
Quase 100% de digitalização 
 
STJ - Meta de eliminar todos os processos em papel no tribunal está muito perto de ser 
atingida. Sucesso do processo eletrônico surpreende ministros, provoca elogios de advogados 
e desperta interesse em diversos países 
 
Tachada inicialmente como ousada e até impossível, a meta do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) de eliminar os processos em papel está muito próxima de ser atingida. Cerca de 90% 
dos 290 mil processos em tramitação no tribunal são eletrônicos. “O trabalho era gigantesco. 
Ninguém poderia prever que isso seria alcançado num tempo tão curto. É uma mudança de 
paradigma”, avalia o ministro Ari Pargendler, presidente do STJ. “O processo eletrônico é 
muito mais do que apenas digitalizar papel. Na verdade, ele mudou hábitos, mudou 
mentalidade, mudou cultura”, diz o ministro Luis Felipe Salomão. “Quando o ministro Cesar 
Rocha (ex-presidente do STJ) primeiro me falou da ideia de tornar o processo eletrônico o 
único mecanismo de funcionamento dos processos no STJ, digitalizando todo o papel que 
existia, eu, sinceramente, confesso que achei que isso seria impossível de ser realizado num 
curto espaço de tempo”, lembra. 
 
O ministro Salomão passou de incrédulo a entusiasta. Para um magistrado que iniciou a 
carreira disputando máquina de escrever, ver a eliminação de toda a burocracia que o 
processo físico carrega é uma revolução. 
 
“Percebo, para a prestação da Justiça, uma melhora muito grande, não só em termos de 
celeridade, mas de segurança, de um melhor controle dos processos dentro do gabinete. Eu só 
vejo vantagens, não só para o juiz, mas para quem ele serve, que é a população”, observa 
Salomão. 
 
“Pense em 12 mil processos, com uma média, por baixo, de três volumes. Dá 36 mil volumes 
de aproximadamente 200 páginas. É um absurdo, e isso praticamente sumiu”, diz o ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, que ressalta a organização do gabinete mesmo com o elevado 
estoque de processos que recebeu quando chegou ao STJ. Além de tornar o ambiente mais 
agradável, Sanseverino percebeu que seu trabalho tornou-se mais ágil na medida em que não 
precisa mais aguardar ou se deslocar para ter um processo em mãos. 
 
Enquanto o processo físico leva aproximadamente cem dias para ser distribuído, o processo 
eletrônico chega ao gabinete do relator em apenas seis dias. A celeridade ocorre porque são 
eliminadas as chamadas fases mortas do processo, como transporte, armazenamento, 
carimbos e outras. “A remessa física dos processos tradicionais e, em muitos casos, a sua 
localização implicavam em perda de tempo que hoje pode ser aproveitada em sua análise, 
permitindo melhor controle e, também, melhor qualidade técnica das próprias decisões”, 
afirma o ministro Castro Meira. 
 
A facilidade na consulta das peças também ajuda. O ministro Sanseverino observou que nas 
sessões de julgamento, durante a sustentação oral, quando o advogado aponta algo que deixa 
o relator em dúvida, em muitos casos não é mais necessário interromper o julgamento com 
pedido de vista regimental. “É possível ir direto ao ponto no processo. Tiro as dúvidas 
imediatamente e profiro o voto”, afirma o ministro. 
 
BENEFÍCIOS 
 
O processo eletrônico também proporcionou importantes benefícios para administração do STJ. 
Houve expressiva redução de atestados médicos de servidores, principalmente em decorrência 
de alergias, problemas respiratórios e dores de coluna provocadas pelo manuseio e transporte 
de pilhas de processos em papel. Diminuiu a fabricação de armários e o conserto de portas que 
eram danificadas pelos carrinhos que transportavam processos. Centenas de estantes foram 
doadas a instituições de caridade. 
 
Apesar das vantagens, a ministra Nancy Andrighi tem outra percepção do processo eletrônico. 



“É o fim do papel, mas não da cruel espera”, alerta. Para ela, a visão diária dos autos físicos, 
com suas tarjas coloridas, chama constantemente a atenção do magistrado para o dever de ir 
além do possível para sanar as angústias contidas em cada processo. 
 
Nancy Andrighi teme que a presença quase imperceptível dos processos virtuais no gabinete 
prolongue as dores neles contidas. “A reflexão que convido todos a fazer está longe do 
sentimento de aversão às novidades tecnológicas que infelizmente ainda domina o Judiciário 
brasileiro. Ao contrário, o que se pretende é ativar intensa vigilância para que não se retroceda 
na imprescindível jornada de humanização do Judiciário”, explica a ministra. 
 
A meta de transformar todos os autos físicos em processo eletrônico foi lançada no fim de 
2008 pelo então presidente do STJ, ministro Cesar Asfor Rocha. 
 
O trabalho começou com a digitalização de 4.700 processos em grau de recurso extraordinário. 
Já em 2009, a digitalização estendeu-se a outras classes processuais e teve início a tramitação 
eletrônica. No dia 25 de junho daquele ano, um lote de processos eletrônicos levou dois 
minutos para sair do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), em Fortaleza, e chegar ao STJ. 
 
Em 33 minutos, dois processos foram autuados, classificados e distribuídos ao ministro relator. 
Gradativamente, todos os tribunais estaduais e federais do País foram aderindo ao sistema. 
 
Faltava apenas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que acaba de assinar termo de 
cooperação técnica com o STJ. Até agora, quase cem mil processos eletrônicos foram 
remetidos pelos tribunais de Justiça e tribunais regionais federais. 
 
AVANÇO 
 
Embora já exista a integração com as demais cortes do País, o ministro Ari Pargendler afirma 
que é preciso avançar, pois 54% dos processos que chegam ao STJ ainda são em papel. “Os 
tribunais precisam nos encaminhar esses processos por meio eletrônico. Por enquanto, ainda 
estamos recebendo o maior número de processos em autos físicos. Isso nos dá uma grande 
sobrecarga de trabalho porque temos que transformar o meio físico em meio virtual e isso é 
feito pelos servidores e estagiários do STJ, com grande gasto de tempo e de dinheiro”, afirma 
Pargendler.  
 
A integração também envolveu a Advocacia Geral da União (AGU) e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGNF), que atuam em milhares de processos no STJ. Justamente por conta 
do grande número de ações, Cláudio Seefelder, coordenadorgeral da Representação Judicial da 
PGNF, defende um tratamento diferenciado para os entes públicos que agilize o acesso aos 
autos e o peticionamento eletrônico. “Infelizmente existem picos de consulta em que o sistema 
fica muito lento e, às vezes, inoperante”, reclama. 
 
A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do STJ informa que a lentidão no sistema é 
causada, em grande parte, pelo uso inadequado do processo eletrônico. 
 
Muitos advogados fazem as peças no computador, imprimem o documento para assinar e 
digitalizam para então enviá-lo ao STJ. “Com isso, um arquivo que originalmente tinha em 
média 2 Kbytes, depois de digitalizado passa a ter 200 Kbytes, ou seja, muito mais pesado”, 
explica Carlos Leonardo Pires, responsável pelo processo eletrônico na STI. 
 

 
 
Depois da desconfiança, inovação só gera elogios 
 
O processo eletrônico afetou profundamente a forma de atuação dos advogados no STJ. Como 
ocorre em toda mudança, houve muitas dúvidas, desconfianças e resistência. Foi necessário 
um período razoável de adaptação. Primeiro os advogados foram convencidos da segurança do 
sistema. Depois veio a necessidade de adquirir a certificação digital uma assinatura eletrônica 
necessária para ter acesso aos autos virtuais e ajuizar petições eletrônicas. 



 
Ultrapassado o impacto inicial, hoje os advogados celebram as vantagens da inovação. “Com o 
passar do tempo, a utilização do processo eletrônico se revela como um instrumento 
extremamente eficaz e eficiente, pois amplia a possibilidade de trabalho na medida em que os 
prazos se ampliam. Os prazos que no processo físico iam até as 19 horas hoje vão até meia-
noite”, afirma o advogado Nabor Bulhões. 
 
Guilherme Amorim Campos da Silva conta que o processo eletrônico melhorou sua relação com 
os clientes. “Muitas vezes o cliente não entende a demora do processo e chega a achar que o 
advogado não está trabalhando com empenho. Agora podemos mostrar a ele tudo o que 
acontece com o caso.” O advogado Fernando Neves lamenta a perda do contato físico com os 
autos ao qual estava tãoacostumado ao longo de seus 35 anos de profissão. “Mas esse hábito 
já está superado, pois as facilidades da nova ferramenta são enormes”, diz. 
 
Ortodoxo confesso, o advogado Benedito Alves Lima Neto, que vive em São Paulo, reconhece 
as ganhos obtidos com o processo eletrônico, mas afirma que ainda prefere o físico. “Eu gosto 
de manusear papéis, gosto dos livros, gosto de biblioteca, gosto muito do papel, acho que o 
trabalho fica mais pessoal”, explica. 
 
O sucesso do processo eletrônico despertou o interesse internacional. Membros do Judiciário 
da Espanha,República Dominicana, Cuba, Peru e Eslováquia vieram ao Brasil para conhecer a 
ferramenta e assinar acordo de cooperação técnica.“Muitas das delegações estrangeiras 
chegam ao STJ pensando que o processo eletrônico é uma medida apenas tecnológica.No fim, 
elas saem daqui impressionadas com a forma como a iniciativa repercute diretamente no 
trabalho de todos os servidores e magistrados”, conta Rodrigo Penna, coordenador de 
Cooperação Internacional da Assessoria de Relações Internacionais do STJ. 
 
 “Não vi nada tão bem elaborado em nenhum lugar do mundo”, afirmou o presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça da Eslováquia, Stefan Harabin, na mais recente visita de 
delegação estrangeira ao Brasil.Ele soube do processo eletrônico durante uma reunião em 
Londres, quando o então presidente do STJ, ministro Cesar Rocha, apresentou o sistema 
brasileiro aos europeus. “Posso confirmar que não se encontra na Europa nenhum outro 
sistema tão perfeito, tão sofisticado, do ponto de vista eletrônico”, assegurou Harabin. 
 
O Banco Mundial (Bird) classificou o processo eletrônico brasileiro como uma boa prática 
internacional e vem recomendando o modelo aos países que buscam aporte financeiro para 
modernizar seus métodos jurídicos. “O exemplo do Brasil mostra que o processo eletrônico 
pode levar a impressionantes ganhos de eficiência, reduções de custo, bem como à 
transparência e ao acesso democrático à informação”, afirmou Makhtar Diop, diretor do Bird 
para o Brasil. 
 
A experiência brasileira foi discutida pelo banco com Peru, Senegal, Moçambique e outros 
países africanos de língua portuguesa. Segundo Diop,o bom funcionamento dos sistemas de 
justiça é um componente essencial do Estado de Direito, e por isso é importante para o 
desenvolvimento econômico. Por isso, o Bird apoia iniciativas inovadoras na gestão de 
processos judiciais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 abr. 2011, Seudinheiro, p. B-6.   


