
LEGISLATIVO • Grupo de juristas que analisa projeto de reforma do Código de Processo Civil vai 
sugerir permissão para julgamentos virtuais de ações que não permitam sustentação oral 

Tecnologia regulamentada 

O
grupo de juristas 
que analisa o no-
vo Código de Pro-
cesso Civil (CPC -
PL 8046/10) vai 

sugerir ao relator do projeto, 
Reputado Sérgio Barradas Car-
neiro (PT-BA), que inclua no 
texto a permissão para que os 
tribunais realizem julgamen-
tos virtuais das ações que não 
permitam sustentação oral, 
como é o caso de alguns recur-
sos e de questionamentos de 
conflito de competência. 

Nos julgamentos virtuais, 
os juizes tomam a decisão 
com a ajuda da tecnologia, 
sem estarem reunidos no mes-
mo espaço físico. A intenção 
dos juristas é criar mais uma 
ferramenta para agilizar a aná-
lise das ações. O advogado e 
professor Fredie Didier Júnior, 
integrante do grupo de juris-
tas, explica que o julgamento 
virtual já tem sido utilizado 
pontualmente em algumas 
cortes, e a intenção do grupo é 
normatizar a questão no CPC. 

SUPREMO. O Supremo Tribu-
nal Federal (STF), por exemplo, 
já realiza julgamentos virtuais 
para a discussão de repercus-
são geral. "Essa é uma questão 
em que não se admite susten-
tação oral, então está em sinto-
nia com o que estamos pro-
pondo", ressalta Didier. Segun-
do ele, alguns tribunais não 
realizam o julgamento virtual, 
mas já recebem os votos dos 
colegas, opinam eletronica-
mente e reúnem-se presencial-
mente apenas para homologar 
o que já fizeram. "Está muito 
informal ainda, e a proposta da 
comissão é regularizar isso", ex-
plica Didier Júnior. 

Sérgio Barradas Carneiro, relator do novo CPC na Câmara 

A proposta, no entanto, não 
tem apoio da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB). O 
conselheiro da OAB Luiz Car-
los Levenzon avalia que os jul-
gamentos virtuais violam o 
princípio constitucional da 
publicidade, já que os cida-
dãos não podem presenciar as 
decisões. "O julgamento pú-
blico interessa não somente 
aos operadores do direito, mas 
ao cidadão que vai lá assistir. 
Se o cidadão não pode assistir 
ao julgamento, não se consu-
ma o principio da publicida-
de", defende Levenzon. Para 
minimizar a polêmica, a co-
missão de juristas vai propor 
que o julgamento tenha de ser 
presencial se uma das partes 
se manifestar contra o julga-
mento virtual. 

Para o relator do projeto, 
Sérgio Barradas Carneiro, a in-
fluência da tecnologia na roti-
na do Judiciário é um processo 
sem volta e caberá ao novo 
CPC realizar a "travessia" para 
o processo eletrônico. "Hoje, 
ministros do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) concedem 
habeas corpus de qualquer lu-
gar do País por telefone. Não 
adianta as pessoas ficarem de-
batendo o processo eletrôni-
co, é preciso que elas se prepa-
rem para essa realidade", res-
salta. Ele afirma que o relató-
rio da comissão especial deve-
rá incorporar ao projeto de 
Código de Processo Civil mu-
danças que induzam o uso das 
tecnologias, resguardando as 
peculiaridades de algumas re-
giões do País mais atrasadas. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado aprovou, na quarta-feira, proposta que permi-
te ao delegado dispensar a prisão em flagrante se verificar 
que o crime foi praticado em legítima defesa, estado de ne-
cessidade, no cumprimento de dever legal ou no exercício 
regular de direito. 

Nessas hipóteses, a lei reconhece que o fato não foi ile-
gal e que não há crime (excludente de ilicitude). Pelo Có-
digo de Processo Penal (CPP) em vigor (Decreto-Lei 
3689/41), no entanto, mesmo se o delito for cometido nes-
sas condições, a autoridade policial precisa decretara pri-
são em flagrante do autor, porque apenas o juiz pode de-
cidir pela liberdade provisória. 

O texto aprovado é o substitutivo do deputado Fernan-
do Francischini (PSDB-PR) ao Projeto de Lei 1843/11, do 
deputado João Campos (PSDB-GO). A proposta permite 
que a autoridade policial dispense a prisão em flagrante 
se considerar que o crime foi cometido nas condições que 
retiram a ilicitude do ato (legítima defesa, necessidade, e 
exercício de direito). A decisão precisa ser fundamentada 
e será analisada pelo Judiciário. 

"Caso um cidadão pratique um fato típico, como matar 
alguém, mas que não é ilícito, por ter sido realizado em de-
fesa própria ou de outrem, ele não terá praticado um crime 
e, consequentemente, não poderá ser privado de sua liber-
dade em instante algum", defendeu o relator. 

Francischini alterou a redação da proposta inicial e 
atualizou o texto com relação à última mudança no 
CPP, que criou várias hipóteses de restrição de direitos 
em substituição à prisão provisória, como é o caso do 
monitoramento eletrônico e a proibição de freqüentar 
determinados lugares. 

Pela norma aprovada, os autos da autoridade policial 
que dispensaram a prisão serão encaminhados ao juiz em 
24 horas, mesmo prazo definido para que o juiz decida se 
mantém a liberdade do autor ou aplica alguma das caute-
lares previstas no CPP O projeto segue para o exame da Co-
missão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) e tam-
bém será analisado pelo plenário da Câmara. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18, 19 e 20 nov. 2011, Seudinheiro, p. B6.




