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RESUMO 

 

 

A presente monografia trata da prática de atos processuais pelas partes no processo 
civil através de meios eletrônicos, com arrimo na doutrina, legislação e 
jurisprudência brasileiras. No capítulo introdutório, são tecidas considerações sobre 
os objetivos deste estudo e quais os principais pontos abordados nos capítulos que 
se seguem. O segundo capítulo trata da história e do desenvolvimento da tecnologia 
e, em especial, sua influência sobre o ordenamento jurídico nacional. Trata-se, 
ainda, da chamada certificação digital no Brasil. Em seguida, no terceiro capítulo, 
são analisados os atos processuais no processo civil e sua prática através de meios 
eletrônicos. Por seu turno, o quarto capítulo se refere aos procedimentos atinentes à 
petição eletrônica adotados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). No último capítulo, se encontram as considerações finais do Autor sobre o 
tema tratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Palavras-chave: processo civil, ato processual, meio eletrônico, internet, fax, 
procedimento, Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, 
Tribunal Superior do Trabalho, TST e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study is about the practice of the procedure acts (atos processuais) through 
electronic means, such as the Internet, according to the Brazilian civil procedure 
laws, doctrine, general legislation and jurisprudence. Firstly, there are general 
considerations about the objectives of this study and its chapters. The second 
chapter is about the history and the development of the technology and their 
influence on the Brazilian legal system. In the third chapter, the Brazilian civil 
procedure acts and the rules for their use via electronic means are analyzed. Then, in 
the fourth chapter, there is a deeper analyses of the practice of the civil procedure 
acts through electronic means, particularly regarding the so called electronic petition 
(petição eletrônica), in the Brazilian higher courts: the Supreme Court (Supremo 
Tribunal Federal – STF), the Higher Court of Justice (Superior Tribunal de Justiça – 
STJ), the Labour Higher Court (Tribunal Superior do Trabalho – TST) and the 
Electoral Higher Court (Tribunal Superior Eleitoral – TSE). In the last chapter, there 
are the author’s final comments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Key words: civil procedure, acts, court, electronic means, Brazil, higher courts, 
supreme court. 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO  09 

 

CAPÍTULO 2 

 

12 

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS MEIOS ELETRÔNICOS   

2.1 Generalidades 

2.2 A Influência da Tecnologia sobre o Ordenamento Jurídico Brasileiro 

2.3 A Certificação Digital no Brasil 

 

CAPÍTULO 3 21 

3. DOS ATOS PROCESSUAIS NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

3.1 Ato Processual: conceito 

3.2 Dos Atos em Geral 

3.3 Dos Atos Praticados pelas Partes 

3.3.1 A Prática dos Atos Processuais pelas Partes através de Meios 

Eletrônicos: Legislação 

3.4 Dos Atos Praticados pelo Juiz 

3.5 Dos Atos dos Auxiliares da Justiça 

3.6 Do Tempo dos Atos Processuais 

3.7 Dos Prazos Processuais 

 

  

CAPÍTULO 4 42 

4 OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PETIÇÃO ELETRÔNICA 

ADOTADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

4.1 Generalidades 

4.2 O Procedimento no Supremo Tribunal Federal 

4.3 O Procedimento no Superior Tribunal de Justiça 

4.4 O Procedimento no Tribunal Superior do Trabalho 

4.5 O Procedimento no Tribunal Superior Eleitoral 

 

  

CONCLUSÃO 60 

 
 



 
 

  

REFERÊNCIAS  62 

  

BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS 66 

 

 

 

 

 
 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias sempre significou para a 

humanidade perspectivas de progresso. Dessa maneira, por várias vezes no 

decurso da história, assistiu-se a mudanças sociais ocasionadas por alterações nos 

meios de produção.  

Nas últimas três décadas, o avanço no âmbito da tecnologia da 

informação tem surpreendido a todos. Isso ocorre não somente porque implicam em 

transformações na forma como se lida com a informação, mas porque, ao que tudo 

indica, os meios de comunicação convergirão e proporcionarão – em tese – acesso 

irrestrito a qualquer tipo de informação. Será a superestrada da informação influindo 

na maneira de consumir, de se relacionar e de produzir conhecimento.  

Na atualidade, a Internet é o que mais se aproxima da descrição dessa 

estrada. Entretanto, comparando-a com a descrição traçada pelos entusiastas que 

projetam e constroem a estrada, pode-se dizer que a Internet não é mais que uma 

viela diante do que está por vir.  

Ainda assim, ela foi capaz de modificar relações sociais existentes e de 

criar outras que não existiam. Isso, conseqüentemente, provocou alterações em 

relações jurídicas. Por isso, tornaram-se muito freqüentes discussões no meio 

jurídico acerca das repercussões da Internet sobre o Direito. 

Por sua vez, no meio jurídico brasileiro tem-se discutido com cada vez 

mais freqüência como a tecnologia, de uma maneira mais abrangente, afetará o 

judiciário e o processo judicial em si.  

Dentro do assunto, foi editada a Lei nº 9.800/1999, segundo a qual se 

“Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de 

atos processuais”. 

Foi com base nessa lei que os tribunais superiores brasileiros (Supremo 

Tribunal Federal – STF, Superior Tribunal de Justiça – STJ, Tribunal Superior do 

Trabalho – TST e o Tribunal Superior Eleitoral – TSE) editaram normas para que 

seja possível a comunicação dos atos processuais por meios eletrônicos, em  

especial a chamada petição eletrônica. 

O uso efetivo da petição eletrônica é mais um passo para a adoção, em 

um futuro não muito distante, do chamado Processo Virtual. 

 
 



 
 

O Processo Virtual vai possibilitar a tramitação digital das ações judiciais, 

dispensando o uso do papel e a movimentação física dos processos. Além disso, vai 

reduzir o serviço burocrático e agilizar o trâmite processual, agregando segurança 

contra a perda de autos e democratizando a divulgação do processo, que fica 

disponível para consulta via internet.  

De acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça Barros 

Monteiro, a tecnologia da informação tem sido “a grande mola propulsora” da 

agilidade e, por essa razão, é a maior aliada do Judiciário. Por isso, o STJ está se 

preparando de forma tão consistente para os desafios da chamada era digital. Nas 

palavras do ministro, “O Poder Judiciário está se aparelhando para responder aos 

anseios da sociedade por maior celeridade e, na base dessa resposta, está a 

tecnologia da informação”. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2007) 

Prova disso é a recentíssima Lei nº 11.419/2006, que “Dispõe sobre a 

informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil; e dá outras providências.” 

Ao final deste estudo monográfico espera-se que seja possível àqueles 

que a consultem responder indagações como: O que é meio eletrônico? O que são 

atos processuais? Como eles podem ser praticados através de meios eletrônicos? 

Qual a legislação aplicável? De que maneira eles são praticados no STF, STJ, TST 

e TSE? 

Para que isso seja possível, no segundo capítulo constam dados gerais 

sobre os meios eletrônicos disponíveis hoje para a prática e comunicação dos atos 

processuais. Demais disso, é abordada, também, a influência da tecnologia sobre o 

ordenamento jurídico brasileiro e o recente fenômeno da certificação digital em 

nosso país. 

No terceiro capítulo, são abordados os atos processuais no processo civil 

brasileiro, desde seu conceito geral segundo a melhor doutrina, até os outros 

principais tópicos atinentes ao assunto segundo a doutrina, jurisprudência e de 

acordo com a estrutura do Código de Processo Civil. Assim, são tratados “Dos Atos 

em Geral”, “Dos Atos Praticados pelas Partes”, “A Prática dos Atos Processuais 

pelas Partes através de Meios Eletrônicos: Legislação”, “Dos Atos Praticados pelo 

Juiz”, “Dos Atos dos Auxiliares da Justiça”, “Do Tempo dos Atos Processuais” e, 

 
 



 
 

finalmente, “Dos Prazos Processuais”. Os apontamentos atentam para as Leis nº 

9.800/1999, 11.280/2006 e 11.419/2006. 

Por seu turno, o quarto capítulo trata tão-somente dos procedimentos 

adotados pelos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral) no que concerne 

à petição eletrônica propriamente dita.  

Na conclusão, comenta-se como o estudo desses procedimentos é 

importantíssimo, pois, hoje, a petição eletrônica ainda é a exceção, mas em um 

futuro não muito distante, constituirá a regra no que se refere à prática e 

comunicação dos atos processuais no Brasil e no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS MEIOS ELETRÔNICOS 

  

2.1. Generalidades 

 

De um modo geral, o termo tecnologia é aplicação prática do saber 

(FERREIRA, 2001). Essa noção simplória poderá adquirir várias acepções, 

especialmente, nos dias atuais, quando a ele podem ser incorporados elementos 

econômicos, políticos, sociais e organizacionais.  

Por isso, não é raro que ele se refira às máquinas, técnicas, métodos, 

materiais, ferramentas e processos que servem como meios na resolução de 

problemas, no processo de construção e trabalho; mas que também seja 

empregado, em outros contextos, fazendo alusão ao nível de conhecimento 

científico, matemático e técnico de um povo ou inserido no discurso da 

modernização da sociedade e da inovação, sobrevivência ou disputa de novos 

mercados pelas empresas. 

Essa polissemia, contudo, não impede que se afirme que o 

desenvolvimento de novas tecnologias sempre significou para a humanidade 

perspectivas de progresso. Destarte, por várias vezes no decurso da história, 

assistiu-se a mudanças sociais ocasionadas por alterações nos meios de produção 

(WIKIPEDIA, 2007).  

Historiar esses vários momentos é traçar a história da humanidade, desde 

o momento em que, em eras pré-históricas, percebeu-se que o uso de ferramentas 

facilitava a caça e a proteção da espécie e que os recursos naturais eram essenciais 

para a criação desses recursos. A descoberta e o uso do fogo, por exemplo, foi um 

passo importante na evolução tecnológica do homem, na medida em que permitiu 

um melhor aproveitamento dos alimentos e o aproveitamento dos recursos naturais 

que necessitam do calor para serem úteis (AQUINO et al., 1997, p. 43). 

Não há dúvidas de que a complexidades dos instrumentos tecnológicos é 

proporcional ao desenvolvimento que a ciência alcança. E é exatamente esse 

progresso científico a característica mais marcante da história dos últimos três 

séculos; e a conseqüência desses avanços são transformações econômico-sociais.  

Em 1768, a invenção da máquina a vapor por James Watt impulsionou a 

primeira Revolução Industrial e modificou a forma como antes se lidava com a 

 
 



 
 

produção (manufatura), além de modificar a estrutura social. A origem bacteriana de 

muitas infecções, a imunologia ou as tecnologias laser, ocasionaram, igualmente, 

grandes repercussões na tecnologia e, portanto, na vida das comunidades 

(CÁCERES 1996, p. 273). 

A história dos inventos, entretanto, nem sempre é conhecida. Em alguns 

casos, o tempo entre a ocorrência do avanço científico e a sua aplicação à 

tecnologia pode ser de dezenas de anos. Por outro lado, também é significativo 

notar que o desenvolvimento tecnológico é uma operação extremamente cara e 

arriscada que só a grande indústria e alguns Estados são capazes de suportar 

confortavelmente, porque implica investimentos a longo prazo (WIKIPEDIA, 2007). 

Nas últimas três décadas, contudo, os investimentos em investigação 

atingiram dimensões gigantescas especialmente na física de partículas, na 

investigação espacial e astronomia, na defesa, na genética molecular (programa 

Genoma Humano) e na biomedicina. 

Em que pese a implicância dos resultados dessas pesquisas, o avanço no 

âmbito da tecnologia da informação e dos sistemas digitais tem surpreendido a 

todos. Isso ocorre não somente porque implicam em transformações na forma como 

se lida com a informação, mas porque, ao que tudo indica, os meios de comunicação 

convergirão e proporcionarão a todos – pelo menos, num utópico desejo – acesso 

irrestrito a qualquer tipo de informação (GATES et al., 1995, p. 20). 

Uma outra explicação pode se fundamentar no fato de que as inovações 

rapidamente deixaram os centros laboratoriais e, assim, transformou o modo como a 

informação era compilada. Os livros, as fotografias, o papel, quadros, o som – 

formas analógicas da informação – estão tomando, em um ritmo acelerado, a forma 

digital. E uma vez armazenada em um computador pode ser facilmente transmitida 

pela Internet para ser reproduzida por qualquer pessoa (BLUM, 2001, p. 43).  

Não obstante as grandes diferenças econômico-sociais, a realidade é que 

a vida cotidiana se aproxima cada vez mais do mundo virtual. Este não se constitui 

mais em um universo paralelo ao físico (PEREIRA, R., 2001, p. 15; REINALDO 

FILHO, 2005, p. 2). Eles se tocam e a tendência é que, embora continuem sendo 

distintos em sua essência, tangenciem-se em mais pontos, à medida que se 

desenvolvam aplicações que facilitem a vida dos usuários da Internet (GATES et. al., 

1995, p. 280). 

 
 



 
 

Do ponto de vista da Sociologia, pode-se dizer que surgiu um novo fato 

social, já que reúne as três características para assim ser considerado, quais sejam, 

coercibilidade, exterioridade e generalidade. Isso pode ser verificado quando se 

observa que o ambiente virtual estabelece novos padrões de conduta (de consumir, 

de se relacionar, de produzir conhecimento); é algo que não diz respeito às 

necessidades fisiológicas e psíquicas do individuo, mas ao desenvolvimento 

tecnológico e do âmbito das comunicações humanas; e, finalmente, é um fenômeno 

que abrange todo o mundo – embora suas conseqüências e influências alcancem 

cada região de modo distinto.  

Como também poderia se esperar de um novo fato social, ele é capaz de 

modificar ou transformar as relações jurídicas existentes ou criar outras, até então, 

desconhecidas ou imaginadas. É o que se verificará a seguir. 

 

2.2 A Influência da Tecnologia sobre o Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

O avanço da tecnologia digital é, por tudo o que já foi mencionado, um 

novo fato social, que, como todos os que provocam reviravoltas sociais, implicam em 

reações do ordenamento jurídico.  

É incontestável que influência da tecnologia digital implica em alterações 

nas relações humanas e, consequentemente, nas jurídicas. Por isso é que juristas 

vêm se dedicando ao estudo destas implicações; e modificações legais estão 

ocorrendo no sentido de tornar o sistema legal pátrio compatível com as mudanças 

ocorridas.  

Muitas das disputas jurídicas e das questões têm surgido em torno da 

existência dos contratos eletrônicos e do crescimento do e-commerce, que vem 

clamando por respostas dentro do Direito Civil; da ocorrência de delitos através da 

rede de computadores; das possibilidades de tributação pela ferramenta virtual; das 

questões relacionadas com a intimidade ou mesmo da inviolabilidade de dados 

pessoais (DINIZ, 2001, p. 19). 

Estes temas, entre outros, de certo, se ainda não são, serão objeto de 

análise pelos tribunais pátrios. Nos últimos tempos, contudo, uma intenção antiga 

está se estruturando pouco a pouco no ordenamento pátrio. Trata-se de uma idéia, 

antes próxima dos roteiros de filmes de ficção científica, que é de tornar o rito ou a 

 
 



 
 

forma de exteriorização da relação jurídico-processual – o procedimento – 

digitalizado. A isso se costuma denominar processo eletrônico, processo telemático, 

processo judicial digital ou processo cibernético. 

Pimentel (2003) e Leal (2006) diferenciam estas expressões. De acordo 

com Leal (2006), “processo virtual, correlata a todo processo judicial que integra a 

‘realidade virtual’ forense e científica, como preconiza o sempre citado jurista, essa 

deve ser concebida como gênero do qual o processo telemático e o processo 

cibernético são espécies” 

Aparte à sua nomenclatura, o fato é que trata-se de um sistema de 

informática que reproduz todo o procedimento judicial em meio eletrônico, 

substituindo o registro dos atos processuais realizados no papel por armazenamento 

e manipulação dos autos em meio digital (BLUM, 2001, p. 44). 

A implementação desse sistema se tornou possível com a aprovação em 

plenário do Projeto de Lei nº 71/2002 (5.828/2001, na origem) em 30.11.2006, que 

tramitou desde 2001, nas casas legislativas, e que deu origem à Lei nº 11.419/2006, 

que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências. 

Este importante projeto tem como intenção dar tratamento legal ao uso de 

documentos eletrônicos com assinatura digital no judiciário e uso de Diário da 

Justiça via portal na web para publicações eletrônicas oficiais (BRASIL, 2006).  

A euforia criada por esta lei ocorre porque se abre oportunidade para que 

a Justiça brasileira avance à era digital, dando cabo à famigerada morosidade e 

possibilitando-lhe modernidade sem precedentes.  

Até o ano passado, uma das poucas leis que permitia a integração do 

processo aos meios eletrônicos, como uma facilidade adicional na comunicação de 

atos processuais, era a Lei 9.800/1999 (BRASIL, 1999). Contudo, ela se restringia a 

permitir que as partes e juízes utilizassem do sistema de transmissão de dados e 

imagens tipo fac-símile ou outro similar e obrigava que, dentro do prazo legal, 

fossem juntados aos autos os originais.  

Isso ocorria, especialmente, em razão da insegurança que existe aos 

documentos de caráter eletrônico, que podem facilmente ser manipulados e por não 

existir, até aquele período, órgão competente para conceder aos documentos 

digitais validade jurídica. Para sanar essa omissão, foi que, em 24 de agosto de 

2001, publicou-se a segunda versão da Medida Provisória nº 2.200, que instituiu a 

 
 



 
 

Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira como instrumento fundamental de 

tecnologia, administração e legislação para garantir a autenticidade, a integridade e 

a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.  

Nesse ano, também foi publicada a Lei nº 10.259, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais e incluía em seu bojo pequenos avanços no sentido de 

considerar a utilização de meios eletrônicos. Em 2006, o Código de Processo Civil 

foi alterado e trouxe para o ordenamento pátrio a integração dos meios eletrônicos, 

na prática dos atos processuais.  

É que através dela, concedeu-se aos tribunais a liberalidade de 

“disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios 

eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica” 

(BRASIL, 2006), que ocorre através da intervenção do ICP – Brasil. Esse, como foi 

antecipado, será objeto do presente estudo, através da análise dos regulamentos 

traçados pelos tribunais superiores.  

Não há dúvidas de que a adoção de medidas como as citadas tendem a 

tornar pouco a pouco o sistema judicial brasileiro num sistema digitalizado.  

Como foi mencionado linhas atrás, as características do sistema legal 

brasileiro proporcionam, não raro, ineficiência à prestação jurisdicional. Trata-se de 

um ciclo vicioso que se inicia no grande número de litígios e que conduz à 

propositura de um elevado número de processos judiciais; é agravado pelo 

formalismo do Direito Processual, aplicado por um Poder Judiciário carente 

magistrados, servidores e recursos materiais e que, por fim, provoca insatisfação 

social, falta de qualidade na prestação dos serviços judiciários e dificuldades de 

acesso à justiça.  

A digitalização dos atos processuais, conduzindo pouco a pouco à 

formação de um processo eletrônico, surge como meio de eliminar o acúmulo de 

processos, proporcionar o julgamento das causas em tempo razoável, instalar 

postos avançados a baixo custo, ampliar o acesso ao Judiciário e promover, enfim, a 

melhoria da atividade jurisdicional (QUEIROZ, 2001, p. 413). 

Em uma visão mais ampla, vantagens relacionadas à ampliação do 

acesso à Justiça, à manutenção do estado democrático de direito, à pacificação 

social, à proteção dos direitos humanos fundamentais, à proteção do meio ambiente, 

 
 



 
 

à inclusão digital são escopos que seriam otimizados, através do uso desta 

ferramenta. 

São citados também como vantagens dessa sistemática: a redução dos 

atos de intermediação; a diminuição do atendimento ao público; a redução do tempo 

de tramitação dos processos; a redução de gastos com material de expediente; 

redução significativa dos atos da secretaria (juntadas, vista, contagem de prazos, 

expedição de mandados, por exemplo) e dos trabalhos dos Oficiais de Justiça; 

facilitação do cumprimento de precatórias. 

Para que tudo isso seja realmente possível, sem que se perca, por fim a 

segurança jurídica, é necessária a atuação do ICP – Brasil que conferirá a estes atos 

de comunicação e ao peticionamento eletrônico autenticidade. Isso ocorre com a 

certificação digital, a seguir estudada. 

 

2.3 A Certificação Digital no Brasil  

 

Como explicitado, recentemente, houve a percepção de que era essencial 

dar segurança jurídica, conferindo autenticidade, confidencialidade e integridade às 

informações e transações eletrônicas. A certificação digital é a tecnologia que provê 

estes mecanismos. 

Para tanto, criou-se, através da Medida Provisória nº 2.200, a Infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileira que reúne em torno de si um conjunto de 

entidades, padrões técnicos e regulamentos, elaborados para suportar um sistema 

criptográfico com base em certificados digitais.  

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, que integra o 

Comitê Técnico de Implementação do Software Livre, está na ponta do processo 

como Autoridade Certificadora Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. 

É ele o pilar que sustenta o modelo de certificação aqui adotado. É que possui a 

atribuição de emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das 

autoridades certificadoras de nível imediatamente subseqüente ao seu. Também 

incumbe a ele credenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e fazer 

auditoria dos processos, popularizar a certificação digital e promover a inclusão 

digital, atuando sobre questões como sistemas criptográficos, software livre, 

hardware compatíveis com padrões abertos e universais, convergência digital de 

 
 



 
 

mídias, entre outras (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

2007).  

A quantidade de entidades credenciadas na ICP - Brasil vem aumentando 

de forma cada vez mais acelerada, dada a percepção, pelos diversos setores, das 

inúmeras possibilidades de uso dos certificados digitais. Alguns exemplos de uso de 

certificados digitais ICP-Brasil que podem ser citados são o Sistema de Pagamentos 

Brasileiro – SPB; a tramitação e assinatura eletrônica de documentos oficiais, por 

Ministros e pelo Presidente da República, para publicação no Diário Oficial da União; 

o registro de operações e prestações do ICMS pela Internet – Nota Fiscal Eletrônica 

– em diversos estados da Federação; os programas do Governo Federal, como 

PROUNI, do MEC, Juros Zero, da FINEP e Conectividade Social, da Caixa 

Econômica Federal; automação de processos do Poder Judiciário: Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª. Região, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, e-Jus, Diário da Justiça On-Line, Revista de 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e outros. 

A primeira autoridade certificadora do Poder Judiciário do mundo é 

brasileira. Trata-se da Autoridade Certificadora da Justiça (AC-JUS), composto por 

representantes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 

Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Conselho 

Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho. Sua implementação possibilitou a definição de regras e perfis de 

certificados, específicos para aplicações do Judiciário e resulta da necessidade 

crescente de transpor a mesma credibilidade e segurança para os documentos 

digitalizados. 

Na prática, o certificado digital funciona como um documento público 

virtual que permite a identificação segura de uma mensagem ou transação em rede 

de computadores. O processo de certificação digital utiliza procedimentos lógicos e 

matemáticos para assegurar confidencialidade, integridade das informações e 

confirmação de autoria (QUEIRÓZ, 2001, p. 281).  

Com ele, um documento eletrônico é assinado digitalmente por uma 

terceira parte confiável, que associa uma entidade (pessoa, processo, servidor) a 

uma chave pública e que conterá os dados de seu titular, tais como nome, endereço 

eletrônico, Cadastro de Pessoa Física, nome e assinatura da Autoridade 

 
 



 
 

Certificadora que o emitiu.  

O resultado dessa operação matemática, que utiliza criptografia, permite 

aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento. Ela se torna 

vinculada ao documento eletrônico e, caso seja feita qualquer alteração, a 

assinatura se torna inválida.  

Isso também torna o documento, até certo ponto inviolável. É que depois 

de criptografado, o documento é enviado como texto cifrado pelo emissor, que será 

através do uso da chave privada pelo receptor, decifrado (INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2007). 

É nesse contexto que se inserem as Autoridades Certificadoras. Elas são 

entidades públicas ou pessoas jurídicas de direito privado credenciadas à AC-Raiz 

que emitem certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao 

respectivo titular. Nos termos do art. 60 da MP nº 2.200/01, competem-lhes “emitir, 

expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à 

disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações 

pertinentes e manter registro de suas operações” (BRASIL, 2001). 

As Autoridades de Registro (ARs) também exercem importante papel na 

distribuição das chaves. São elas as responsáveis pelo processo final na cadeia de 

Certificação Digital, responsáveis por atender os interessados em adquirir 

certificados, coletar os documentos para encaminhá-los às Autoridades 

Certificadoras (ACs), responsáveis pela emissão (INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2007).  

Não restam dúvidas de que são infinitas as possibilidades de aplicações 

da assinatura digital, dentre elas encontram-se as seguintes: comércio eletrônico; 

processos judiciais e administrativos em meio eletrônico; facilitar a iniciativa popular 

na apresentação de projetos de lei, uma vez que os cidadãos poderão assinar 

digitalmente sua adesão às propostas;  assinatura da declaração de renda e outros 

serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal; obtenção e envio de 

documentos cartorários; transações seguras entre instituições financeiras, como já 

vêm ocorrendo desde abril de 2002, com a implantação do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro - SPB; Diário Oficial Eletrônico; - identificação de sítios na rede mundial de 

computadores, para que se tenha certeza de que se está acessando o endereço 

realmente desejado;  

 
 



 
 

As principais vantagens da certificação digital são: agilidade, redução de 

custos e segurança. A certificação digital hoje permite que processos que tinham 

que ser realizados pessoalmente ou por meio de inúmeros documentos em papel, 

possam ser feitos totalmente por via eletrônica. Consequentemente, os processos 

tornam-se menos burocráticos, céleres e, por conseguinte, com menores custos. Por 

isso, seus reflexos ocorrem tanto para a Administração como para o cidadão.  

De acordo com o art. 10, da MP n° 2.200-2, os documentos eletrônicos 

assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil 

têm a mesma validade jurídica que os documentos escritos com assinaturas 

manuscritas. Importante frisar que os documentos eletrônicos assinados digitalmente 

por meio de certificados emitidos fora do âmbito da ICP-Brasil também têm validade 

jurídica, mas esta dependerá da aceitação de ambas as partes, emitente e 

destinatário, conforme determina a redação do § 2º do art. 10 da MP n° 2.200-2.  

É em razão dessas disposições legais e de todas as características da 

certificação digital que os regulamentos a serem estudados o têm como exigência 

primordial para o peticionamento eletrônico e comunicação eletrônica dos atos 

processuais.  

Diante do abordado nesse capítulo, é evidente que a tecnologia há muito 

tempo influencia os rumos da sociedade e, sendo o Direito reflexo dos 

acontecimentos sociais, ele é afetado e evolui junto com os avanços tecnológicos. 

Partindo dessa premissa, no capítulo a seguir são abordados os atos 

processuais no processo civil brasileiro, desde seu conceito geral segundo 

destacados autores brasileiros, até os outros principais tópicos atinentes ao assunto 

segundo a doutrina, jurisprudência e de acordo com a estrutura do Código de 

Processo Civil. Assim, no terceiro capítulo deste estudo são tratados “Dos Atos em 

Geral”, “Dos Atos Praticados pelas Partes”, “A Prática dos Atos Processuais pelas 

Partes através de Meios Eletrônicos: Legislação”, “Dos Atos Praticados pelo Juiz”, 

“Dos Atos dos Auxiliares da Justiça”, “Do Tempo dos Atos Processuais” e, 

finalmente, “Dos Prazos Processuais”. Todo o abordado leva em consideração as 

Leis nº 9.800/1999, 11.280/2006 e 11.419/2006. 

 

 

 

 
 



 
 

3 DOS ATOS PROCESSUAIS DAS PARTES NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

3.1 Ato Processual: classificação e conceito 

 

A doutrina costuma distinguir acerca do melhor critério a ser adotado 

quando da classificação dos atos processuais, se subjetivo ou objetivo.  

Na primeira, os atos processuais são classificados de acordo com a 

pessoa que os pratica: 1) ato judicial (não somente os do juiz, mas também os dos 

auxiliares da Justiça) e b) ato postulatório das partes (e de terceiros intervenientes 

no processo). (Arruda Alvim, 2003, p. 497). 

Segundo o critério objetivo, a classificação é baseada nos fins visados 

por cada ato. (Freitas Câmara, 2005, p. 244). 

O Código de Processo Civil brasileiro adotou o critério subjetivo, que 

distingue os atos do juiz dos da parte, conforme se verifica da partição do capítulo 

que trata dos atos processuais. (Arruda Alvim, 2003, p. 497). 

Aliás, nesse aspecto, é interessante observar todo o sistema do CPC no 

que concerne ao assunto aqui tratado. No seu Capítulo I, é apresentada a “forma 

dos atos processuais”, havendo uma subdivisão em “Dos atos em geral” (Seção I, 

arts. 154 a 157), “Dos atos da parte” (Seção II, arts. 158 a 161), “Dos atos do juiz” 

(Seção III, arts. 162 a 165) e “Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria” 

(Seção IV, arts. 166 a 171). 

Sobre o seu conceito, acompanhe-se a didática definição de Santos 

(1997, p. 279) sobre ato processual, in verbis: 

 
“Atos processuais são atos do processo. A relação jurídica processual que 
se forma que se contém no processo se reflete em atos. São atos 
processuais os atos que têm importância jurídica para a relação 
processual, isto é, aqueles atos que têm por efeito a constituição, a 
conservação, o desenvolvimento, a modificação ou cessação da relação 
processual.” 

   

Por seu turno, Cintra et al (2006, 355) aduzem que  um ato processual 

é:  

 
“(...) toda conduta dos sujeitos do processo que tenha por efeito a criação, 
modificação ou extinção de situações jurídicas processuais. São atos 

 
 



 
 

processuais, por exemplo, o oferecimento de uma denúncia ou de uma 
petição inicial um interrogatório, uma sentença.” 

 

   No mesmo sentido, Câmara (2005, p. 243) define o ato processual 

como “os atos que têm por conseqüência imediata a constituição, a conservação, o 

desenvolvimento, a modificação ou a extinção de um processo”. 

   Assim, em termos doutrinários, é possível observar a repetição dos 

verbos “constituir”, “conservar”, “desenvolver”, “modificar” ou “extinguir” em relação a 

atos que se qualificam como processuais. 

   Sobre exemplos de cada um desses tipos de atos processuais, 

observe-se, por todos, a lição Santos (1997, p. 279): 

 
São atos de constituição da relação processual a petição inicial, a citação; 
são atos de conservação, entre outros, o que repele a exceção de coisa 
julgada ou de litispendência, o que repele o pedido de extinção do 
processo etc; são atos de desenvolvimento, entre outros, as notificações 
e intimações, as designações de dia para diligência ou para a realização da 
audiência etc; são atos de modificação, entre outros, a citação de 
litisconsortes, a habilitação dos herdeiros por falecimento de uma das 
partes etc; são atos de cessação ou extinção da relação processual, entre 
outros, a sentença terminativa ou definitiva, a desistência da ação, a 
renúncia ao processo, a extinção do processo, a transação etc; (sem grifos 
no original) 

 

   Por oportuno, repita-se que os atos processuais estão previstos no 

Título V (“Dos Atos Processuais”, arts. 154 a 261) do Código de Processo Civil 

brasileiro. 

 

3.2 Dos Atos em Geral 

 

Como dito alhures, no Capítulo I do CPC é apresentada a “forma dos 

atos processuais”, havendo uma subdivisão em quatro seções, sendo que a Seção I 

(arts. 154 a 157)  destina-se aos “atos em geral”, aos quais se deterá a presente 

análise. 

Segundo o caput do art. 154 do CPC, “Os atos e termos processuais 

não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, 

reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade 

 
 



 
 

essencial.” Percebe-se, então, que o legislador priorizou o alcance do objetivo do ato 

em detrimento da forma, i.e., da maneira como ele foi realizado. 

Mais inovadores são os parágrafos primeiro (antigo parágrafo único) e 

segundo desse artigo, que foram acrescidos, respectivamente, pelas Leis nº 

11.280/06 e 11.419/06. Acompanhe-se: 

 
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão 
disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios 
eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade 
jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.280, de 2006) 

 
§ 2o  Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, 
transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da 
lei. (Incluído pela Lei nº 11.419, de 2006). 

 

Acerca do processo de modificação promovido por essas leis, no que 

tange aos parágrafos mencionados supra, observem-se os interessantes 

comentários de Negrão e Gouveia (2007, p. 283) a respeito do art. 154 do CPC: 

 
A Lei 11.280/06 acresceu § ún. ao art. 154, com o seguinte teor: “Os 
tribunais, (...) da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 
Brasil”. Subseqüentemente, a Lei 11.419/06, em vigor 90 dias após a sua 
publicação (DOU 20.12.06), inseriu naquele § ún. a palavra “vetado”, 
grafada duas vezes, uma em letras minúsculas e outra em letras 
maiúsculas (v. a íntegra dessa lei no tít. PROCESSO ELETRÔNICO). Ao 
contrário do que pode parecer,  § ún. do art. 154 acrescido pela Lei 
11.280/06 continua em vigor, consoante se infere das razões de veto 
expressas na Mensagem 1.147, de 19.12.06, publicada no DOU em 
20.12.06 e subscrita pelo Ministro da Justiça: 
‘No Projeto de Lei que deu origem à Lei n. 10.358, de 27 de dezembro de 
2001, incluía-se parágrafo único no art. 154 do Código de Processo Civil. 
Esse dispositivo, contudo, restou vetado. 
 
Durante o trâmite parlamentar do presente Projeto de Lei, foi apresentada 
pelo Poder Executivo, aprovada, sancionada e entrou em vigor a Lei n. 
11.280, de 16 de fevereiro de 2006, a qual incluiu o seguinte parágrafo 
único no art. 154 do Código de Processo Civil: 
 
‘Parágrafo único. Os tribunais, (...) da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP – Brasil’ 
 
Logo, o parágrafo único do art. 154 do Código de Processo Civil não 
está ‘vetado’, como consta do Projeto de Lei, mas em vigor e 
produzindo efeitos. 
 
A norma já em vigor é de suma importância por deixar expressa a 
obrigatoriedade de uso da ICP – Brasil na prática de atos processuais. 
Não havendo o veto, poderão surgir controvérsias sobre a revogação 

 
 



 
 

ou não do parágrafo único do art. 154, incluído pela Lei n. 11.280, de 
2006, causando grave insegurança jurídica’. 
 
Tais razões, associadas à inserção pela mesma Lei 11.419/06 de um § 2º 
ao art. 154, permitem dizer que o § ún. acrescido ao art. 154 pela Lei 
11.280/06 é hoje o seu § 1º.  (grifou-se). 

 

Assim, é com base em leis como essas que o judiciário brasileiro tem 

tentado se adaptar à uma nova realidade, em especial no que diz respeito ao 

peticionamento eletrônico, mas que certamente levará, em um futuro não muito 

distante, à adoção do Processo Virtual.  

A propósito da menção acima da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil, é que se deve citar a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

Agosto de 2001, que a instituiu e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação em autarquia, dentre outras providências. Para maiores detalhes, vide o 

capítulo anterior. 

Essa Medida Provisória, por óbvio, é de autoria do Presidente da 

República, nos termos do art. 62 da Constituição Federal, e possui força de lei. 

Dispõe o seu artigo 1º, litteris: 

 
Art. 1º  Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, 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. 

 

 Nos termos do art. 155 do CPC, os atos processuais são, em regra, 

públicos. Há alguns exceções previstas no próprio artigo e que serão tratadas 

adiante. 

É importante destacar que a Constituição Federal já garante, no inciso 

LX do art. 5º, que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;”. 

Há aqui que se relacionar a publicidade dos atos processuais com a 

própria garantia de publicidade do processo judicial em si, tal como previsto no art. 

93, inciso IX da Constituição Federal. 

Nesse sentido, Negrão e Gouveia (2007, p. 284) ensinam que “Os 

processos judiciais, quando não decretado segredo de justiça nas causas em que se 

 
 



 
 

o exige, são públicos, tendo acesso a eles não só o advogado da causa como 

terceiros, inclusive a imprensa.”  

Contudo, como mencionado acima, há casos em que a própria 

legislação prevê exceções, i.e., em certos processos há garantia legal de os 

processos correrão em “segredo de justiça”.  

Segundo o art. 155 do CPC, isso ocorre naqueles em que “em que o 

exigir o interesse público” (inciso I) ou nos que dizem respeito a casamento, filiação, 

separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de 

menores.” (inciso II). 

Ato contínuo, observe-se o parágrafo único do mesmo dispositivo: 
 
Parágrafo único.  O direito de consultar os autos e de pedir certidões de 
seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que 
demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo 
da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. 

 

Nesse passo, é importante lembrar que o Superior Tribunal de Justiça 

já declarou que “O rol das hipóteses de segredo de justiça não é taxativo, sendo 

autorizado o segredo quando houver necessidade de defesa da intimidade” (REsp 

605687/AM, Rel. Ministra  Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02.06.2005, 

DJ 20.06.2005 p. 273)  

Na esteira do previsto pelo inciso II do art. 155 do CPC, outro caso em 

que há previsão expressa garantidora do segredo de justiça está previsto no art. 9º 

da Lei nº 9.278/1996 (sobre união estável, que regula o § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal), segundo o qual “Toda a matéria relativa à união estável é de 

competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça”. 

De toda maneira, o fato de o processo correr em segredo de justiça 

não significa que a imprensa não possa divulgar o resultado, por exemplo, de um 

julgamento em uma ação de investigação de paternidade, como tem garantido a 

jurisprudência, em especial no âmbito do STJ. (Negrão e Gouveia, 2007, p. 284). 

Ainda sobre esse aspecto, note-se que os processos devem se 

desenvolver obrigatoriamente na língua portuguesa (art. 156 do CPC). Quando 

houver necessidade de juntada de documento em língua estrangeira, este deverá 

estar acompanhado de sua versão na em português, devidamente firmada por 

tradutor juramentado (art. 157).  

 
 



 
 

Há, no entanto, relativa mitigação quanto a aceitação tradução de 

documento redigido em língua estrangeira que não foi traduzido, em especial 

quando não se contesta sua validade e a tradução não é indispensável para sua 

compreensão. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 

 
PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA, DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO 
JURAMENTADA (ART. 157, CPC). 
ADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 
1. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja 
validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a 
sua compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 
157 do CPC, como toda regra instrumental, deve ser interpretado 
sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os princípios 
que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou 
para a defesa (pas de nulitté sans grief). Não havendo prejuízo, não se 
pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação 
ao art. 157 do CPC. 
 2. Recurso especial a que se nega provimento. 
(REsp 616103/SC, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14.09.2004, DJ 27.09.2004 p. 255) (grifou-se). 

 

Tem-se conhecimento, também, de jurisprudência no sentido de haver 

possibilidade de dispensa da tradução juramentada para o português de 

documentos em espanhol, embora existam, da mesma forma, entendimentos 

contrários.  

Nesses casos, deve prevalecer o bom senso, pois, embora não se deva 

pressupor que o idioma espanhol é de fácil entendimento para os fluentes na língua 

portuguesa, é notório que certos documentos podem ser facilmente inteligíveis por 

estes sem necessariamente serem traduzidos. Poderia ser o caso de recibos, 

bilhetes, boletins escolares etc. 

Além disso, mesmo tendo havido a tradução e persistindo dúvida acerca 

do escrito no documento, pode o juiz nomear intérprete, sempre que necessário, 

para “analisar documento de entendimento duvidoso, redigido em língua estrangeira” 

(art, 151, inciso I, do CPC), mesmo que esta seja o espanhol. 

3.3 Dos Atos Praticados pelas Partes 

 

Antes de passar-se à análise dos atos praticados pelas partes, é 

interessante relembrar-se o conceito de “parte”, segundo a doutrina. 

 
 



 
 

A definição tradicional das partes do processo leva a crer que seriam 

partes tão-somente “aquele que pleiteia e aquele em face de quem se pleiteia a 

tutela jurisdicional”. Por esse conceito restritivo seriam apenas duas as partes no 

processo: o autor da demanda (ou demandante) que, ao ajuizar uma demanda, pela 

qual pleiteia a tutela jurisdicional, provoca o exercício da função jurisdicional pelo 

Estado, e o réu (ou demandando), contra quem a demanda foi ajuizada e, portanto, 

em face de quem a tutela jurisdicional é pleiteada. (Freitas Câmara, 2005, p.155) 

Tal diferença reside na diferença entre a restrita definição de “partes da 

demanda”, na qual se enquadra a acima mencionada, e o conceito mais amplo de 

“partes do processo”, no qual se engloba todas as pessoas que participam do 

procedimento em contraditório. 

Nas palavras de Freitas Câmara (2005, p.155), ao lado do autor e do 

réu, que são partes da demanda e também do processo, “outras pessoas podem 

ingressar na relação processual alterando o esquema mínimo daquela relação (...) e 

que corresponde à configuração tríplice do processo.” Isso ocorre, por exemplo, na 

assistência ou na intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, pois 

ingressam no processo sujeitos diversos daqueles que são denominados “partes na 

demanda”, sendo esses novos sujeitos “partes do processo”. 

Complementando essa lição, é preciso destacar que se falou aqui nos 

termos autor e réu e demandante e demandando. Os vocábulos autor e réu só são 

adequados para designar os sujeitos parciais principais do processo de 

conhecimento e cautelar. Na realidade, os nomes genéricos, capazes de descrever 

as partes em inúmeras circunstâncias, são demandante e demandado, i.e., “aquele 

que apresenta uma demanda em juízo e aquele com relação ao qual foi feito o 

pedido”. (Cintra et al 2006, p. 314). 

Como dito linhas atrás, no Capítulo I do CPC é apresentada a “forma dos 

atos processuais”, havendo uma subdivisão em quatro seções. A Seção II (arts. 158 

a 161)  destina-se aos “atos das partes”, aos quais se deterá a presente análise. 

Ordinariamente, nos termos do art. 176 do CPC, todos os atos 

processuais, inclusive aqueles praticados pelas partes, realizam-se, em regra, na 

sede do juízo. 

Todavia, há atos que são praticados em lugar diverso, seja por absoluta 

necessidade (como numa perícia em bem imóvel, que deverá, por óbvio, ser no 

 
 



 
 

próprio), seja por deficiência (como nos casos do art. 411 do CPC, em que certos 

indivíduos tem a prerrogativa de serem ouvidos em suas residência ou no local em 

que exerçam suas funções), seja com o fim de tornar mais efetivo o ato, permitindo 

que alcance melhores resultados (como em audiência “em ação possessória” 

realizada em imóvel vizinho àquele sobre cuja posse se discute). (Freitas Câmara, 

2005, p. 249). 

Hoje, mais do que nunca, com a realidade da petição eletrônica e a 

adoção do Processo Virtual, já funcionando em caráter experimental nos Juizados 

Especiais Federais, há de se considerar um novo lugar para a prática dos atos 

processuais: o ambiente virtual. A petição eletrônica será tema de análise no 

próximo capítulo, em especial o seu procedimento perante os tribunais superiores 

brasileiros. 

Na classificação adotada por Barroso (2005, p.66) e Menna (2004, p. 

47/48) os atos processuais das partes podem ser, respectivamente, atos 

postulatórios, probatórios ou instrutórios ou dispositivos ou de disposição. Optou-se 

pela classificação de Barroso, na qual são baseados as definições a seguir. 

Atos postulatórios são aqueles em que as partes manifestam em juízo 

sua vontade, solicitando um pronunciamento a  respeito. Exemplos: petição inicial, 

contestação e recursos. 

Atos probatórios são  atos consistentes na comprovação dos fatos 

alegados, sendo, pois, aqueles destinados a trazer aos autos os elementos para 

convencimento do julgador, visando a demonstração da veracidade dos fatos 

alegados pelas partes. Menna (2004, p.48), aduz que estes atos (que chama de 

instrutórios) podem ser praticados tanto pelas partes como por outros sujeitos. 

Assim, consideram-se como tais, à guisa de ilustração, o depoimento pessoal, a 

oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial. 

Atos de disposição são atos que visam facilitar a composição (acordo) 

de litígios, pois por estes fatos as partes dispõem no feito não só de suas faculdades 

processuais, mas também de direitos materiais que entendam possuir. Para que 

sejam válidos esses atos podem ou não exigir um provimento jurisdicional 

homologatório. São exemplos de atos de disposição a renúncia, o reconhecimento 

jurídico do pedido, a transação e a desistência. 

 
 



 
 

Sobre a classificação dos atos processuais das partes, Cintra et al 

(2006, p. 358/359) aduzem que esses atos subdividem-se em a) postulatórios; b) 

dispositivos; instrutórios e reais. Nas palavras dos autores “Os três primeiros 

constituem declarações de vontade, enquanto que o último, como a própria 

designação indica, resolve-se em condutas materiais (não verbais) das partes.” 

Percebe-se, então, que a diferença da divisão já apresentada neste 

trabalho para a desses autores é a classificação em atos processuais reais. Desse 

modo, é interessante observar o conceito apresentado por eles: “Atos reais (...) são 

as condutas materiais das partes no processo, pagando custas, comparecendo 

fisicamente às audiências, exibindo documentos, submetendo-se a exames, 

prestando depoimento.” (2006, p. 360) 

Nos termos do art. 158 do CPC, os atos das partes, consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem de imediato a 

constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.  

No parágrafo único do mesmo artigo 158 há, também, a previsão de que  

“a desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.” A 

jurisprudência tem reconhecido que enquanto não for homologada, por sentença, a 

desistência da ação, ela não produz nenhum efeito, devendo continuar os atos 

processuais em todas as suas fases. (Negrão e Gouveia, 2007, p. 286). 

Todas as petições e documentos que instruírem o processo, não 

constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e 

assinada por quem os oferecer, sendo exceções apenas as capitais dos Estados e o 

Distrito Federal. 

É direito das partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e 

documentos que entregarem em cartório (secretarias judiciais). É entendimento 

pacificado perante os tribunais que “o carimbo aposto na cópia de petição 

protocolada ou apresentada a despacho vale como recibo e prevalece sobre a 

informação do escrivão, quanto à data da apresentação daquela peça processual” 

(Negrão e Gouveia, 2007, p. 287). 

Por fim, o auto-explicativo art. 161 do CPC dispõe que “é defeso lançar, 

nos autos, cotas marginais ou interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a 

quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na 

sede do juízo.” 

 
 



 
 

3.3.1 A Prática dos Atos Processuais pelas Partes Através de Meios 

Eletrônicos: Legislação 

 

Como dito alhures, os atos processuais das partes são tradicionalmente 

praticados pessoalmente no fórum competente. Contudo, com o advento de novas 

tecnologias essa realidade tem mudado cada vez mais rapidamente e, em um futuro 

não muito distante, certamente levará à adoção do Processo Virtual. 

Como parte dessa evolução, a Lei 9.800, de 26/05/1999, que “Permite às 

partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos 

processuais”, é um dos avanços mais importante dos últimos tempos em nosso país. 

Por ser uma lei relativamente pequena, pede-se vênia para transcrevê-la na íntegra: 

 
Art. 1º É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de 
dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos 
processuais que dependam de petição escrita. 
 
Art. 2º A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não 
prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues 
em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término. 
 
Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser 
entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do 
material. 
 
Art. 3º Os juízes poderão praticar atos de sua competência à vista de 
transmissões efetuadas na forma desta Lei, sem prejuízo do disposto no 
artigo anterior. 
 
Art. 4º Quem fizer uso de sistema de transmissão torna-se responsável 
pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega ao 
órgão judiciário. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema 
será considerado litigante de má-fé se não houver perfeita concordância 
entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo. 
 
Art. 5º O disposto nesta Lei não obriga a que os órgãos judiciários 
disponham de equipamentos para recepção. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

 

Nos termos do art. 1º supra, é possível a interposição de petição escrita 

por fax ou outro meio análogo de transmissão de dados ou imagens, como é o 

correio eletrônico (e-mail). 

 
 



 
 

Via de regra, a utilização desses sistemas não prejudica, porém, o ônus 

de cumprimento do prazo, devendo o original ser entregue em juízo até cinco dias 

após o seu término (art. 2º). Sobre a fruição do prazo, é bastante interessante a 

colocação a seguir, de Freitas Câmara (2005, p. 251). Confira-se: 

 
É de se recordar, porém, para que seja tomada a cautela devida, que no 
momento em que o ato é praticado cessa o fluxo do prazo dentro do qual o 
mesmo poderia ser realizado. Assim, é a data da remessa do fax (ou outro 
meio) que será contado o qüinqüídio para a entrega do original. Assim, por 
exemplo, sendo a apelação enviada, por fax, no décimo dia do prazo (de 
quinze) de que a parte dispõe, é da data do envio do fac-símile que será 
contado o qüinqüídio para entrega do original, não se podendo aceitar que 
tal prazo de cinco dias só comece a correr após o décimo quinto dia do 
prazo para apelar. Tal se deve ao fato de que, praticado o ato, ocorre a 
preclusão consumativa, que impede seja o ato novamente praticado (ou 
mesmo complementado). Conseqüência de tal preclusão é o encerramento 
do prazo mesmo antes do momento em que, normalmente, aquele intervalo 
de tempo se completaria. Não estando o ato sujeito a prazo para sua 
prática, aplica-se também a regra de que o original deve ser apresentado 
em juízo cinco dias após sua remessa por fax ou outro meio análogo (art. 
2º, parágrafo único da Lei nº 9.800/99). Não obstante o silêncio da lei, 
parece-nos que será tido por inadmissível o ato postulatório apresentado 
em juízo por este meio se, no qüinqüídio, o original não for entregue em 
juízo. Assim, por exemplo, tendo o demandado oferecido contestação por 
fax e, no qüinqüídio, não tendo sido entregue em juízo o original, deve-se 
considerar inadmissível a contestação e, por conseguinte, o réu estará 
revel.   

 

Não obstante o entendimento doutrinário acima transcrito, é preciso ter 

em mente que, embora a entrega do original no prazo previsto na Lei 9.800/99, 

como apontado na doutrina acima, há exceções, como no caso do peticionamento 

eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, analisado com mais detença no 

capítulo seguinte deste estudo. 

Outro ponto interessante da Lei nº 9.800/99 é o fato de o magistrado 

sequer ter de esperar a chegada dos originais para se pronunciar a respeito do 

pedido do peticionário (art. 3º), o que pode ser de grande valia quando o 

demandante pleiteia, por exemplo, a concessão de tutela antecipatória. Repita-se, 

porém, que mesmo tendo sido a tutela concedida, a apresentação do original deve 

ser feita em juízo dentro do prazo de 5 dias previsto na legislação (art. 2º). 

Aquele que fizer uso dos meios de transmissão de dados responsabiliza-

se pela qualidade e fidelidade do material transmitido e por sua entrega ao órgão 

judiciário competente (art. 4º). Isso implica dizer que, por exemplo, um recurso 

 
 



 
 

interposto por fax será inadmitido se tiver havido problemas na sua transmissão, 

devendo o prejuízo decorrente de tal fato de quem o remeteu. 

Demais disso, nos termos do parágrafo único do art. 4º, “o usuário do 

sistema será considerado litigante de má-fé se não houver perfeita concordância 

entre o original remetido pelo fac-símile e o original entregue em juízo”, sem prejuízo 

de outras sanções. 

É preciso ressaltar, por importante, que nenhum órgão judiciário está 

obrigado a dispor de equipamentos para operar de acordo com os termos da Lei nº 

9.800/99. 

Mais recente e tão importante quanto a Lei 9.800/99 é a Lei nº 11.280, 

de 16/02/2006, que, dentre várias modificações, criou o parágrafo único do art. 154 

do CPC:  

 
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão 
disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por 
meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integralidade, 
validade jurídica e interoperalidade da Infra-Estrutura das Chaves Públicas 
Brasileira – ICP – Brasil. (grifou-se) 

 
Aqui se faz necessário um parêntesis para conceituar o ICP – Brasil 

(2007): 

 
...um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos, a ser implementado 
pelas organizações governamentais e privadas brasileiras com o objetivo 
de estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de 
certificação digital baseado em chave pública. 

 

   E é justamente com base em leis como essas que o judiciário brasileiro 

tem tentado se adaptar à essa nova realidade, em especial no que diz respeito ao 

peticionamento eletrônico. Veja-se, à guisa de ilustração, que no preâmbulo da 

Resolução nº 287 (que “Institui o e-STF, sistema que permite o uso de correio 

eletrônico para a prática de atos processuais, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal”): 

 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 13, XVII, combinado com o art. 363, I, do 
Regimento Interno, e tendo em vista o decidido na Sessão Administrativa 
do dia 25 de março de 2004, Processo Administrativo nº 285.293, assim 
como o disposto na Lei 9.800, de 26 de maio de 1999.  

 
 



 
 

 

Cada um dos tribunais superiores criou uma resolução semelhante à 

essa do STF, sendo que cada uma delas será analisada com minúcia mais adiante. 

 

3.4 Dos Atos Praticados pelo Juiz 

 

Na classificação de Cintra et al. (2006, p. 356/357), os atos 

processuais do juiz (atos judiciais) se dividem em duas categorias de atos 

processuais: a) provimentos; b) atos reais ou materiais.  

Acompanhe-se sua definição de provimentos: 

 
Provimentos são os pronunciamentos do juiz no processo, expressões 
verbais ou escritas de seu pensamento. Eles contêm, conforme o caso, a 
decisão sobre alguma pretensão de uma das partes ou a determinação de 
providências a serem realizadas. Segundo sua influência sobre a causa, os 
provimentos serão finais ou interlocutórios. Os finais consistem em decidir 
a causa, impedindo que o juiz volte a se pronunciar sobre ela, salvo em 
casos excepcionais (CPC, art. 463). Os interlocutórios, como diz o nome 
(inter locutus, falado no meio) são aqueles pronunciados ao longo do 
processo, sem lhe por fim e sem decidir a causa. Os provimentos finais 
podem, ainda, subdividir-se em duas classes, conforme contenham ou não 
julgamento de mérito; e os interlocutórios, segundo apreciem questão 
incidente do processo ou se limitem a trazer determinações para a marcha 
deste. 

 

Ato contínuo, confira-se o conceito de atos materiais segundo aqueles 

mesmos autores: 

 
Os atos materiais não têm, como os precedentes, qualquer caráter de 
resolução ou determinação. São das seguintes espécies: a) instrutórios 
(realizar inspeções em pessoas ou coisas, ouvir alegações dos 
procuradores das partes etc); b) de documentação (rubricar folhas dos 
autos, referentes a ato em que haja intervindo, assinar a folha final). 

 

Por sua vez, no Código de Processo Civil, os atos do juiz estão 

previstos no Título V (“Dos atos processuais”), Capítulo I (“Da forma dos atos 

processuais”), Seção III (“Dos atos do juiz”). O art. 162 do CPC os subdivide em 

despachos, decisões interlocutórias e sentenças. 

Os despachos de mero expediente são atos que não possuem 

qualquer conteúdo decisório e têm por finalidade apenas fazer valer o princípio do 

impulso oficial, pelo qual o processo deve sempre continuar em andamento. 

 
 



 
 

Justamente por não ser uma decisão, não comporta interposição de recurso (CPC, 

art. 504). Observe-se, por oportuno, que a Lei nº 11.276, de 2006 suprimiu a 

expressão “mero expediente” do caput do art. 504. Além disso, ressalte-se que a 

mudança tumultuária dos atos do processo pode ser questionada através de 

correição parcial. (Barroso, 2005, p. 68). Pelo § 4º do art. 162, acrescido pela Lei nº 

8.952/94, “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos 

pelo juiz quando necessários.” 

Decisões interlocutórias são atos através em que o juiz decide alguma 

questão incidente no processo, sem, todavia, lhe dar fim. (art. 162 do CPC). Delas 

cabe agravo, nos termos do art. 522 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 

11.187/05: 

 
...no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de 
decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, 
bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos 
efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 
interposição por instrumento.  

 

A doutrina costuma subdividir as decisões interlocutórias em simples e 

mistas. Neste trabalho, adotamos a linha de Barroso (2005, p. 68). 

Para ele, decisões interlocutórias simples “são aquelas que solucionam 

incidentes no curso do processo, sem extinguir qualquer das relações jurídicas 

processuais instauradas.”  

Ainda na visão de Barroso, as mistas “são decisões que, muito embora 

ponha fim a algumas das relações jurídicas processuais existentes no processo, 

determinam o seu prosseguimento com relação à persistente.” Exemplos: decisão de 

indeferimento liminar na reconvenção e decisão interlocutória que reconhece a 

ilegitimidade de um dos co-réus e determina sua exclusão do processo, mas 

determina que a ação prossiga em relação aos outros. 

Sentença é “o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, esgotando sua 

atividade no feito”. Elas podem ser sentenças meramente terminativas ou sentenças 

definitivas. (Barroso, 2005, p. 69). 

Nas sentenças meramente terminativas não há análise do mérito, por 

causa da ocorrência de uma das hipóteses do art. 267 do Código de Processo Civil. 

 
 



 
 

Quando são prolatadas fazem coisa julgada meramente formal, pois há possibilidade 

de nova propositura da demanda perante o judiciário. 

Nas sentenças definitivas ocorre a extinção do processo mediante o 

proferimento de uma sentença de mérito, com abordagem definitiva do direito 

material discutido nos autos, onde o juízo de primeiro grau acolhe ou não a 

pretensão do demandante (art. 269, I, do CPC). 

Tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição, as sentenças 

são impugnáveis através do recurso de apelação. O julgamento proferido pelos 

tribunais recebe o nome de acórdão (art. 163 do CPC). 

Negrão e Gouvêa, ao comentarem o art. 162 do CPC, aduzem que: 

 
“a sentença é apelável (art. 513), a decisão interlocutória é agravável (art. 
522) e os despachos de mero expediente são irrecorríveis (art. 504). As 
decisões recorríveis ficam cobertas pela preclusão, se contra elas não for 
oportunamente interposto o recurso cabível (cf. art. 516, parte final), 
ressalvado o disposto no art. 267 § 3º.” 

 

Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos são redigidos, datados 

e assinados pelos magistrados competentes. Quando forem proferidos, verbalmente, 

o taquígrafo ou o datilógrafo os registra e os submetendo aos magistrados para 

revisão e assinatura (art. 164 do CPC). A Lei nº 11.419/06 acrescentou parágrafo 

único ao art. 164 do CPC, dispondo que da “assinatura dos juízes, em todos os 

graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.”  

As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do 

disposto no art. 458 do CPC, sendo que as demais decisões devem ser 

obrigatoriamente fundamentadas, ainda que de modo conciso. (art. 165 do CPC). 

Essa previsão da fundamentação das decisões judiciais, que também 

se aplica a julgamentos administrativos, encontra respaldo no art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal:    

 
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação 

 

 
 



 
 

Neste ponto é preciso diferenciar sentença sem fundamentação de 

sentença com fundamentação concisa.  

Segundo Negrão e Gouvêa (2007, p. 534), ao comentarem o art. 458 

do CPC 

  
É nula a sentença não fundamentada (...), como tal se considerando: a que 
é omissa a respeito de ponto central ou relevante da defesa (...) como é a 
decadência (...) ou a que ‘não procede à análise das questões de fato 
indispensáveis ao deslinde da causa’. 
 
Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente (...), de maneira 
deficiente (...) ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, 
contenha o essencial (...). 

 

Na verdade, na hora de analisar se a fundamentação da sentença é 

suficiente ou não, a jurisprudência tem aceito decisões fundamentadas 

sucintamente, desde que o julgador tenha expostos as razões de seu 

convencimento. 

 

3.5 Dos Atos dos Auxiliares da Justiça 

 

O Código de Processo Civil indica as regras burocráticas a serem 

seguidas pelo escrivão para a autuação, bem como para a seqüência lógica dos 

atos procedimentais, na sua Seção IV (Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de 

Secretaria) do Capítulo I (Da Forma dos Atos Processuais) do Título V (Dos Atos 

Processuais), o que compreende os arts. 166 a 171 do CPC. 

Primando pela objetividade, recorre-se, por todos, à classificação dos 

atos dos auxiliares da justiça adotada por Cintra et al. (2006, p. 358), pelos quais “a 

cooperação de auxiliares da justiça no processo faz-se através de atos de 

movimentação, documentação, comunicação e execução.” Prosseguem os autores: 

 
A movimentação e a documentação fazem-se precipuamente através do 
escrivão e seus funcionários (escreventes). São atos de movimentação 
processual: a conclusão dos autos ao juiz, a vista às partes, a remessa ao 
contador, a expedição de mandados e ofícios. São atos de documentação: 
a lavratura dos termos referentes à movimentação (conclusão, vista etc), a 
feitura do termo de audiência, o lançamento de certidões etc. 
A execução é ordinariamente encargo do oficial de justiça: trata-se de atos 
realizados fora dos auditórios e cartórios, em cumprimento a mandado 
judicial (penhora, prisão, busca-e-apreensão etc). 

 
 



 
 

A comunicação processual, consistente em citações ou intimações, é 
realizada pelo escrivão, com o auxílio dos Correios, ou pelo oficial de 
justiça, em cumprimento a mandados judiciais. 

 

No que concerne aos atos processuais praticado pelo escrivão ou chefe 

de secretaria, destacam-se os dois parágrafos que a Lei nº 11.419/2006, que 

instituiu o processo eletrônico, acresceu ao art. 169 do CPC. 

O primeiro deles veda expressamente o uso de abreviaturas pelas 

pessoas que intervêm nos atos e termos praticados no processo.  

O § 2º dispões que quando se tratar de processo total ou parcialmente 

eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser 

produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico 

inviolável, na forma da lei. Nesses casos, haverá registro em termo que será 

assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como 

pelos advogados das partes. 

Por seu turno, o § 3º diz que no caso do § 2º , eventuais contradições na 

transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato. Se 

não o for, incorrerá a pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, 

registrando-se a alegação e a decisão no termo. 

Finalmente, é preciso observar que a Lei nº 11.419/2006 por vezes 

dispensou a participação direta dos auxiliares da justiça em alguns casos (vide, 

como ilustração, o art. 10, caput, da referida lei). 

 

3.6 Do Tempo dos Atos Processuais 

 

O Código de Processo Civil, na Seção I (Do Tempo) do Capítulo II (Do 

Tempo e do Lugar dos Atos Processuais) do seu Título V (Dos Atos Processuais) 

trata, por evidente, dos atos processuais no tempo.  O assunto é abordado nos arts. 

172 a 175 do CPC. 

A  primeira regra processual prevista no CPC sobre o tempo dos atos 

processuais é aquela do art. 172, atinente ao horário hábil para a prática dos atos 

processuais. Prevê o caput desse artigo que “Os atos processuais realizar-se-ão em 

dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas”. Porém, os atos iniciados antes podem, 

 
 



 
 

quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano, ser concluídos 

depois desse horário (art. 172,§ 1º, do CPC). 

O mais importante a se destacar neste tópico é o fato de que com o 

advento da Lei 11.419/06 as disposições do art. 172 foram mitigadas pelo disposto 

no art. 3º, parágrafo único, e 10, §1º: 

 
Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico 
no dia e hora de 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 considerados tempestivas as transmitidas até 24 
(vinte e quatro) horas do seu último dia. 
 
Art. 10 A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos 
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos do 
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. 

 

Observe-se, até mesmo em vista da Lei 11.419/06, que a citação e a 

penhora, em casos excepcionais, poderá ser realizada em horário diferente, 

respeitado o art. 5º, XI, da Constituição Federal. (vide hipóteses do art. 172, § 2º, do 

CPC). A citação feita fora do horário é válida, desde que daí não tenha resultado 

prejuízo para a defesa do réu. (Negrão e Gouveia, 2007, p. 293). 

O art. 173 traz alguns exemplos de quais atos podem ser praticados nas 

férias ou em feriados. Todos eles estão ligados à urgência, seja para evitar o 

sofrimento de dano irreparável pela parte, seja para evitar o perecimento de direito, 

hipóteses nas quais o prazo para o réu responder inicia-se no primeiro dia útil após o 

término das férias ou feriado. 

O art. 174 traz os atos que são processados durante as férias e não se 

suspendem pela superveniência delas. 

Já o art. 175 determina que  “são feriados, para efeito forense, os 

domingos e os dias declarados por lei.” 

 

3.7 Dos Prazos Processuais 

 

 
 



 
 

As regras atinentes aos prazos processuais estão previstas nos arts. 177 a 

199 do Código de Processo Civil – Capítulo III (Dos prazos), Título V (Dos atos 

processuais). 

Como bastante comentado na doutrina, prevalecem no sistema processual 

brasileiro dois princípios contrapostos: o da inércia da jurisdição, em que a prestação 

jurisdicional só pode iniciar-se quando provocada, e o do impulso oficial, segundo o 

qual o processo deve seguir sua marcha até o proferimento da sentença, da maneira 

mais econômica e célere possível. Desse modo, nada mais natural do que a 

imposição aos sujeitos do processo o estabelecimento de prazos para o 

cumprimento dos atos processuais, cuja inobservância acarretará à parte a 

preclusão de seu direito (perda da faculdade processual concedida) e ao juiz, 

embora seja raro de acontecer, a possibilidade de receber sanções administrativas. 

(Barroso, 2005, p. 69/70).  

Quando a lei é omissa acerca dos prazos processuais “o juiz determinará 

os prazos, tendo em conta a complexidade da causa.” (art. 177 do CPC). E “não 

havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para 

a prática de ato processual a cargo da parte.” (art. 185 do CPC). 

A doutrina lança mão de inúmeras classificações dos prazos. Abordar-se-á 

neste estudo apenas uma objetiva diferenciação entre os prazos próprios e os 

impróprios; dilatórios e peremptórios.  

Para Barroso (2005, p. 70/71) 

 
Prazo próprio é aquele imposto às partes, pois acarreta a preclusão pelo 
vencimento de seu termo final (dies ad quem), impossibilitada a sua prática 
posterior e prosseguindo o procedimento para seu estágio subseqüente. 
Os impróprios são estabelecidos para o juiz e seus auxiliares, posto não 
gerarem qualquer conseqüência processual se não observados, 
possibilitando, entretanto, a aplicação de sanções de natureza 
administrativa. 
O Ministério Público, atuando nas hipóteses do art. 81, sujeita-se aos 
mesmo ônus e deveres das partes, sendo os seus prazo próprios. Já na 
qualidade de fiscal da lei (sujeito especial do processo), com exceção do 
prazo para recorrer (sempre próprio), sua manifestação é obrigatória, não 
gerando o eventual excesso de prazo de seu representante a preclusão 
(prazo impróprio), mas sim a aplicação do art. 28 do Código de Processo 
Penal,por analogia.  
  

Acompanhe-se, ainda segundo Barroso, a diferença entre prazos dilatórios 

e prazos peremptórios: 

 
 



 
 

 
Dilatório é o prazo legal que comporta a ampliação do prazo dilatório (CPC, 
art. 181). Prazos peremptórios são aqueles inalteráveis pelo juiz ou pelas 
partes, com exceção do que ocorre nas comarcas de difícil transporte (até 
60 dias) ou em caso de calamidade pública (até sua cessação). 
A lei não distingue a natureza premptória ou dilatória do prazo processual, 
competindo ao juiz estabelecê-la. O melhor critério é aquele que afirma ser 
peremptório todo prazo que, se não observado, altera a relação jurídica 
processual, gerando uma posição de desvalia ao omisso e vantagens 
processuais à parte contrária (prazo para resposta do réu, prazos 
recursais, prazo para arrolar testemunhas etc.). 
Se, entretanto, a ausência de observância do prazo e a conseqüente 
preclusão não geram vantagens ou desvantagens à partes, estamos no 
campo dos prazos dilatórios. O prazo para a réplica vem sendo 
considerado pela jurisprudência majoritária como meramente dilatório, já 
que o seu não-oferecimento não gera nenhuma desvalia processual, como 
ocorre com a ausência de contestação (efeitos da revelia) ou de 
interposição de recurso (trânsito em julgado da sentença). 

 

A preclusão é o “fenômeno da perda pela parte da faculdade 

processual de praticar um ato. Nem toda preclusão gera em desfavor do omisso uma 

desvalia processual, podendo implicar apenas o prosseguimento do feito para um 

estágio seguinte.” (Barroso, 2005, p. 71).  

A doutrina costuma dividir a preclusão em três espécies: temporal lógica e 

consumativa. Acompanhe-se, com a devida vênia, o conceito de cada uma delas 

segundo a lição de Marinoni e Arenhart (2005, p. 608/609): 

 
a) Preclusão temporal: todos os atos processuais têm oportunidade e 
ocasião próprias para realização. A lei processual concebe prazos a serem 
obedecidos, sob pena de sanções (por exemplo, art. 183 do CPC). 
Esgotado o prazo de que dispunha o sujeito para a prática de determinado 
ato (tratando-se de prazo peremptório) ou superada a oportunidade 
adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-lo, ocorrendo, então, 
a preclusão temporal. Assim, por exemplo, se o réu deixa de oferecer 
resposta no prazo assinalado pelo Código de Processo Civil, extingue-se o 
direito de fazê-lo posteriormente, ficando-lhe vedado oferecer resposta 
ulteriormente (salvo em situações específicas) 
b) Preclusão lógica: a extinção do direito de efetivar certo ato processual 
também pode derivar da prática de algum ato com ele incompatível. Dessa 
forma, se a parte renuncia ao direito de recorrer, certamente não poderá 
manifestar interesse em oferecer recurso, já que praticara anteriormente 
ato incompatível com a segunda faculdade. A perda do direito de recorrer 
decorre da prática de ato logicamente incompatível com aquele. 
c) Preclusão consumativa: finalmente, a extinção da faculdade processual 
pode nascer de sua causa mais natural,que é a efetiva prática do ato 
validamente. Praticado o ato, consumado está ele, não tendo mais o sujeito 
a faculdade de fazê-lo. Apresentada a petição inicial pelo autor oferecida a 
contestação pelo réu, interposto o recurso pela parte (ainda que o prazo 
não estivesse esgotado), já está realizado o ato, motivo pelo qual não mais 
há como tornar a praticá-lo.  

 

 
 



 
 

Como mencionado alhures, a questão dos prazos no que concerne a 

prática dos atos processuais foi alterada substancialmente pela Lei nº 11.419/06, em 

especial por causa dos arts. 3º, parágrafo único, 4º, § 4º e 10º, transcritos a seguir: 

 
Art. 3º  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. 
 
Art. 4º  Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, 
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação 
de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles 
subordinados, bem como comunicações em geral. 
(...) 
§ 4o  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação. 

Art. 10.  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 automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à 
resolução do problema. 

Além da Lei nº Lei nº 11.419/06, repita-se que a Lei nº 11.280/06 inseriu 

o parágrafo único no art. 154 do CPC, motivo pelo qual “os tribunais, no âmbito da 

respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos 

processuais por meios eletrônicos”. 

Destarte, como os tribunais têm baixado normas ligeiramente diferentes 

para a prática dos atos processuais por meios eletrônicos, sobretudo no que se 

refere à petição eletrônica, é importantíssimo consultar as resoluções ou instruções 

normativas de cada tribunal. 

Assim é que, após a análise minuciosa acerca dos atos processuais 

passíveis de serem praticados pelas partes no processo civil, feita neste capítulo, se 

analisará, no próximo capítulo, o procedimento do peticionamento eletrônico no 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do 

Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. 

 
 



 
 

4 OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PETIÇÃO ELETRÔNICA ADOTADOS 

NOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

4.1 Generalidades 

 

Este capítulo trata do procedimento relativo ao peticionamento eletrônico 

no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do 

Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Entenda-se por peticionamento eletrônico, 

principalmente, o envio de petições pela internet, mas também por fac-símile, tal 

qual previsto na Lei nº 9.800/99. 

Aliás, note-se  que as resoluções/instruções normativas atinentes à 

petição eletrônica nos tribunais superiores foram concebidas com arrimo na própria 

Lei nº 9.800/99, na Medida Provisória nº 2.200-2/01 e Lei nº 11.419/06 – todas 

mencionadas anteriormente. 

Por fim, é preciso parabenizar a iniciativa do STF, STJ, TST e TSE em 

adequar o tradicional processo aos tempos modernos. Igualmente, são dignas de 

aplausos as explicações disponíveis aos usuários, invariavelmente novos quando se 

trata de petição eletrônica.  

Os procedimentos adotados são semelhantes, como será possível se 

verificar adiante. 

 

4.2 O Procedimento no Supremo Tribunal Federal 

 

A história da petição eletrônica na mais alta corte brasileira se iniciou 

com a Resolução nº 287, de 14 de abril de 2004, que “Institui o e-STF, sistema que 

permite o uso de correio eletrônico para a prática de atos processuais, no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal.” Ela foi assinada pelo então presidente do STF Ministro 

Maurício Corrêa, com arrimo no art. 13, XVII e 363, I do Regimento Interno da Corte 

Suprema e o decidido na Sessão Administrativa do dia 25 de março de 2004, 

Processo Administrativo nº 285.293, bem como o disposto na Lei 9.800/1999. 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007). 

O chamado e-STF foi criado para ser – como efetivamente é – uma 

sistema de transmissão de dados e imagens, tipo correio eletrônico, para a prática 

 
 



 
 

de atos processuais, nos termos e condições previstos na Lei 9.800/99. (art. 1º da 

Resolução STF nº 287/04). 

O acesso ao e-STF dá-se por meio da página do STF na internet 

(www.stf.gov.br), disponível apenas a usuários cadastrados previamente. Seu uso 

está sujeito às regras e condições do serviço constantes do manual do usuário, 

disponível no sítio da própria Corte, especificamente em 

www.stf.gov.br/processos/peticao/manual.asp. (art. 2º da Resolução STF nº 287/04). 

Destarte, as explanações a seguir são baseadas tanto na Resolução 

STF nº 287/04 quanto no referido Manual do Usuário do e-STF (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2007). 

O advogado interessado deverá se cadastrar no e-STF, o que pode ser 

feito através de um visível link no sítio principal do STF. Ato contínuo, deve registrar 

sua senha de segurança, que deverá ser pessoal e sigilosa, o que assegurará a 

remessa identificada das petições e dos documentos. 

Após efetuar o cadastro, é possível ao usuário cadastrar petições, 

escolhendo entre Petição Inicial e Petição Incidental, e também consultar as 

petições já cadastradas. 

Através da opção Petição Inicial é possível remeter dados e documentos 

que irão criar um novo processo. Por seu turno, na opção Petição Incidental o 

usuário pode remeter os dados e documentos de uma petição Recursal ou a ser 

juntada em algum processo já em andamento no STF.  

Como deverão acompanhar a petição protocolada, em arquivos digitais, 

os documentos que obrigatoriamente a complementam, uma importante informação 

diz respeito aos formatos aceitos pelo sistema, visto que os arquivos recebidos em 

desacordo com os formatos estabelecidos na Resolução STF nº 287/04 não serão 

considerados como protocolados. 

O mesmo ocorrerá com os arquivos que estejam, total ou parcialmente, 

incompletos ou danificados, mesmo que tal fato seja motivado por qualquer 

eventualidade técnica.  

Cabe ao interessado o acompanhamento do completo recebimento pelo 

sistema tanto da petição como dos documentos que a acompanham. 

 Dito isso, observem-se que as petições eletrônicas enviadas deverão 

obrigatoriamente ser gravadas em um dos seguintes formatos: doc (Microsoft Word), 

 
 



 
 

rtf (Rich Text Fomat), jpg (arquivos de imagens digitalizadas), pdf (portable 

document format), tiff  (tagged image file), gif (graphics interchange file) e htm 

(hypertext markup language). 

As petições e os documentos enviados serão impressos e protocolados 

de forma digital pela Coordenadoria de Registros e Informações Processuais durante 

o horário de atendimento ao público, das 11 às 19 horas, nos dias úteis. As petições 

encaminhados após as 19 horas somente serão protocolados no dia útil 

imediatamente posterior. 

Repita-se, por importantíssimo, que é de inteira responsabilidade do 

remetente o teor e a integridade dos arquivos enviados, assim como a observância 

dos prazos. O Tribunal não poderá ser responsabilizado por qualquer falha técnica 

na comunicação e no acesso ao seu provedor ou à página do STF na internet, 

cabendo ao interessado a apuração da integridade do recebimento dos dados, tanto 

da petição como de seus documentos.. 

Quanto aos prazos, a tempestividade da petição será conferira pela data 

e hora de recebimento dos dados pelo e-STF, sendo esse o único referencial 

utilizado. 

Sobre esse aspecto em particular, a Resolução STF nº 287/04 dispõe 

expressamente que não será considerado, para efeito de tempestividade, “o horário 

da conexão do usuário, o momento do acesso à página do Tribunal na internet ou 

qualquer outra referência de evento.” 

Destaque-se que a utilização do peticionamento eletrônico através do 

sistema e-STF não desobriga o usuário de protocolar os originais, devidamente 

assinados, junto à Seção de Protocolo e Informações Processuais do STF, em até 

cinco dias, contados de maneira ordinária a partir de seu protocolo digital (nesses 

casos, se aplica o prazo do art. 2º e parágrafo único da Lei 9.800/99). O recibo 

comprovando o envio da petição eletrônica deve acompanhar o documento original. 

Após o transcurso de todas as etapas previstas pela resolução regente, 

a Coordenadoria de Registros e Informações Processuais lançará certidão com a 

data, a hora do recebimento e o protocolo da petição eletrônica na petição original e 

nos documentos que a acompanham, assim como verificará a perfeita semelhança 

entre esta e os originais recebidos posteriormente. 

 
 



 
 

Embora não esteja previsto expressamente pela Resolução STF nº 

287/04 a hipótese de haver discrepância entre a peça original transmitida 

virtualmente e a peça entregue fisicamente nas dependências do STF, se aplica no 

caso o seu art. 1º c/c parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.800/99, in verbis: “Sem 

prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema será considerado litigante de má-fé 

se não houver perfeita concordância entre o original remetido pelo fac-símile e o 

original entregue em juízo.” 

Por sua vez, o não-encaminhamento dos originais implica no 

arquivamento da via eletrônica da petição, competindo à Coordenadoria de 

Registros e Informações Processuais do STF certificar, nos respectivos autos, essa 

ocorrência. 

Nesse ponto, esclareça-se que somente deverão ser juntadas aos autos 

apenas as peças originais, acompanhadas das certidões relacionadas ao uso do 

sistema e-STF. A petição eletrônica e seus anexos serão arquivadas em meio 

magnético no ambiente informatizado do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, a Resolução STF nº 287/04 estabelece, como de praxe, que 

eventuais casos omissos serão decididos pelo órgão julgador competente. 

 

4.3. O Procedimento no Superior Tribunal de Justiça 

 

A história da petição eletrônica no Superior Tribunal de Justiça é a mais 

recente dentre aquelas tratadas neste estudo, i.e., é posterior à do Supremo Tribunal 

Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. 

Na verdade, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro 

Raphael de Barros Monteiro Filho, declarou recentemente, em 01/02/2007, que 

pretendia implantar, em 2007, “a petição eletrônica, a intimação on line e, 

possivelmente, de uma maneira otimista, a informatização do processo judicial. Tudo 

nos termos da Lei nº 11.419, de dezembro do ano passado”. (SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2007). 

Uma comissão foi nomeada para redigir a minuta da resolução sobre o 

recebimento de petição eletrônica no âmbito do STJ. Essa comissão foi formada 

pelos ministros Fernando Gonçalves (presidente), Aldir Passarinho Junior e João 

Otávio de Noronha. Em 19/04/2007, o Pleno do STJ aprovou a minuta da resolução 

 
 



 
 

sobre o recebimento de petição eletrônica, no âmbito do Tribunal, no caso dos 

processos de competência originária do presidente, dos habeas-corpus e dos 

recursos em habeas-corpus (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2007). 

De fato, a petição eletrônica no STJ (e-PET) já está em funcionamento, 

embora a minuta da resolução – ou a própria – não esteja disponível no sítio do 

tribunal. Todavia, no endereço eletrônico do STJ há bastante material sobre o 

funcionamento do sistema, tais como matérias jornalísticas e o manual do usuário, 

nos quais são baseadas as explanações a seguir. 

Em suma, o uso da petição eletrônica no STJ permite aos advogados 

credenciados utilizar a internet para a prática de atos processuais, 

independentemente de petição escrita. É importante destacar isso, pois no 

procedimento adotado pelo STF, como exposto alhures, há necessidade de se 

protocolar os originais dentro de certo prazo, sob pena de não conhecimento do 

recurso. 

Há também, no STJ, diferentemente do STF, a necessidade da figura da 

certificação digital. A obtenção de um certificado digital é o primeiro passo para o 

peticionamento eletrônico, sem a qual não é possível utilizar o serviço. 

Nos termos do disposto no endereço eletrônico do próprio tribunal, “o 

objetivo fundamental é garantir a segurança da operação realizada pela internet, 

identificando a autoria, a origem e a integralidade de conteúdo dos documentos 

enviados eletronicamente.” (SUPERIOR TRIBUNAL E JUSTIÇA, 2007) 

Essa tecnologia, conhecida como certificado digital ou identidade digital, 

pode ser adquirida por qualquer cidadão, empresa ou entidade diretamente de 

qualquer uma das Autoridades Certificadoras (ACs) que integram a chamada Infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).  

Sobre a ICP Brasil o sítio do STJ dispõe que: 

 
A ICP Brasil é uma cadeia hierárquica de ACs ligadas ao Governo Federal 
que assegura reconhecimento público e validade jurídica à certificação 
digital. No topo dessa cadeia, está o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da 
República.  
O ITI é a denominada Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil. Cabe a 
ele a responsabilidade de credenciar empresas, tornado-as aptas a 
fornecer certificados padrão ICP-Brasil, que são os que devem ser 
utilizados para acesso ao peticionamento.  

 
 



 
 

As ACs identificam os usuários, conferem sua documentação e emitem as 
certificações digitais (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2007). 

 

São aceitas pelo STJ as identidades digitais das seguintes Autoridades 

Certificadoras: Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 

(www.serpro.gov.br), SERASA (www.serasa.com.br), CERTISIGN 

(www.certisign.com.br), BDI (www.bdibrasil.com.br), Caixa Econômica Federal – 

CEF (http://icp.caixa.gov.br), Safeweb (www.safeweb.com.br/empresa), 

PRODEMGE (www.prodemge.gov.br), Imprensa Oficial 

(www.imprensaoficial.com.br), Tabelionato.com (www.tabelionato.com), AC SINCOR 

(www.acsincor.com.br). 

Após a instalação do certificado digital, o usuário está pronto para se 

cadastrar no serviço de peticionamento eletrônico do STJ, desde que possua o 

hardware (o computador em si, fisicamente falando) e o software (programas) 

necessários, devidamente instalados e funcionando corretamente. 

No que diz respeito ao hardware, o STJ menciona inclusive a hipótese 

de ser necessário adquirir um drive de leitora de cartão. Isso, por óbvio, na hipótese 

de a certificação digital usar esse sistema. Se a identidade digital estiver 

armazenada em um cartão inteligente, será necessário uma leitora de cartão 

compatível para fazer a autenticação do advogado usuário. Outra opção é utilizar um 

dispositivo semelhante a um pen drive,  chamado de “Token USB”, com memória 

suficiente para armazenar dados e senhas. Pelo menos um desses dois 

equipamentos tem que ser utilizados. 

Em relação aos programas necessários, segundo o STJ eles são pelo 

menos mais quatro. 

O primeiro deles é o sistema operacional, programa sem o qual o 

computador sequer funciona, que deve ser, obrigatoriamente, o Microsoft Windows 

NT ou superior. O termo “superior” indica que também são aceitos novos softwares  

que substituem os apontados (como o Windows Vista) e, também, algumas de suas 

versões anteriores, tais como o MS Windows 2000, XP e 2003. Versões muito 

antigas desse sistema operacional, como Windows 95, 98 e Millenium podem ser 

utilizadas, mas seu uso é desencorajado pelo tribunal.  

 

Sobre esse aspecto em particular, é preciso destacar que existem outros 

sistemas operacionais no mercado, como o Mac OS (criado para os computadores 

 



 
 

da Apple) e as várias versões do software aberto Linux – e eles não são aceitos pelo 

sistema implantado no STJ. O sistema operacional, todavia, não deve ser um 

problema de maneira alguma, pois o Brasil (e o mundo) tem como “padrão” o 

sistema operacional da Microsoft, que também foi adotado pelo STJ. 

O browser (chamado também de navegador) utilizado deve ser o Internet 

Explorer (6.0 ou superior) ou Firefox (1.5 ou superior). O peticionamento eletrônico 

foi desenhado especificamente para funcionar nesses dois browsers e pode 

apresentar instabilidade em programas alternativos, como Netscape Navigator (da 

empresa Netscape Network) e o Opera (da Opera Software). Todos esses 

programas são, hoje, gratuitos e podem ser baixados gratuitamente na internet no 

próprio sítio das empresas – ao contrário do sistema operacional Microsoft Windows, 

que, embora muito copiado irregularmente, é um software pago e é muito difícil de 

ser copiado através da grande rede, pois é muito mais “pesado” (maior). 

 Ao browser escolhido deve ser instalado um programa acessório, 

chamado Java Runtime Enviroment – JRE (Versão 1.5.0_08 ou superior), da 

empresa de mesmo nome.  Ele é necessário para o funcionamento do sistema (sua 

função é executar scripts no Internet Explorer ou Firefox). Sem JRE, o sistema de 

peticionamento não será navegado corretamente pelo browser. Versões atualizadas 

desse programa podem ser obtidas gratuitamente no sítio da Java ou na internet 

através dos sites de busca, como Google (www.google.com.br) ou Yahoo 

(www.yahoo.com.br). 

Demais disso, o computador deve possuir o programa SafeSign (Versão 

2.1.6 ou superior), da empresa CertiSign. Esse é o programa responsável pela 

administração do certificado digital, pois  é através dele que o sistema operacional 

(MS Windows) gerencia o hardware que lê a identidade digital dos usuários. (leitora 

de cartão ou token) quando for necessário. Ele também é gratuito e pode se 

encontrado no endereço eletrônico da empresa na internet ou através de sítios de 

busca, como os supramencionados. 

Ao contrário do Supremo Tribunal Federal, o sistema de peticionamento 

eletrônico do Superior Tribunal de Justiça só aceita documentos em um único 

formato: PDF. Para criar um arquivo desses, é preciso dispor de um programa que 

converta seu documento original para esse formato. No sítio do STJ, há indicações 

de como conseguir programas gratuitos para isso como o PDF Creator 

 
 



 
 

(http://sourceforge.net/projects/pdfcreator), PDF995 (www.pdf995.com) e PDF 

ReDirect (www.redirect.com). Todavia, o mais difundido software que faz essa 

conversão, à exemplo do sistema operacional Microsoft Windows, é pago. Trata-se 

do Adobe Acrobat Professional, da Adobe Systems, disponível em 

(www.adobe.com/br/products/acrobatpro). 

De posse dos hardwares e softwares necessários, o advogado usuário 

deve se cadastrar no serviço de peticionamento, quando então, poderá efetivamente 

utilizá-lo. 

É importante ressaltar que a  somatória de todos os arquivos utilizados 

no peticionamento, incluindo a petição, não pode ultrapassar 1,5 Megabytes, sendo 

que, não custa lembrar, todos devem ser em arquivo PDF.  No STF, como se viu, o 

limite é de 2 megabytes e outros formatos são permitidos.  

As petições recebidas por meio eletrônico no STJ são referentes a 

processos de competência originária do presidente, os habeas-corpus e os recursos 

em habeas-corpus. O peticionamento eletrônico, como em todos os outros tribunais 

superiores, é facultativo.  

Relembre-se que o envio de petições ao STJ pela internet dispensa a 

apresentação posterior dos documentos originais ou de fotocópias autenticadas.  

O e-PET do STJ permite o envio eletrônico de petições iniciais e 

incidentais, e sua tramitação poderá ser acompanhada on-line pelo usuário 

credenciado, sem a necessidade de petições escritas em papel.  

Antes de concluir qualquer operação, o sistema e-PET do STJ requer 

que seja digitado o código PIN (Personal Identification Number), que é a senha de 

acesso à chave privada do certificado digital. Após a confirmação da identidade do 

usuário, a petição pode ser enviada, hipótese na qual é gerado um relatório 

detalhado e que possui: a data e hora da transmissão, nome do advogado e das 

partes e identificação dos arquivos enviados.  

Concluída a operação, há possibilidade de imprimir um recibo do envio, 

o que é altamente recomendável. Proceder diferente, seria o mesmo que protocolar 

uma petição em uma secretaria judicial e não receber a contrafé. 

Segundo o STJ, “Ainda não há estudos no sentido de que a tramitação 

de recursos especiais e extraordinários entre STJ e o Supremo Tribunal Federal 

[STF] também seja feita por meio eletrônico.”  

 
 



 
 

Por fim, por analogia com as legislações equivalentes no STF, TST e 

TSE, é lícito dizer que os casos omissos na resolução atinente ao peticionamento 

eletrônico serão resolvidos pelas autoridades competentes no âmbito do próprio 

STJ.   

 

4.4. O Procedimento no Tribunal Superior do Trabalho 

 

A história do Tribunal Superior do Trabalho, no que diz respeito à petição 

eletrônica, se iniciou com a Instrução Normativa nº 28, publicada no Diário de Justiça 

de 07 de junho de 2005, e que “Dispõe sobre o Sistema Integrado de Protocolização 

e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Justiça do Trabalho (e–DOC).”  Embora 

assinada pelo então Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, Valério Augusto 

Freitas do Carmo, ela é oriunda do pleno do TST, que a elaborou com escopo em 

suas atribuições legais e regimentais.  

É interessante notar que a justificativa para a sua elaboração, que se 

encontra no próprio corpo da instrução normativa do e-DOC, se assemelha à dos 

outros tribunais superiores, senão vejamos: 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que, 
em seu artigo 1º, permite às partes a utilização de sistema de transmissão 
de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar para a prática de atos 
processuais que dependam de petição escrita;  

 
CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a 
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, e  

 
CONSIDERANDO as vantagens propiciadas pela tecnologia de Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, que permite a 
transmissão de dados de maneira segura, criando facilidade de acesso e 
economia de tempo e de custos ao jurisdicionado,  

 

Nesse ponto, é importante destacar que se seguirá a linha adotada neste 

trabalho, i.e., os esclarecimentos a seguir são oriundos de informações disponíveis 

atualmente (Maio de 2007) no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, tanto da 

referida instrução normativa quanto de outros materiais, como o “Projeto e-DOC”, 

que a antecedeu. 

 
 



 
 

Na Justiça do Trabalho, o chamado Sistema Integrado de Protocolização e 

Fluxo de Documentos Eletrônicos, conhecido como e–DOC, permite às partes, 

advogados e peritos utilizar a Internet para a prática de atos processuais 

dependentes de petição escrita.   

Uma questão interessante que salta aos olhos inicialmente é o fato de a 

Instrução Normativa nº 28, a qual instituiu o e-DOC, não tratar somente do 

procedimento perante o Tribunal Superior do Trabalho, pois o serviço também está 

disponível para nas páginas dos Tribunais Regionais do Trabalho, na internet. O 

serviço é de uso facultativo e é válido exclusivamente no âmbito da justiça do 

trabalho. 

Diferentemente do que ocorre no Supremo Tribunal Federal, em que são 

aceitos mais de um formato eletrônico, no e-DOC do Tribunal Superior do Trabalho 

as petições, acompanhadas ou não de anexos, apenas serão aceitas em formato 

PDF (Portable Document Format), no tamanho máximo, por operação, de 2 

Megabytes. Os programas que convertem documentos para o formato PDF já foram 

abordados anteriormente. 

No e-DOC a petição e seus anexos tem de ser protocoladas em sua 

integralidade, posto que não se admite seu fracionamento, tampouco dos 

documentos que a acompanham, para fins de transmissão.  

No sistema adotado pelo STF é necessário que se envio o original 

fisicamente, todavia, o envio de petições através do e-DOC dispensa a apresentação 

posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas.  

Outra diferença no procedimento do TST para aquele do STF é o fato de 

que o acesso ao e-DOC depende da utilização, pelo usuário, de uma identidade 

digital. Essa identidade pode ser adquirida perante qualquer autoridade certificadora 

credenciada pela ICP-Brasil, e de seu prévio cadastramento perante os órgãos da 

Justiça do Trabalho. 

Nesse instante, por oportuno, convém relembrar a supramencionada 

Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-Estrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, pois é nela que se encontra a previsão 

para a aquisição da certidão digital tal como descrita no parágrafo anterior. Consta, 

também, por exemplo, no art. 2º, que a ICP-Brasil é composta “por uma autoridade 

gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela 

 
 



 
 

Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e 

pelas Autoridades de Registro - AR.” 

De posse da certidão digital, o cadastramento para a utilização do e-DOC 

será realizado mediante o preenchimento de formulário eletrônico, disponível nas 

páginas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, na 

grande rede, sendo que os dados fornecidos podem ser alterados a qualquer 

momento, também pela internet. 

Esclareça-se, porém, que assim como o Superior Tribunal de Justiça, o 

Tribunal Superior Eleitoral exige expressamente software e hardware mínimos. 

Os software são praticamente os mesmos aceitos pelo STJ, quais sejam: 

sistema operacional Microsoft Windows 98 SR2 ou superior; Microsoft Internet 

Explorer 5.0 ou superior; Netscape Navigator versão 4.7.x ou superior e o programa 

acessório Java Plug-in 1.5 (JRE 5.0). Com exceção do sistema operacional, esses 

programas podem ser baixados gratuitamente pela internet, como exposto 

anteriormente. 

No que se refere ao hardware necessário, o TSE apenas afirma que eles 

devem suportar os requisitos de software exigidos. Dependendo do tipo de 

certificado digital, pode ser necessário uma entrada USB ou serial no computador 

para que se possa conectar a leitora digital ou o token (vide explicações no tópico 

relativo ao procedimento no Superior Tribunal de Justiça). 

Após o cadastramento, e de posse do hardware e software necessários, o 

usuário pode iniciar o uso do sistema. 

O e-DOC, no momento do recebimento da petição eletrônica, expedirá 

recibo ao usuário remetente, que servirá como comprovante de entrega da petição. 

Nele constarão: 1) o número de protocolo da petição gerado pelo Sistema; 2) o 

nome das partes e o número do processo e, quando cabível, o assunto da petição e 

o órgão destinatário da petição, informados pelo remetente; 3) a data e o horário do 

recebimento da petição no Tribunal; e 4) as identificações do remetente da petição e 

do usuário que assinou eletronicamente o documento, que podem ser diferentes.  

É assegurado ao usuário do sistema,  a qualquer instante, a possibilidade 

de consultar no e-DOC as petições que enviou e os respectivos recibos.  

Igualmente, incumbe aos tribunais regionais a impressão das petições e 

seus possíveis anexos, devendo apensarem o comprovante de recepção gerado 

 
 



 
 

pelo sistema e, também, a verificação diária no sistema informatizado sobre a 

existência de petições eletrônicas pendentes de processamento.  

Por outro lado, cabe exclusivamente aos usuários do e-DOC, nos termos 

do artigo 7º da Instrução Normativa nº 28:  
 
I - o sigilo da assinatura digital, não sendo oponível, em qualquer hipótese, 
alegação de seu uso indevido;  
 
II - a equivalência entre os dados informados para o envio (número do 
processo e unidade judiciária) e os constantes da petição remetida;  
 
III - as condições das linhas de comunicação e acesso ao seu provedor da 
Internet;  
 
IV - a edição da petição em conformidade com as restrições impostas pelo 
serviço, no que se refere à formatação e tamanho do arquivo enviado, e  
 
V - o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não 
estiver disponível em decorrência de manutenção no site do Tribunal.  
 
Parágrafo único. A não-obtenção pelo usuário de acesso ao Sistema, além 
de eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados, não serve de 
escusa para o descumprimento dos prazos legais.  

 

No mesmo sentindo, há no e-DOC previsão de que é dever exclusivo 

usuário observar o horário de funcionamento das unidades judiciárias responsáveis 

pela recepção das petições transmitidas por intermédio do e-DOC, devendo atentar 

para as diferenças de fuso horário existentes no País.  

A previsão descrita no parágrafo anterior encontra semelhante 

dispositivo no procedimento adotado no STF. Da mesma maneira, as petições 

transmitidas fora dos horários de atendimento ao público, definidos em 

regulamentação de cada TRT, serão consideradas como recebidas no expediente 

subseqüente, principalmente para a contagem dos prazos. 

Assim, não serão considerados, para efeito de tempestividade, em 

nenhuma hipótese, o horário da conexão do usuário à Internet, o horário do acesso 

ao site do Tribunal, muito menos os horários consignados nos equipamentos do 

usuário remetente e da unidade destinatária (TST ou TRTs).  

A autoridade judiciária competente pode, ao constatar o uso inadequado 

do e-DOC, de modo a prejudicar qualquer das partes ou a atividade jurisdicional, 

determinar o bloqueio do cadastramento do usuário. 

 
 



 
 

Por fim, como de praxe, os casos omissos serão resolvidos pelo 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ou dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, dentro de suas respectivas competências.  

  

4.5 O Procedimento no Tribunal Superior Eleitoral 

 

Perante o Tribunal Superior Eleitoral, a história da petição eletrônica se 

iniciou com a Resolução n° 21.711, objeto do Processo Administrativo n° 19.162, 

relatado pelo  Ministro Fernando Neves que, ainda vigente, dispõe sobre “a 

utilização de sistema de transmissão eletrônica de dados e imagens por fac-símile 

ou pela lnternet, para a prática de atos processuais no âmbito do Tribunal Superior 

Eleitoral.” 

Ressalte-se, por oportuno, que a resolução do TSE foi a primeira deste 

tipo editada por um tribunal superior no Brasil.  

Dando continuidade à linha adotada neste estudo, as explanações a 

seguir estão de acordo com a competente resolução do TSE a respeito da matéria e 

demais informações relevantes disponíveis em seu endereço eletrônico. 

Primeiramente se tratará da parte da resolução que diz respeito à petição eletrônica, 

para em seguida se abordar o sistema de petições por fac-símile. 

À semelhança do que ocorre no TST em relação aos TRTs, os tribunais 

regionais eleitorais ficam autorizados a adotar os procedimentos previstos resolução 

do TSE, “respeitada sua sistemática e seus parâmetros.” (art. 16 da Resolução n° 

21.711). 

O TSE utilizou de sua competência para baixar, em 06 de abril de 2004, 

a Resolução n° 21.711 e assim o fez para melhor adequação dos seus serviços 

judiciários aos dispositivos da Lei nº 9.800/1999. Nestes termos, acompanhe-se o 

seu art. 1º, in verbis: 

 
Art. 1 Fica autorizada a utilização de sistema de transmissão eletrônica de 
dados e imagens por fac-símile ou pela lnternet para a prática de atos 
processuais no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sem prejuízo das 
formas convencionais existentes (Lei n2 9.800/99, art. 1). 
Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo não poderá ser utilizado 
para o recebimento de petições recursais dirigidas ao Supremo Tribunal 
Federal. 

 

 
 



 
 

Percebe-se, portanto, que também o Tribunal Superior Eleitoral segue a 

linha adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de expressamente não aceitar petições direcionadas ao Supremo Tribunal 

Federal. 

O acesso ao sistema dá-se por meio da página do TSE na internet 

(www.tse.gov.br), disponível apenas a advogados cadastrados previamente no 

mesmo local. A utilização do serviço está sujeita à obediência  dos preceitos da 

Resolução n° 21.711/04. 

O que distingue esse cadastramento dos advogados no TSE dos outros 

tribunais, é que o e-mail do candidato deverá ser validado pelo tribunal após o ato do 

cadastramento. Somente após essa validação do correio eletrônico é que o 

advogado cadastrado poderá utilizar os serviços de petição eletrônica ou por fac-

símile. 

No que concerne à petição eletrônica, ela deverá ser transmitida por 

meio do serviço “Petição Online”, disponível na página do TSE, que permite o envio 

de documentos digitais anexados ao formulário de envio. 

O formato dos documentos eletrônicos enviados deve ser compatível 

com o ambiente operacional Windows,  sendo que, segundo o TSE, enquadra-se 

como tal “o documento que pode ser aberto e lido em um dos seguintes programas-

padrão do Tribunal Superior Eleitoral: MS Word ou Adobe Acrobat Reader.” 

(parágrafo único do art. 3º da Resolução n° 21.711/04). Assim é que os formatos 

aceitos são “doc”, “txt”, “rtf” ou “pdf”, pois podem ser lidos por esses dois programas. 

Em hipótese alguma o Tribunal Superior Eleitoral aceita petições 

enviadas como anexos em e-mails, ainda que o remetente esteja devidamente 

cadastrado no sistema. Há limitação de 2 megabytes por petição.  

A petição eletrônica será precedida de uma tela de encaminhamento, 

onde se encontraram as seguintes informações: o destinatário, a data, o assunto, o 

remetente e o número de folhas que serão transmitidas. 

No caso de petição intermediária ou recursal, ainda será obrigatório 

inserir na tela de encaminhamento as informações relativas aos autos: classe, 

número do processo e número de protocolo. 

Um ponto de suma importância no sistema adotado pelo TSE é o fato de 

que o envio da petição pela internet dispensa a sua transmissão via fac-símile e a 

 
 



 
 

apresentação dos originais, desde que ela esteja livre de qualquer vício (de 

transmissão, falta de assinatura etc). 

A petição enviada pela internet deverá conter a assinatura digitalizada do 

advogado subscritor e remetente.  

Aqui cabe lembrar a competência para emitir tais certificados, nos 

termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001: 
 
Art. 5º  À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, executora 
das Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas 
pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, compete emitir, expedir, distribuir, 
revogar e gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente 
subseqüente ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e 
vencidos, e executar atividades de fiscalização e auditoria das AC e das 
AR e dos prestadores de serviço habilitados na ICP, em conformidade com 
as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-
Brasil, e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela 
autoridade gestora de políticas. 
Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário 
final. 

 
 Art. 6º Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais 
vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete 
emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como 
colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras 
informações pertinentes e manter registro de suas operações. 
Parágrafo único.  O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo 
próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo 
controle, uso e conhecimento. 

 

Ao chegar no sistema do TSE, o documento e seus anexos são 

impressos. Logo após, a Seção de Protocolo Geral (SPG) promove a conferência do 

documento impresso e providencia a protocolização e o registro dos dados no 

Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP) e seu 

encaminhamento à secretaria judiciária. 

Em seguida, é enviado ao advogado usuário, por correio eletrônico, a 

confirmação do número, data e hora do protocolo, o que vale como comprovação de 

recebimento da petição para efeitos de prazo. 

O recebimento de petições pela internet ocorre entre 8 e 19 horas, 

horário de Brasília. Se a transmissão for realizada até as 19 horas, mas a 

protocolização só puder ser realizada no dia útil subseqüente, considera-se o 

documento,  para fins de atendimento do prazo processual, o horário do recebimento 

no equipamento servidor do TSE, desde que a petição tenha chegado completa e 

sem qualquer falha ou vício que possa acarretar sua nulidade. 

 
 



 
 

Por outro lado, o TSE garante que as petições enviadas corretamente e 

recebidas até as 16 horas terão seu recebimento confirmado ao remetente até as 17 

horas do mesmo dia. 

Como dito anteriormente, no Tribunal Superior Eleitoral também são 

admitidas petições por fac-símile. Adiante estão expostas o procedimento adequado. 

Antes disso, porém, confira-se a definição de fac-símile segundo o 

dicionário Aurélio: “cópia exata de documento impresso, livro, manuscrito, ilustração, 

etc., obtida por meio fotomecânico, eletrônico, eletrostático, etc.” 

Ao contrário do que acontece com a petição eletrônica enviada via 

internet, o envio por fac-símile não requer prévio cadastro. 

O recebimento da petição por fac-símile é permitido exclusivamente por 

meio dos equipamentos instalados na Coordenadoria de Comunicação do Tribunal 

Superior Eleitoral, desde que ela: esteja de acordo com as normas processuais 

ordinárias cabíveis, esteja devidamente assinada pelo advogado da parte ou 

interessado, seja protocolada com folha de rosto, onde deve haver especificação do 

destinatário, a data do documento, o assunto, o remetente e o número de tolhas que 

serão transmitidas. 

Demais disso, tratando-se de petição intermediária ou recursal, será 

obrigatório constar, também, na folha de rosto, as informações relativas aos autos, 

quais sejam, sua classe, número do processo e número do protocolo. 

A exemplo do que ocorre com a petição eletrônica no âmbito do próprio 

TSE, o recebimento de petições por fac-símile se dá entre 8 e 19 horas (horário de 

Brasília), sendo que quando a transmissão de petições se iniciar antes das 19 horas 

e terminar após esse horário, tal fato será certificado no verso da petição e o 

documento será protocolizado no dia útil subseqüente. 

Em todos os casos, será considerado, para fins de atendimento do prazo 

processual, o horário de início da transmissão certificada no documento, desde que 

ela se complete sem interrupção. Se houver divergência entre a data ou o horário do 

recebimento no TSE e a data ou o horário registrado pelo aparelho do remetente na 

petição transmitida, o fato será certificado no próprio documento, prevalecendo o do 

TSE. 

O relatório expedido pelo aparelho de fac-símile – exclusivamente 

quanto a endereçamento telefônico, número de páginas e eficácia do resultado –  

 
 



 
 

valerá para o remetente como comprovante de transmissão. Por sua vez, o relatório 

emitido pelo equipamento receptor, que, evidentemente é do próprio TSE, constitui 

prova de transmissão e recebimento, devendo ser anexado à petição recebida. 

Os incidentes verificados durante o recebimento da petição via fac-símile 

serão certificadas no verso da última folha do documento, em carimbo próprio, em 

que constarão também o nome do responsável pelo recebimento, o horário do 

término da transmissão e o número de folhas recebidas. 

É importante deixar claro que o TSE dispõe expressamente que as 

petições incompletas ou ilegíveis não serão protocolizadas, o que tem o potencial de 

causar problemas. Isto porque na petição eletrônica enviada online é possível para o 

advogado usuário verificar de antemão a qualidade do documento que irá enviar, ao 

passo que através de fac-símile, cujo exemplo mais comum será o aparelho de fax, 

cabe apenas, como dito anteriormente, confirmação de que o documento chegou 

legível. 

No sítio do TSE a Coordenadoria de Comunicação mantêm o número 

das linhas telefônicas disponíveis para utilização dos usuários, tanto para o envio 

como para a confirmação do recebimento. 

Há previsão expressa na Resolução n° 21.711/04 de que o uso 

inadequado com do sistema “com a intenção de causar prejuízo ou lesão ao direito 

das partes ou ao serviço judiciário, implicará responsabilidade civil e criminal e 

imediato descredenciamento do advogado, além das sanções processuais cabíveis.”  

E como tal resolução usa como fonte subsidiária a Lei nº 9.800/99, 

nesses casos deverá ser aplicado o caput do seu art. 4º “Quem fizer uso de sistema 

de transmissão torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material 

transmitido, e por sua entrega ao órgão judiciário.”  e, igualmente, seu parágrafo 

único: “Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema será considerado 

litigante de má-fé se não houver perfeita concordância entre o original remetido pelo 

fac-símile e o original entregue em juízo.” 

Como este é o último dos tribunais superiores a ter seu procedimento 

relativo à petição eletrônica analisado, pede-se vênia para transcrever o art. 15 da 

Resolução nº 21.711/04 do TSE, pois, como esse tribunal foi pioneiro na matéria, 

sua redação guarda grande semelhança com a de seus pares: 

 

 
 



 
 

Art. 15. A adequada remessa das mensagens e a tempestividade do 
peticionamento pelo sistema eletrônico de transmissão de dados e imagens 
serão de inteira responsabilidade do remetente. 
 
Parágrafo único. Os riscos de não-obtenção de linha ou de conexão, ou de 
defeito de transmissão ou de recepção, correrão à conta do remetente e 
não escusarão o cumprimento dos prazos legais, cabendo ao interessado 
certificar-se da regularidade da recepção. 

 

Destarte, percebe-se que em todos os tribunais analisados, o judiciário, 

apesar de incentivar o uso da tecnologia, deixou o risco de possíveis problemas 

expressamente sob a responsabilidade de quem utilizar tais serviços, em detrimento 

da forma tradicional. 

Em todo caso, analisou-se neste capítulo, com minúcias, as regras 

atinentes à petição eletrônica nos tribunais superiores do Brasil, as quais certamente 

deverão ser padronizadas em um futuro não muito distante, quando então o sistema 

deverá ser adotado em todo o país. É o direito brasileiro se adaptando às mais 

modernas tecnologias, como também se abordará na conclusão deste estudo, a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Considera-se que o presente estudo alcançou seus objetivos, tendo 

também sucedido ao responder a todas as questões propostas no capítulo 

introdutório. Acrescente-se que o transcorrer de sua elaboração foi, antes de tudo, 

um período intenso de aprendizagem. Isto posto, a seguir destacam-se algumas das 

considerações finais oriundas de tão proveitosa etapa da vida acadêmica. 

Desde os primórdios da humanidade, novas descobertas têm modificado 

as sociedades. O desenvolvimento da tecnologia tem tido o poder de fazer essas 

modificações ocorrerem em muito menos tempo. Há 15 anos atrás as pessoas no 

Brasil estavam começando a ter acesso a telefones celulares, em um país no qual 

sequer era atendida a demanda por linhas telefônicas residenciais. Hoje, o uso do 

aparelho móvel está integrado ao estilo de vida brasileiro contemporâneo. Similar 

fenômeno aconteceu em nosso país com a Internet. 

Pois bem, hoje, como se demonstrou no decorrer desta monografia, no 

microcosmo jurídico brasileiro os operadores do direito estão diante de uma 

mudança de similar impacto: o Processo Virtual.  

Ademais, em longo prazo, a celeridade e transparência que o processo 

virtual certamente trará terão impacto na sociedade como um todo, particularmente 

na economia. Ora, um país sem um sistema judicial eficiente jamais poderá ter uma 

economia eficiente! 

Por tudo isso, o estudo dos procedimentos do peticionamento eletrônico é 

importantíssimo, pois, se hoje a petição eletrônica é a exceção, em um futuro não 

muito distante ela será a regra no que se refere à prática e comunicação dos atos 

processuais no Brasil e no mundo – e isso ficou demonstrado neste estudo. 

Por oportuno, destaque-se que o Brasil está na vanguarda mundial no que 

se refere à possibilidade de praticar atos processuais por meios eletrônicos, em 

especial no uso da Internet para tanto. Não se está se referindo aqui apenas ao uso 

da tecnologia em si, mas, também, ao necessário desenvolvimento legislativo que 

deve precedê-lo. 

Nesse ponto, aliás, o Brasil encontra-se em patamar similar àquele 

atingido por sua legislação consumerista, cujo maior expoente é o Código de Defesa 

 
 



 
 

do Consumidor, reconhecidamente uma das melhores legislações do mundo na 

matéria. 

No que concerne ao tema aqui tratado, é claro que ainda haverão muitas 

questões a serem solucionadas. Mesmo porque novos problemas surgirão com a 

constante mutação e expansão da Internet e da tecnologia em geral, que requererão 

novas reflexões. O atual momento é de transição. 

É em razão dessas ponderações que muito possivelmente o presente 

estudo estará necessitando de revisão em pouco tempo, pois a evolução da 

tecnologia e da sociedade é constante e, por conseguinte, também a do Direito. 

Seja como for, resta-me a certeza de ter contribuído com humildade para a 

discussão da aplicação da tecnologia no Direito Processual e, quiçá, para o 

aperfeiçoamento da prática dos atos processuais por meios eletrônicos no Brasil, 

especialmente no que tange ao peticionamento via Internet.  
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