federal estaria preocupada com a
crescente quantidade de material jurı́dico armazenado em meio digital. Sabı́amos também
que muitos processos estariam tramitando completamente por vias digitais, e que sis-
temas e projetos estariam sendo criados para assegurar que essas transações fossem se-
guras [Supremo Tribunal Federal 2007].

Partindo dessas informações, querı́amos mais detalhes sobre esses processos
eletrônicos e se isso se configurava como realidade, em estado funcional, na região, e
mais precisamente, na cidade de Santa Maria [Justiça Federal 2007].

O objetivo principal foi descobrir se essas mudanças estariam melhorando ou não
a forma de manipular essas informações, e também como isso estaria sendo feito.

2. Desenvolvimento
Primeiramente estabelecemos contato por telefone com a central de informações do
Fórum Central de Santa Maria, a fim de contatar algum funcionário autorizado a respon-
der nossas perguntas. Fomos direcionados para o Juizado Especial Federal Cı́vel (JEFS).
Falamos então com a Diretora de Secretaria Raquel Martins, que nos informou que havia
um sistema para trâmites processuais, que era utilizado pelo JEFS, mas que deverı́amos
marcar uma entrevista com os responsáveis pela parte técnica do sistema, devido à na-
tureza especı́fica das perguntas.

Marcamos então uma entrevista para o dia (17/01/2008), pois haveria disponibili-
dade dos técnicos do sistema para nos atender. Fomos recebidos por Raquel. Explicamos-
lhe brevemente a natureza do trabalho, que se tratava de uma atividade extra-classe para a
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Disciplina de Computadores e Sociedade. Em seguida fomos apresentados a outros fun-
cionários, Cláudio e ao Fábio, responsáveis pela parte técnica do sistema informatizado
do JEFS desde 2006, os quais estariam dispostos a responder nossas perguntas. Cláudio
é formado em Direito e Fábio é graduando em Direito.

Munidos de um questionário básico, criado a partir de informações que tı́nhamos
a respeito do assunto, e um gravador, conseguimos informações substanciais para cumprir
nosso objetivo.

2.1. A entrevista

A seguir apresentaremos as perguntas que foram feitas ao Cláudio e ao Fábio. As
respostas foram obtidas da transcrição da gravação da entrevista.

1) Os processos já estão sendo feitos em meio digital?

Sim, o sistema foi implantado em 2004, somente para matéria de direito, ou seja,
aquelas que não precisam de provas, de perı́cia, de depoimento de testemunhas. Desde
junho do ano passado, entrou no sistema toda a parte de juizado, ou seja, só causas de até
sessenta salários mı́nimos. E os antigos continuaram em papel, ou seja, eles não foram
digitalizados, só os processos novos.

2) Como isso é feito? (Qual programa é utilizado? Que tipo de certificação é feita
nos documentos?)

Todo o acesso ao sistema é feito por nı́veis de acesso com usuário e senha, então
a certificação digital é feita no sistema. Os documentos em si não têm certificação digital.
Quando se faz um documento, ou algum evento, fica o registro dele. Toda vez que se
lança um evento é criado um numero aleatório, que é o protocolo do evento.

3) Qual a sua opinião em relação a essa mudança (dos papéis para o meio digital)?

Ainda trabalha-se com os dois tipos. Para trâmite de secretaria, o eletrônico é
mais fácil, porque é feito tudo através dele. Não precisa ficar expedindo mandado. Há
uma grande economia de tempo, por exemplo, quando temos que enviar fisicamente o
processo a algum lugar. Lá alguém vai ter que examinar e tomar providências. Isto não
precisa ser feito para o processo digital, porque está tudo no sistema. Os órgãos públicos
também fazem parte dele. Existe também a possibilidade de poder trabalhar em horários
não tão comuns, como à noite, pois o sistema funciona vinte e quatro horas por dia. Seu
acesso pode ser feito de qualquer lugar que tenha internet.

4) Qual a porcentagem de processos que tramitam no meio digital?

Em dezembro estávamos com quase três mil processos tramitando, em torno de
mil processos suspensos, e em torno de cinco mil processos arquivados.

5) Sabemos que existe uma lei, a 11.419/2006 [Presidência da República 2006],
que trata da informatização do processo judicial. Essa lei e outras tantas, que são aplicadas
a Justiça Federal, também são aplicadas aos tribunais regionais?

Não, no tribunal de justiça estadual ainda não.

6) Sabemos que as várias regiões e seus tribunais possuem sistemas diferentes que
manipulam os processos. Como funciona essa interoperabilidade?



O sistema é todo web. Ele possuı́ um banco de dados, mas a interface é toda web.

7) O sistema é acessı́vel pela internet?

Acessamos este sistema pela intranet, mas ele é acessı́vel pela internet também.

8) Esses processos podem ser visualizados por um usuário comum, ou só por
pessoas autorizadas para tal?

Todos os processos, incluindo os de papel, podem ser consultados pela internet.
Tem outro sistema que cuida dessa parte do acesso pela internet. O que uma pessoa
comum não pode ver, sem a senha, são os documentos do processo. Ela só consegue
ver, na consulta externa, as sentenças, que são públicas. Os documentos ela só consegue
ver acessando o sistema como advogado ou contendo uma chave do processo, que é um
código gerado por nós.

9) Quando o sistema que vocês utilizam começou a funcionar?

Ele começou a ser utilizado em 2004.

10) Qual o nome do sistema?

Primeiramente o nome era e-proc. Mas por causa do estrangeirismo no nome, foi
mudado posteriormente para Processo Eletrônico.

3. Conclusão
A partir dessas informações conseguimos alcançar nosso objetivo que era descobrir se
existia algum tipo de sistema eletrônico, que estaria sendo utilizado para tramitar proces-
sos judiciais.

Além disso, ficamos a par do andamento desse sistema, que parece estar sendo
bem utilizado. Os benefı́cios são, tanto para a área jurı́dica, quanto para a comunidade
em geral, pois alguns tipos de processos estão tramitando de forma mais fácil e rápida.

Embora o processo eletrônico não possa ser utilizado para processos de qualquer
natureza, esperamos que em breve outros órgãos judiciários passem a utilizar desse tipo
de sistema. Projetos em andamento já estão previstos para tal mudança.
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