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RESUMO
KRAMMES, Alexandre Golin. Aplicação de Workflow em Processos Judiciais Eletrônicos,
2008, 124. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, UFSC, Florianópolis.

O objetivo desta dissertação é analisar a possibilidade de aplicação sistemas de workflow para
a automatização de processos judiciais que tramitam em meio eletrônico. As duas primeiras
etapas do estudo pretendem esclarecer de forma geral os dois principais assuntos abordados: o
processo judicial e os fluxos de trabalho. Esta etapa é feita por meio de uma revisão
bibliográfica sobre os dois assuntos, e visa trabalhar de forma conceitual os temas tratados.
Depois, a análise volta-se para a integração entre a área jurídica e a tecnológica. Nesta etapa é
ressaltado o aspecto multidisciplinar da proposta, demonstrando como surgiu e como se
desenvolve tal integração. Ainda nesta fase será abordado o conceito e a atual situação do
processo judicial eletrônico no Brasil, demonstrando o potencial que tal ferramenta possui
para melhorar a tramitação dos processos. O último capítulo tem por objetivo demonstrar que
processos judiciais são uma espécie de processos de negócio, consequentemente entidades
passíveis de automação por um sistema de workflow. Por fim, demonstra-se através de três
exemplos como é possível a automatização de determinadas fases processuais com a
utilização de workflow.

Palavras-chave: Processo Judicial Eletrônico. Fluxos de Trabalho. Workflow. Direito.
Informática.

ABSTRACT/RESÚMEN/RÉSUMÉ
KRAMMES, Alexandre Golin. Aplicação de Workflow em Processos Judiciais Eletrônicos,
2008, 124 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Programa
de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, UFSC, Florianópolis.

This study analyzes the possibility to use workflow applications in the automatization of
electronic judicial procedures. The two first steps of the study approach the two main themes:
judicial procedures and workflow. This part is constructed with a literature review of both
themes, and aim to work with the involved concepts. Afterwards, the analysis focus on the
integration between the juridical and technological areas. In this moment the multidisciplinary
aspect is studied, demonstrating how the integration began and its development. This part will
treat the concept and the situation of electronic judicial proceedings in Brazil, demonstrating
the potential the this feature have to improve the course of proceedings. The objective of the
last chapter is to demonstrate that judicial proceedings are some kind of business processes,
consequently entities that can be automated by a workflow system. In the end, three examples
will show how to make possible the automatization of some judicial procedures using
workflow systems.

Keywords: Electronic Judicial Proceedings. Workflow. Law. Information Technologies.
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INTRODUÇÃO
Atualmente é inegável a importância da aplicação de tecnologias da informação nos

mais diversos ramos do conhecimento humano. A vertiginosa evolução dos equipamentos e
aplicações voltadas para a comunicação, bem como o maior acesso aos computadores, estão
colocando a humanidade frente a oportunidades fantásticas.
Um leque enorme de opções tecnológicas já é capaz de possibilitar maior cuidado
com o meio ambiente, melhor qualidade de vida e um acesso mais amplo aos serviços
públicos oferecidos pelo Estado. Neste sentido, qualquer organização, seja ela privada ou
pública, necessita cada vez mais adotar novas técnicas que possibilitem uma interação ampla
e dinâmica entre seus colaboradores, fornecedores e consumidores.
Com os tribunais de justiça e seus órgãos auxiliares não é diferente. A aplicação do
direito também requer cada vez mais o uso de recursos tecnológicos capazes de melhorar a
concretização da justiça. “O juiz, no ato de prolatar uma sentença, sempre o faz em nome do
Estado. A jurisdição, que é o ato através do qual o Poder Judiciário se pronuncia sobre o
objeto de uma demanda, é indiscutivelmente um serviço público” (REALE, 1986, p. 341342). Repensar as formas de prestação do serviço jurisdicional é tarefa urgente, no sentido de
alcançar as vantagens do governo eletrônico de maneira mais eficaz.
É necessário que qualquer cidadão tenha efetivo acesso ao serviço oferecido pelo
Estado através dos membros do Poder Judiciário. Porém, para que a grande quantidade de
atividades relativas ao trâmite do processo judicial possa ser adequadamente executada, é
também essencial a integração dos agentes que o operam em cartórios, gabinetes, escritórios
de advocacia, procuradorias, entre outros incontáveis órgãos.
O processo judicial eletrônico é o meio ideal para que esta integração aconteça. E
mais, é através dele que boas práticas de tramitação poderão ser estabelecidas, no sentido de
tornar o processo mais ágil e seguro. Mas antes de se perceber tais vantagens, deve ser feito
um mapeamento das tarefas realizadas por cada operador do direito, de modo a tornar possível
a gestão automatizada do processo. Acredita-se que tecnologia chamada workflow,
atualmente aplicada em muitas organizações públicas e privadas, mostra-se apta para tal
objetivo.
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1.1 Objetivos
O objetivo geral do presente trabalho consiste em demonstrar como pode ser
realizada a aplicação de workflow, em processos judiciais que tramitam em meio eletrônico.
Para alcançar este objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
• realizar revisão bibliográfica do conceito de direito e processo judicial, enumerando
seus princípios e atos, e visando demonstrar a maneira pela qual a busca da justiça é
concretizada na sociedade;
• realizar revisão bibliográfica sobre o conceito de workflow, mencionando os
objetivos desta tecnologia, seus principais elementos e sua relação com a gestão do
conhecimento nas organizações;
• apresentar um panorama geral sobre a crescente integração entre o direito e as
tecnologias da informação, apresentando as formas de relacionamento entre os
temas e um breve histórico;
• demonstrar a evolução da informática jurídica em alguns tribunais, e também a
atual situação do processo eletrônico no Brasil;
• apresentar uma proposta de aplicação de workflow em processos judiciais eletrônicos
para três tipos de atos processuais, dois deles praticados notadamente no início de uma
causa, e outro em toda tramitação do processo.

1.2 Justificativa
Uma das características mais importantes para se aferir o grau de democratização de
um país é a possibilidade de acesso à justiça conferida à sua população. No Brasil,
atualmente, o número de ações ajuizadas nos tribunais cresce em ritmo exponencial. A
quantidade de feitos distribuídos diariamente é maior que a capacidade de julgamento dos
órgãos responsáveis. “O Poder Judiciário não dispõe de recursos materiais e humanos
adequados e suficientes para suportar o número sempre crescente das demandas oriundas das
constantes transformações sociais” (ROVER, 2001, p. 195).
A adaptação da estrutura judiciária estatal às novas tecnologias é um fator essencial
“para o funcionamento de uma Justiça moderna e democrática, tanto pela qualidade de
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informação que pode ser assegurada à sociedade, como pela agilidade que se pode
implementar na tramitação processual” (PRUDÊNCIO et al., 2003, p. 41-42).
Mesmo sendo um ponto crítico para a administração da justiça brasileira, ainda hoje
são raros os estudos que abordam a utilização de ferramentas avançadas de gestão
informacional em processos judiciais. Pensar em novas formas de gerir o processo é essencial
para que o Poder Judiciário não fique estagnado, atrasando o desenvolvimento do país e a
solução das causas colocadas para sua apreciação.
A regulamentação oferecida pela Lei 11.419/06 e a conseqüente adoção em larga
escala do processo em meio eletrônico não podem tornar esse fator de evolução apenas uma
forma mais moderna de burocracia. A troca da mídia que contém as informações judiciais não
basta. Substituir o papel pelo meio digital deve ser apenas o início de uma grande reforma na
administração judicial, com vistas a uma justiça mais rápida e democrática.
Neste contexto, acredita-se que a utilização de fluxos de trabalho automatizados
através de programas de computador tem grande potencial no sentido de contribuir para a
diminuição do tempo necessário para a finalização de uma demanda judicial, seja ela de
natureza litigiosa ou não, por tornar o tráfego de informações mais fluido e livre de rotinas
desnecessárias.
Assim, o presente estudo justifica-se basicamente pelo grande potencial que
programas de workflow possuem em se tornar um importante recurso tecnológico para a
gestão de processos judiciais existentes em meio digital. Tendo em vista que, antes de tudo, é
preciso mapear as rotinas de trabalho dos servidores da justiça. Desenhar os processos é um
requisito básico para a implantação de sistemas de workflow.

1.3 Metodologia
A presente dissertação segue a metodologia dedutiva, abordando três momentos
distintos. Inicialmente pretende-se realizar a análise conceitual dos elementos estudados, o
processo judicial e os fluxos de trabalho, indicando as principais características de cada um
dos assuntos. Esta etapa, que tem como principal base a pesquisa bibliográfica, é importante
para deixar claros os objetivos de cada elemento estudado.
Após, o estudo parte para uma abordagem mais ampla, onde será feita a conexão
entre o direito e a tecnologia. Será abordada a crescente integração entre eles, ressaltando o
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caráter multidisciplinar do estudo e contextualizando sobre as influências entre a informação
computacional e o mundo do direito. Esta etapa culmina em uma breve amostragem do estado
atual do processo judicial eletrônico no Brasil.
O terceiro momento corresponde à efetiva aplicação dos fluxos de trabalho
automatizados nos processos judiciais eletrônicos. Neste momento serão utilizados como base
os elementos explanados nos capítulos anteriores. A partir deles será feita uma proposta sobre
como é possível a automação de alguns atos do processo judicial eletrônico com a utilização
de ferramentas de workflow.

Ou seja, deduzindo, a partir dos elementos coletados na

pesquisa bibliográfica, como pode ocorrer a aplicação de workflow nos processos de forma
prática.

1.4 Escopo do trabalho
O presente trabalho envolve o estudo da aplicação de workflow apenas em processos
judiciais e que tramitem prioritariamente em via eletrônica. Note-se que a materialização de
alguns atos judiciais ainda é necessária, tendo em vista a sua recepção pelo destinatário, como
o recebimento de um mandado, por exemplo. Documentos dessa natureza ainda estão em fase
inicial de estudo e de adaptação à nova lei que regulamenta os processos judiciais em meio
eletrônico. Sem dúvida, a eliminação do uso de papel e as vantagens decorrentes desta prática
são objetivos almejados, porém a popularização dos recursos tecnológicos que permitem uma
recepção segura de tais atos ainda não é suficiente para tal fim.
Este estudo não tem como objetivo sugerir a configuração de fluxos específicos para
os diversos tipos de ações judiciais possíveis. Este tipo de trabalho depende de análise mais
pormenorizada de cada realidade, pois a multiplicidade de fatores envolvidos, como as regras
a serem seguidas e a quantidade de agentes, é determinante para a construção de fluxos
adequados. A tarefa aqui é explicar como a aplicação do workflow pode ser feita em
processos judiciais eletrônicos, tendo em vista o objetivo desta tecnologia e as formas de
andamento dos processos judiciais.

1.5 Estrutura do trabalho
O conteúdo do presente estudo é dividido em cinco partes distintas e
complementares, além desta introdução e das referências bibliográficas:
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•

o capítulo 2 conceitua o chamado processo judicial, indicando seus princípios e
suas formas de operacionalização;

•

o capítulo 3 conceitua a ferramenta de workflow, mencionando seus objetivos,
elementos principais e sua relação com a gestão do conhecimento nas
organizações;

•

o capítulo 4 aborda a complexa integração entre os recursos tecnológicos e o
direito, traçando um histórico e demonstrando a situação atual da utilização de
recursos tecnológicos no direito;

•

o capítulo 5 pretende demonstrar como pode ocorrer na prática a aplicação de
fluxos de trabalho em processos judiciais eletrônicos, focando a demonstração em
três tipos de atos processuais;

•

por fim, o capítulo 6, expõe as conclusões da pesquisa realizada e também sugere
temas relacionados para pesquisas futuras.

1.6 Aderência multidisciplinar
Encarar o estudo científico de forma restrita e totalmente focada em determinados
conhecimentos é algo que vem perdendo espaço na medida em que o tempo passa.
Atualmente uma nova forma de conceber a ciência ganha cada vez mais importância nos
meios acadêmicos. A tendência é de que os estudos possuam um caráter multidisciplinar, seja
em qual área específica se tenha o maior foco. Pela importância dessa orientação científica,
um dos capítulos é exclusivamente dedicado para sua demonstração.
Tamanho destaque justifica-se. A tentativa de aplicação de novíssimas tecnologias da
informação em uma ciência com raízes tão ancestrais como o direito, mesmo que apenas em
caráter mais procedimental e prático, demanda uma visão bastante ampla dos executores de
projeto dessa natureza. É necessário encontrar equilíbrio entre os recursos oferecidos pelo
processamento computacional de informações e a natureza e os objetivos do direito de da
ciência jurídica, mesmo que a concentração de esforços seja feita apenas sobre regras de
caráter processual.
Os objetivos de cada elemento jurídico ou tecnológico envolvidos devem ser
minuciosamente detalhados. A integração almejada deve partir da busca por relacionamentos
e pontos convergentes entre conhecimentos aparentemente tão distantes. Acreditar que os
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recursos tecnológicos devem se adaptar às rotinas forenses de maneira estanque é desprezar
funcionalidades que podem tirar o grande peso burocrático que reveste o trabalho no Poder
Judiciário. Em sentido contrário, achar que a adoção de novas tecnologias deve ser irrestrita
pode levar a um cenário de insegurança jurídica, no qual uma suposta modernização pode se
tornar o ambiente propício para a violação de direitos e garantias conquistadas ao longo de
gerações.
Por tal razão o presente trabalho destaca o caráter multidisciplinar de análise, visando
aproveitar o melhor da tecnologia e ao mesmo tempo garantindo não só a permanência, mas a
constante evolução de princípios jurídicos seculares.
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2

O PROCESSO JUDICIAL
Antes de explorar qualquer possibilidade de aplicação de fluxos de trabalho

automatizados via software, ou qualquer outro recurso da tecnologia da informação no mundo
do direito, ou mais especificamente em processos judiciais, é necessário conceituar e analisar
de maneira geral os principais elementos deste objeto de estudo: o direito. Para tal finalidade
foi realizada a escolha de três temas que compõem as partes do presente capítulo.
A primeira parte aborda o aspecto conceitual e histórico do direito, e por
conseqüência do processo judicial. A visão geral sobre alguns conceitos jurídicos é necessária
tendo em vista a grande quantidade de termos específicos que serão utilizados, e que possuem
diferentes acepções quando relacionados ao direito ou à informática – inclusive pelo fato de o
mundo jurídico possuir termos que em uma interpretação menos apurada podem perder seu
sentido técnico.
Miguel Reale diz que os juristas falam uma linguagem própria e devem ter orgulho
dessa forma de expressão milenar, “dignidade que bem poucas ciências podem invocar”
(1986, p. 8). Ainda, assevera que muitas expressões de uso corrente pela população em geral
têm um sentido diverso ou especial no mundo jurídico, por isso a necessidade de atenção à
terminologia, sem a qual não se consegue compreender o direito. Os argumentos postos pelo
notável jurista citado validam, portanto, a importância do tema para um bom entendimento do
estudo multidisciplinar proposto.
Da mesma forma que palavras como “processo”, “procedimento” ou “competência”
têm importante significação técnica nos novos sistemas que possibilitam automatizar fluxos
de trabalho, sua acepção no direito abrange outros significados de especial relevância, se
analisada apenas a porção jurídica dos termos. Por isso a série de definições jurídicas que
serão explicitadas neste capítulo pretende mostrar o que é o direito, e qual a natureza e a
finalidade do conjunto de regras e procedimentos que juntos materializam o chamado
processo judicial.
A segunda parte deste capítulo trata dos princípios processuais do ordenamento
jurídico brasileiro. Nesse ponto será abordada a conceituação de cada princípio, suas
características e finalidades. Brevemente também serão apresentados argumentos que indicam
como se dá a maior efetividade de tais princípios, tendo em vista a utilização de sistemas de
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workflow.
A última seção é dedicada a mostrar em que consistem os chamados atos
processuais. O principal objetivo no momento será deixar claro quais são e como são
aplicados os instrumentos da prática forense no dia-a-dia de tribunais e órgãos ligados à
Justiça.

2.1 O direito e o processo
Para iniciar o presente estudo de forma conceitual é preciso provocar uma pergunta,
em grande parte básica, mas que pode definir de maneira resumida a primeira grande área de
conhecimento analisada: afinal, o que é o direito?
O termo deriva da palavra latina directum, que significa o reto, o que não se desvia, o
que segue a razão, a justiça e a equidade. Uma resposta mais objetiva e didática encontrada
em um dicionário jurídico indica que o direito é “a ciência que estuda as regras obrigatórias,
que presidem as relações dos homens em sociedade, encaradas não somente sob seu ponto de
vista legal, como sob o seu ponto de vista doutrinário” (SILVA, 1999, p. 268).
André Franco Montoro ressalta a pluralidade de significações que a palavra pode
adquirir. Para o autor, o estudo deve ir além da análise do vocábulo, e é partindo para a
realidade que o direito adquire cinco outros sentidos:
- “a norma, lei, ou regra social obrigatória”;
- “a faculdade, o poder, a prerrogativa, que o estado tem de criar leis”;
- o que é justo, ou “o que é devido por justiça”;
- “a ciência do direito”;
- “fenômeno da vida coletiva” (MONTORO, 1995, p. 33-34).
Acima de qualquer conceituação, o direto apresenta-se essencialmente como um
fenômeno social. O direito não existe sem a sociedade e não tem objetivo sem ela. É uma
criação necessária da vida em sociedade, ou mesmo um pressuposto para a sua existência.
Visa basicamente a pacificação e preservação da harmonia entre os membros do conjunto
social.
De fato, a origem o direito é tão antiga quanto a própria sociedade, pois desde as
formas mais ancestrais de relação entre humanos já era possível perceber uma noção de
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ordem. O respeito em determinadas situações ou perante certas pessoas sempre esteve
presente, seja no núcleo mais básico da sociedade, a família, seja no desenvolvimento de
grupos mais complexos e numerosos, nos quais as pessoas que colaboravam entre si e
habitavam em um mesmo espaço geográfico notavam a necessidade de seguirem certos
preceitos que pudessem garantir a harmonia nas relações ali estabelecidas.
Na verdade o próprio desenvolvimento de sociedades mais complexas só foi possível
por causa das noções de direitos e deveres, percebidos de forma individual e coletiva. Sem
isso os constantes conflitos pela sobrevivência provavelmente já teriam reservado um fim
menos glorioso para a humanidade.
Mesmo sendo um ponto basilar da vida em sociedade desde sua origem, as regras de
convivência em grupos nem sempre foram objeto de análise específica e detalhada. O estudo e
a sistematização do direito apenas surgiram bastante tempo depois.
É somente num estágio bem maduro da civilização que as regras jurídicas adquirem
estrutura e valor próprios, independente das normas religiosas ou costumeiras e, por
via de conseqüência, é só então que a humanidade passa a considerar o Direito como
algo merecedor de estudos autônomos. (REALE, 1986, p. 2)

Para o homem comum, o direito é a lei e a ordem, em outras palavras, “um conjunto
de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à
ação de cada um de seus membros” (REALE, 1986, p. 1). Importante é lembrar, como dito
anteriormente, que o conceito de direito não é único, mas varia de acordo com a atribuição
dada à própria palavra em cada ocasião. Direito como o justo, como norma jurídica, como
faculdade ou possibilidade de agir, e ainda como fato social.

2.1.1 Divisões do direito
Em regra o estudo do direito é realizado a partir de uma série de distinções. Dividir o
direito em ramos é uma necessidade exigida pela própria amplitude da palavra, que, como
mencionado, pode ter significados diversos de acordo com a atribuição dada a ela. “Toda
ciência, para ser bem estudada, precisa ser dividida, ter suas partes claramente discriminadas”
(REALE, 1986, p. 335).
São várias as formas de separar o estudo e a aplicação do direito. A primeira divisão
que pode ser mencionada a título de exemplo é entre o direito objetivo e o subjetivo. O direito
objetivo é a própria regra social que deve ser cumprida. Sua existência, sob a forma de uma
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lei, um princípio ou um costume, é caracterizada pelo amplo conhecimento de algumas regras
gerais, bem como pela força de coação imposta pela própria sociedade no seu cumprimento.
Por sua vez, o direito subjetivo está relacionado ao poder de ação que é dado às
pessoas ou instituições para que possam defender seus bens materiais e imateriais. Os povos
de língua inglesa separam de forma mais clara essa dicotomia com a utilização de palavras
diferentes para tais termos. Para eles a palavra law indica o direito objetivo, ao passo que
right, o direito subjetivo. Assim, não basta a lei, é necessário também o poder para invocá-la a
seu favor.
Apesar de haver uma divisão clara e relevante para o estudo científico, as diferenças
entre o direito objetivo e o subjetivo não permitem a existência isolada de cada um. Se a lei,
por um lado, “ordena a conduta, de outro, assegura uma possibilidade ou poder de agir”
(REALE, 1986, p. 63). Ou seja, uma norma que não pode ser aplicada não tem motivo para
existir. A garantia dos direitos individuais e coletivos necessita de meios práticos para que
seja alcançada.
Aqui aparece outra distinção, mais importante para o presente trabalho, e que está
relacionada à visão do direito como norma jurídica. Esta se refere à separação entre o direito
público e o direito privado.
André Franco Montoro (1995, p. 403) comenta que, apesar de ser uma divisão
clássica, e que acompanhou a evolução do direito, ela não é perfeita, inexistindo um critério
totalmente adequado a tal distinção. Tal forma de categorização é seguida desde o antigo
direito romano e depende da utilidade ou do interesse visado pela norma. Nesse sentido, o
direito público diz respeito às coisas do Estado, e o direito privado é relacionado ao interesse
de cada um.

2.1.2 Direito material e direito processual
É dentro da distinção entre direito público e privado que surge uma subdivisão que
aqui será objeto de análise mais detalhada: a separação entre o direito material e o direito
processual. Tal divisão realça o fato de que não basta possuir um direito, deve-se também ter
e seguir os caminhos corretos para que ele possa ser alcançado efetivamente. Quando o
Estado desempenha sua função de pacificar conflitos, deve fazê-lo “segundo um método de
trabalho estabelecido em normas adequadas” (CINTRA, 1999).
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O direito material indica a existência de uma relação jurídica abstrata, diz o que é
lícito e o que é ilícito em caráter impessoal e abstrato. O direito processual, por sua vez,
ocupa-se com as atividades realizadas perante o Poder Judiciário. Nesse ponto reside o caráter
instrumental do direito processual face ao direito material.
Apesar dessa divisão da ciência jurídica, existe uma relação de dependência entre as
duas áreas de estudo1. “A razão de ser do direito processual está no direito material, pois seu
objetivo é assegurar, mediante a tutela jurisdicional, a integridade do ordenamento e dos
interesses juridicamente protegidos” (BEDAQUE, 2006, p. 163).
O direito processual também possui divisões internas estabelecidas pela legislação e
pela doutrina: direito processual penal, direito processual civil, direito processual do trabalho,
etc. Mas quaisquer que sejam as divisões a ele atribuídas, o direito processual, concebido de
forma unitária, é parte de estudo da ciência jurídica que tem maior importância para esta
dissertação. Não importa a natureza da pretensão de quem aciona a justiça, a busca pela
palavra do estado sempre deverá ser feita sob determinadas regras materiais e procedimentos
pré-definidos. E, diga-se de passagem, não apenas pelos servidores do Poder Judiciário, mas
por todos operadores jurídicos.
Sobre direito processual vale a pena mencionar a significação encontrada em
algumas obras jurídicas. Os textos citados a seguir oferecem de forma sintética uma boa
noção sobre o termo.
Para alguns autores são dois os objetos de análise do direito processual; as normas de
controle dos atos sucessivos no decorrer de uma ação, e também as normas de organização
judiciária, que definem a estrutura organizacional na qual tramitam as questões levadas a
julgamento (MONTORO, 1995, p. 413).
De Plácido e Silva conceitua o direito processual como “todo o complexo de regras
instituídas pelo poder público no sentido de determinar a forma, por que serão os direitos
protegidos pela Justiça” (1999, p. 277). A determinação da forma, mencionada pelo autor, não

1

Sobre o tema indica-se a leitura do livro de José Roberto dos Santos Bedaque, citado nas

referências bibliográficas, que trata especificamente das influências do direito material sobre o
processo.
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inclui apenas o “como fazer” no trâmite de cada processo; inclui também o “quem faz” cada
tarefa na administração diária da justiça.
Um dos doutrinadores mais conceituados do direito brasileiro, Miguel Reale, expõe
esta área de estudo de forma brilhante, indicando claramente o objetivo de tal divisão da
ciência jurídica. “O direito processual objetiva, pois, o sistema de princípios e regras,
mediante os quais se obtém e se realiza a prestação jurisdicional do Estado necessária à
solução dos conflitos de interesses surgidos entre particulares, ou entre estes e o próprio
Estado” (1986, p. 342).
Outro termo de entendimento essencial no presente trabalho é o chamado “processo”
ou a “ação judicial”, considerada individualmente como a materialização de um caso real,
colocado para apreciação pelo Poder Judiciário. É a partir do conceito de direito processual
que surge o processo ou ação. De forma pragmática, aliás, não existe problema em dizer que o
processo é um produto do direito processual.
Em obra intitulada “Dicionário Jurídico”, Humberto Piragibe Magalhães e
Christovão Piragibe Tostes Malta não perdem conteúdo na definição do termo apesar da
grande síntese realizada. Para os autores, o processo é o “método estatal, regido pelo direito
processual, empregado para a solução de conflitos de interesses” (p. 712).
Julio Frabbrini Mirabete, autor de renome da área penal, também fornece boa
definição para o vocábulo “processo”. Segundo ele: “É a forma que o Estado impõe para
compor os litígios, inclusive de caráter penal, através dos órgãos próprios da administração da
Justiça” (1997, p. 26).
Em todas as conceituações é possível perceber o destaque dado a forma, ao método
empregado para a solução dos litígios.
É importante ressaltar que no meio profissional qualquer causa levada para
julgamento é usualmente nomeada apenas pela expressão genérica “processo” ou “ação”.
Dessa forma, quando o “processo judicial” é mencionado, ele pode ser considerado tanto a
forma de o estado resolver litígios, quanto um produto individual das regras jurídicas, que
materializam a provocação da jurisdição estatal na busca de um direito. Seja este produto uma
pilha de papel ou um emaranhado de bits.
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2.2 Princípios gerais do processo
Miguel Reale afirma que toda forma de conhecimento implica a existência de alguns
enunciados lógicos. Estes enunciados são princípios tomados como referencial de validade
para as asserções que fazem parte daquele campo do saber. Para o autor são eles as verdades
que sustentam um sistema de conhecimento, “por serem evidentes ou por terem sido
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis” (1986, p. 299).
A análise de alguns preceitos gerais no estudo científico é sempre válida,
principalmente quando se tem como objetivo a integração entre ramos de conhecimento
normalmente tão distantes.
Transpondo-se ao plano jurídico, define-se princípio como o conhecimento primeiro
e máximo de um determinado objeto de conhecimento jurídico e dele servindo de
fonte. Focalizando ao direito processual, princípio é o conhecimento primeiro e
máximo de um determinado instituto processual, existente e aplicável em todo o
ramo processual, também servindo de fonte subsidiária (DE PAULA, 2002, p. 160).

O estudo do direito processual contemporâneo indica que existe uma convergência de
valores quando se trata da evolução do processo nos diversos ordenamentos do mundo
ocidental, mesmo em países onde as raízes do direto são distintas (CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO, 1999). Tal fato leva a crer que as regras do direito processual atuam sobre
determinadas bases amplamente aceitas. Mais que indicar caminhos juridicamente válidos,
tais preceitos focam na busca pela justiça em cada esfera de análise e, pela grande importância
que possuem, estão presentes de forma bastante visível em textos legislativos e jurídicos
atuais.
Denominados princípios gerais do processo, estes princípios são regras abstratas e
gerais, que procuram dar forma e sentido aos diversos sistemas processuais existentes. Cintra,
Grinover e Dinamarco informam que os princípios inscritos na Constituição Federal são os
que amparam todas as disciplinas que tratam do processo, consequentemente esse texto legal
é a principal ferramenta que permite a elaboração de uma teoria geral do processo.
Os princípios gerais que guiam o processo merecem especial atenção quando entra em
cena o processo judicial em meio eletrônico. O novo ambiente onde os atos processuais agora
começam a tomar forma não pode, de forma alguma, ser pretexto que permita uma distorção
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ou um desrespeito a tais princípios. O estudo de novas funcionalidades voltadas ao processo
eletrônico deve, obviamente, respeitar as bases de um conhecimento com origens na
antiguidade e que continua em constante aperfeiçoamento.
Além do cuidado com a preservação de conquistas jurídicas, que visam a equidade e
celeridade dos julgamentos, as novas tecnologias aplicadas no dia-a-dia da Justiça devem ser
as faíscas que despertem idéias voltadas à reflexão e ao aprimoramento dos princípios do
direito processual. A inserção de ferramentas da informação indica um novo e promissor
tempo para o Poder Judiciário e instituições auxiliares, pois a partir de agora a adoção de
tecnologia deve ser encarada como um meio viável de ampliação da efetividade de tais
princípios gerais, e também de novos estudos sobre a aplicabilidade de alguns.
É certo que a grande parte dos princípios gerais do processo não deve ser afetada com
o advento do processo eletrônico. Por exemplo, princípios como o da imparcialidade do juiz,
que garante que o julgamento seja proferido por magistrados em posição neutra em relação
aos litigantes; e o da motivação das decisões judiciais, que exige um posicionamento claro do
julgador na sua decisão final.
O objeto da maioria dos princípios processuais são valores ainda mais protegidos. A
existência de tais preceitos ocupa-se com garantias amplas e que devem ser respeitadas da
mesma forma, não importando o meio de tramitação do processo, seja ele papel, computador
ou ambos.
Para a discussão do processo eletrônico de forma mais genérica, outros princípios do
processo podem e devem ser analisados isoladamente. No entanto, para o presente estudo, ou
seja, para fins da implantação de sistemas de workflow em processos judiciais, apenas alguns
princípios merecem destaque especial.
A escolha feita ocorre principalmente pelo caráter mais procedimental dos princípios
mencionados – característica que é de grande interesse quando o assunto é automatização de
processos de negócio por meio de programas de computador. Como será possível perceber,
todos que serão aqui analisados dizem mais respeito às formalidades e aos rituais e
estabelecidos pela lei. Sem a presença de tais preceitos é grande a possibilidade do justo
andamento das causas estar maculado desde sua base.
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2.2.1 Princípio do devido processo legal
Chamado originalmente de due process of law, o devido processo legal é uma
cláusula processual presente nas legislações de vários países. Este preceito foi
constitucionalmente assegurado pela primeira vez na Inglaterra em 1251, onde se afirmou que
qualquer cidadão inglês seria julgado de acordo com a “lei da terra” (CLEMENTINO, 2007,
p. 141).
No entanto, Maria Rosynete Oliveira Lima (1999, p. 69), em obra dedicada
exclusivamente para esse assunto, comenta que as colônias inglesas da América do Norte
foram as principais responsáveis pela expansão desse princípio, pois na época era exigida sua
existência nas causas em julgamento antes mesmo de estar expressamente mencionado nos
textos constitucionais.
Para alguns autores a concretização desse princípio assume a função de uma idéia
diretiva, que indica o caminho para outros princípios mais específicos. Assim, princípios
como o do contraditório, o da ampla defesa e o do juiz natural, por exemplo, são aceitos como
subprincípios do devido processo legal, pois têm um grau de concretização mais elevado
(LIMA, 1999, p. 181). Neste sentido, o devido processo legal é uma orientação que representa
diversas garantias processuais.
Nelson Nery Junior (1996, p. 39) divide o princípio do devido processo legal de
acordo com as garantias tuteladas pelo mesmo. Para o autor, o due process of law abrange:
“a) direito à citação e ao conhecimento do teor da acusação; b) direito a um rápido e
público julgamento; c) direito ao arrolamento de testemunhas e à notificação das
mesmas para comparecimento perante os tribunais; d) direito ao procedimento
contraditório; e) direito de não ser processado, julgado ou condenado por alegada
infração às leis ex post facto2; f) direito à plena igualdade entre acusação e defesa; g)
direito contra medidas ilegais de busca e apreensão; h) direito de não ser acusado
nem condenado com base em provas ilegalmente obtidas; i) direito à assistência
judiciária, inclusive gratuita; j) privilégio contra a auto-incriminação”.

Durante muito tempo a cláusula do “due process of law foi apenas uma garantia da
observância de certas formalidades processuais, como publicidade, defesa adequada, etc., tudo
em conformidade com a intenção do legislador projetada na lei” (LIMA, 1999, p. 72). O
caráter procedimental era o único relevante para sua aplicação.
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De fato, a instituição da série de atos obrigatórios no processo teve origem em
tempos passados, quando a “pressa do julgamento, a falta de oportunidade de o Réu esclarecer
a verdade dos fatos, ou mesmo a corrupção do julgador, levaram ao cometimento de graves
erros cuja repetição não se pretende” (CLEMENTINO, 2007, p. 142).
Atualmente, porém, este princípio não se limita a questões apenas formais. Por isto
são reconhecidos dois sentidos para o princípio: um sentido procedimental e um sentido
substantivo.
O devido processo legal substantivo vai além da pura análise procedimental dos
julgamentos. Sua existência indica que os direitos fundamentais não podem ser violados,
mesmo que o processo tenha sido justo e razoável. Assim, o princípio analisado não é apenas
“uma garantia processual, nela se contém um aspecto substantivo que instrui qualquer atuação
restritiva do Estado nos direitos fundamentais tutelados, a fim de evitar intromissões
arbitrárias” (LIMA, 1999, p. 180).
No presente trabalho não se pretende ignorar a existência desta visão doutrinária,
mas para o objetivo aqui proposto será dada ênfase ao enfoque processual ou procedimental
do princípio em tela, basicamente dando a ele o significado de um procedimento com atos
ordenados. “Assim, o aplicador do Direito deve estar atento para não atingir quaisquer dos
interesses protegidos pela garantia, sem antes trilhar por certos caminhos” (LIMA, 1999, p.
190).
Assim, partindo de uma visão instrumental, o princípio do devido processo legal
indica o reconhecimento do procedimento judicial como “uma sucessão ordenada de atos
intermediários, ordely proceedings, estabelecido pelo Estado”. Este caráter técnico é a medida
que visa minimizar o risco de decisões que provoquem a restrição indevida de algum direto
garantido pela lei (LIMA, 1999, p. 239). Por isso o aspecto puramente procedimental deste
princípio tem como preocupação essencial a obediência às formas.
A Constituição Federal de 1988 determina expressamente em seu artigo 5º, inciso
LIV, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
(BRASIL d, 2008).

2

“Após o acontecimento do fato”. Tradução livre do autor.
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Antes da entrada em vigor do atual texto constitucional, eram raras as referências ao
devido processo legal nos julgamentos. As decisões normalmente mencionavam outros
princípios, como o contraditório e a ampla defesa. Mesmo assim tal princípio já era
reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina pátrias, tendo tomado forma, inicialmente, no
processo penal. Tanto é que os procedimentos descritos no Código de Processo Penal de 1941
“retratam, passo a passo, o iter a ser seguido desde a apuração inicial na delegacia de polícia,
passando pelo procedimento judicial, que culmina com a sentença, bem assim os recursos
permitidos” (LIMA, 1999, p. 192).
O certo é que a garantia do devido processo legal evoluiu muito com o passar do
tempo, principalmente após a Carta Magna de 1988. Nesse contexto a doutrina e a
jurisprudência tiveram um papel importante, pois passaram a mencionar o princípio de
maneira mais freqüente, de tal modo que qualquer processo que tramite perante a justiça ou de
forma administrativa sempre deverá observar o due process of law.
Fato inegável é que o descumprimento de etapas e fórmulas processuais pode anular
o processo, daí o caráter da indisponibilidade dos agentes públicos e das partes sobre este.
“Assim, sob o ângulo de visão procedimental, o devido processo legal concretiza-se por meio
de garantias processuais oferecidas no ordenamento, visando ordenar o procedimento, e
diminuir ao máximo o risco de intromissões errôneas nos bens tutelados” (LIMA, 1999, p.
200).
Mesmo sabendo que a obediência cega de um ritual estabelecido por lei pode resultar
em uma justiça apenas aparente, é importante revestir os procedimentos existentes de
eficiência, livrando-os de questões formais que, apesar de obrigatórias e prescritas na
legislação, muitas vezes só atrasam o andamento dos feitos.
A utilização de sistemas que controlem o fluxo de trabalho relacionado a cada tipo de
demanda judicial pode aumentar a efetividade do princípio do devido processo legal. Esta
constatação parte do pressuposto que se cada tipo de processo tem regras definidas em lei,
consequentemente o rito seguido em causas semelhantes deve, necessariamente, obedecer tais
determinações. Garantir que processos semelhantes sejam tratados da mesma maneira, em
relação às suas determinações procedimentais, é tarefa passível de tratamento computacional.
Basta identificar cada caso de acordo com seus dados e encaminhá-lo para filas de
processamentos especialmente destinadas ao seu tipo.
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2.2.2 Princípio da igualdade
O princípio da igualdade, assim como outros que serão aqui citados, decorre do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Mas, além desta fonte, uma série de outros
dispositivos legais3 reafirma sua validade e importância. “As partes e os procuradores devem
merecer tratamento igualitário, para que tenham as mesmas oportunidades de fazer valer em
juízo as suas razões” (CINTRA, 1999, p. 53).
Atualmente o grande volume de processos em andamento nos tribunais brasileiros é
um fato incontestável. A imagem de cartórios judiciais com altos armários abarrotados de
papel até o teto lamentavelmente já faz parte do imaginário popular quando se pensa em um
órgão julgador, principalmente em primeiro grau de jurisdição. Nesse cenário lamentável,
como respeitar o direito das partes de verem seu processo andando de forma constante no
tempo frente à quantidade de outras causas que tramitam no mesmo local?
Hoje em dia, e provavelmente sempre foi assim, a simples movimentação física dos
autos de cima para baixo de uma pilha de papel pode atrasar ainda mais o julgamento final de
um processo. Ato simples e corriqueiro, mas que muitas vezes pode fazer uma diferença
gritante quanto à satisfação das partes em relação ao seu tempo de julgamento.
Na pesquisa bibliográfica não foi encontrado registro de órgão jurisdicional que
tenha um controle comprovadamente eficiente de respeito à ordem cronológica de
ajuizamento das ações. Consequentemente é comum que a prioridade na ordem de julgamento
não seja respeitada frente a causas mais recentes, ou seja, ajuizadas há menos tempo.
Mesmo sendo regra geral, vale ressaltar que o princípio da igualdade não é absoluto.
Duas situações podem ser citadas como exemplo: os processos que têm prioridade por terem
idosos como partes, ou os processos criminais em que os réus já se encontram presos antes da
decisão final. Entre outras exceções previstas legalmente, os exemplos acima indicam que
determinadas características fáticas têm relevância destacada para a aplicação eficiente da
justiça, merecendo tratamento especial por parte dos operadores do direito.
Fato é que, mesmo nos casos em que o princípio da igualdade não se aplica

3

Por exemplo, o artigo 125, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz assegurar

igualdade de tratamento às partes.
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totalmente, é preciso a utilização de uma ferramenta que gerencie de forma rígida o critério
temporal de andamento das ações. Este é um fator decisivo para que a igualdade entre os
desiguais ocorra de forma justa.
A relação do princípio da igualdade com o processo eletrônico e com a utilização de
uma ferramenta de workflow tem importância devido à prioridade com a qual os atos devem
ser praticados em um processo judicial específico, frente a todas as outras causas que
tramitam no mesmo juízo. Se a própria natureza dos processos em papel dificulta o
gerenciamento de processos com estas características, o meio eletrônico mostra-se uma
solução viável para o problema.
Criar formas para que haja respeito à ordem cronológica de ajuizamento dos
processos em relação ao seu andamento amplia o alcance do princípio da igualdade, mesmo
sendo esta uma função relativamente simples de ser executada em uma ferramenta para o
armazenamento ou para a automação de processos eletrônicos.

2.2.3 Princípios do contraditório e da ampla defesa
É através da aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa que se
procura impedir a existência de disparidades entre as partes opostas de um processo. Por isso,
qualquer que seja o procedimento, a possibilidade de manifestação da parte contrária deve ser
a mais ampla possível. “A cada ato processual, que tem por objetivo adquirir, extinguir ou
modificar um direito processual, há a necessidade de oitiva da parte contrária” (ALMEIDA
FILHO, 2007, p. 4).
O julgador de uma causa deve ser imparcial. A imparcialidade, que é dever básico do
agente público responsável pela apreciação de um processo, deve andar junto com a
eqüidistância das partes. Neste cenário, o juiz ouvindo uma parte “não pode deixar de ouvir a
outra; somente assim se dará a ambas a possibilidade de expor suas razões, de apresentar suas
provas, de influir sobre o convencimento do juiz” (CINTRA, 1999, p. 55).
Theodoro Jr. comenta que “embora os princípios processuais possam admitir
exceções, o do contraditório é absoluto, e deve ser sempre observado, sob pena de nulidade do
processo” (1989, p. 28). Para o autor são três as conseqüências básicas deste princípio: a
sentença só tem efeito sobre as partes do processo; a citação do demandado é requisito para o
estabelecimento da relação processual; e toda decisão só pode ser proferida após serem
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ouvidas todas as partes.
Tais preceitos são de especial relevância no campo criminal. Mirabete ensina que é
do princípio do contraditório que surge a igualdade processual. O acusado tem o direto de
defesa sem restrições, mas a igualdade de direitos entre as partes é pressuposto na tramitação
do processo.
A lei processual regulamenta o princípio do contraditório em dispositivos pelos
quais o acusado, ainda que ausente ou foragido, não pode ser julgado sem defensor;
deve ser citado para o processo, notificado para os atos processuais e intimado das
decisões; pode arrolar o mesmo número de testemunhas que o acusador etc. (1997,
p. 44)

O caráter bilateral dos atos do processo e a faculdade de se manifestar sobre cada um
deles é o que delimita o princípio do contraditório. Em cada uma das etapas do procedimento,
para todas as partes, será concedida igualmente a possibilidade de intervir a seu favor no
processo. Por isso a apresentação de provas, o chamamento de testemunhas, o pedido de
perícias, entre os outros tantos atos possíveis, devem ser revestidos da máxima equidade. O
direito processual concedido a um deve ser concedido ao outro.
O doutrinador ainda lembra que o contraditório não é aplicado no inquérito policial,
ou seja, na fase em que ainda estão sendo coletados elementos que podem possibilitar a
instauração do processo judicial4.
O conhecimento dos atos processuais pela parte contrária de um processo
normalmente é realizado através de alguns tipos de atos que possuem nomenclaturas
diferentes, tendo em vista, principalmente, o estágio em que o processo se encontra. A
principal função de tais atos, que são materializados em determinados documentos, é garantir
a bilateralidade dos atos, assegurar o conhecimento do ato praticado e proporcionar
oportunidade de manifestação pela parte contrária.
O primeiro e principal ato que diz respeito aos princípios aqui tratados é a chamada
citação. É através dela que uma parte toma conhecimento sobre a instauração de um processo

4

A aplicação de fluxos de trabalho na produção de inquéritos policiais pode ser um promissor campo

de estudo no sentido de aprimorar a atividade dos policiais e peritos envolvidos. Sobre o tema foi
encontrado um registro em <http://www.alcantara.pereira.nom.br/?f=artigo&id=159>.
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contra sua pessoa. Sua finalidade, além de informar sobre o início do procedimento, é chamar
o citado a participar do processo.
O segundo ato é a intimação. Este é “o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos
do processo, contendo também, eventualmente, comando de fazer ou deixar de fazer alguma
coisa” (CINTRA, 1999, p. 56).
Vale destacar que a legislação não é uniforme no uso da terminologia apresentada,
tampouco é uma categorização fechada aos dois instrumentos mencionados. A idéia aqui é
apenas deixar claro que a comunicação entre os participantes do processo, sejam eles partes,
procuradores ou servidores da justiça, é essencial para a concretização eficaz do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Acredita-se que o incremento no princípio do contraditório, com a utilização de
workflow, pode ocorrer porque, ao invés de humanos, agentes automatizados passam a
exercer a tarefa de envio de comunicações oficiais às partes do processo. Esta característica
diminui a possibilidade de erros cometidos na produção de instrumentos de comunicação
processual, como a postagem de cartas, por exemplo.

2.2.4 Princípio do impulso oficial
Após a propositura de uma determinada ação, o processo deve se desenvolver
segundo a ordem de atos do procedimento, até que seja dada uma solução definitiva ao caso.
“A fim de se assegurar essa continuidade, essa passagem de um ato processual a outro, é
necessário o que se denomina impulso processual, ou ativação da causa, que, em nosso
direito, é regido pelo princípio do impulso oficial ou ex officio5” (MIRABETE, 1997, p. 50).
O juiz e seus auxiliares não podem parar o andamento de uma ação de forma
deliberada. É um dever imposto, principalmente aos magistrados, a produção de atos
processuais seqüenciais que dêem continuidade ao processo iniciado, até que seja proferida
uma decisão final. Embora a jurisdição não seja exercida de forma voluntária, pois depende
de provocação do titular do direito questionado, se o processo já foi iniciado seu andamento
não pode ficar sob responsabilidade exclusiva das partes.

5

“Em função do ofício que se exerce”. Tradução livre do autor.
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O impulso oficial inspira-se na idéia de que o Estado tem interesse na rápida solução
das causas, para que no menor tempo possível seja cumprido o dever estatal de prestação do
serviço jurisdicional (CINTRA, 1999, p. 326).
No processo civil a possibilidade de iniciativa das partes é mais ampliada que no
processo penal. Alguns artigos da legislação garantem a prevalência da vontade das partes em
favor de uma solução mais breve do litígio, principalmente pelo fato de grande parte das
questões na área tratarem de direitos disponíveis. Como exemplos podem ser citados os
artigos 130, 181 e 182 do Código de Processo Civil.
A possível inércia dos agentes estatais no curso do processo é menos desejada e tem
repercussões ainda maiores quando analisada em causas penais. Nesses casos a regular
continuidade do processo é um imperativo, visto que é o próprio estado, através do Ministério
Público, o maior interessado na definitiva solução do caso. Por esse motivo o Código de
Processo Penal consagra o princípio em alguns de seus dispositivos.
Possivelmente é o artigo 251 da legislação processual penal uma das disposições que
mais deixa transparecer o dever do Estado de cumprir sua função de forma regular, sem
paradas injustificadas ou omissão no curso do processo. “Ao juiz incumbirá prover à
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal
fim, requisitar a força pública” (BRASIL b, 2008).
Os autores inclusive dão destaque ao princípio tratado quando se referem às questões
penais. “O processo penal, em virtude da indisponibilidade que lhe é peculiar, segue
necessariamente o princípio do impulso oficial” (CINTRA, 1999, p. 327).
Assim, é dever imposto aos agentes do Estado na realização de seus atos a
continuidade dos processos judiciais de forma harmônica, sem interrupções injustificadas.
“Com o impulso oficial impede-se a paralisação do procedimento pela inércia ou omissão das
partes, caminhando-se para a resolução do litígio de forma definitiva, que é o objetivo do
processo [...]” (MIRABETE, 1997, p. 50).
Fornecer ao magistrado, e até mesmo aos seus auxiliares, formas facilitadas de
verificar suas atividades pendentes frente à grande quantidade de processos em tramitação é,
sem dúvida, uma forma de aprimorar o princípio do impulso oficial. Esta tarefa torna-se muito
mais viável com a utilização do processo judicial em meio eletrônico aliado a programas de
gestão adequados, e principalmente à utilização de workflow.
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2.2.5 Princípio da publicidade
O princípio da publicidade está relacionado a uma característica presente em todas as
esferas do poder público, que é fornecer maneiras que dêem visibilidade dos atos praticados
por seus agentes para a população em geral. Nos estados democráticos tal tema é muito
disseminado e de grande importância.
Em relação aos serviços jurisdicionais, o interesse público também é mais relevante
que o interesse particular das partes. “Por isso, a Justiça não pode ser secreta, nem podem ser
as decisões arbitrárias, impondo-se sempre a sua motivação, sob pena de nulidade”
(THEODORO JR., 1987, p. 31).
Em relação à publicidade dos atos judiciais, existe dispositivo até na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que é um dos documentos diretivos adotados pelos países
membros das Nações Unidas desde 1948. “Art. 10º: Todo homem tem direito, em plena
igualdade, a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial,
para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal
contra ele” (ONU, 2008).
A transparência e publicidade dos atos praticados no curso do procedimento é um
dos deveres impostos a todos os responsáveis pela administração e julgamento dos processos
judiciais. “A presença do público nas audiências e a possibilidade do exame dos autos por
qualquer pessoa representam o mais seguro instrumento de fiscalização popular sobre a obra
dos magistrados, promotores públicos e advogados” (CINTRA, 1999, p. 69).
Existem restrições legais ao princípio tendo em vista a segurança de bens jurídicos
maiores. Questões que dizem respeito à soberania nacional ou à intimidade das partes (como
na maioria dos casos de família) são alguns exemplos. Mas a maioria absoluta das causas
judiciais está subordinada ao princípio da publicidade. “É regra basilar no direito processual
que se dê oportunidade à sociedade de fiscalizar os atos judiciais, ao fito de garantir a
imparcialidade e a justiça das decisões” (DE PAULA, 2002, p. 168).
A publicidade do processo está ligada à humanização do processo penal.
Especificamente para esse campo de aplicação do direito, o princípio da publicidade vai de
encontro aos métodos secretos, comuns do procedimento inquisitório.
O exercício da cidadania pressupõe cidadãos bem informados. Assim, mecanismos
de ampla divulgação sobre as atividades do Poder Judiciário, tanto pela internet,
como através de outras formas mais simples e acessíveis às camadas populacionais
excluídas, devem ser implementados (PRUDÊNCIO et al., 2003, p. 88).
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A utilização de workflow em processos judiciais eletrônicos pode ter especial reflexo
no princípio da publicidade, basicamente porque a automação dos procedimentos de
publicação de atos nos diários oficiais passa a ser controlada pelo sistema. Desta forma, o
aprimoramento deste princípio tem as mesmas bases de argumentação utilizadas para os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em relação apenas ao processo judicial em meio eletrônico, esteja ele ou não em um
sistema de workflow, as discussões sobre tal preceito atingem níveis de argumentação mais
elevados. Edilberto Barbosa Clementino (2007) ressalta que esse princípio é especialmente
atingido pelo novo modelo de processo que está surgindo, em face da ampliação do acesso ao
conteúdo das decisões judiciais. Sem dúvida, a exposição das lides ao mundo é potencializada
quando as informações de cada processo estão em ambiente eletrônico6.

2.2.6 Princípio da lealdade processual
O princípio da lealdade processual diz respeito ao modo de participação das partes
em um processo. Mesmo sendo o processo judicial a expressa manifestação de um conflito,
seu trâmite pressupõe que as partes envolvidas atuem nele seguindo certas regras morais. A
idéia é não aceitar a falta da verdade, procedimentos desleais ou fraudulentos. Por esse motivo
a legislação confere poderes ao juiz para coibir fraudes processuais.
Humberto Theodoro Jr. informa que, enquanto as partes defendem seus interesses
privados, o Estado tem como objetivo maior a pacificação social. “O Estado e a sociedade, de
maneira geral, apresentam-se profundamente empenhados em que o processo seja eficaz, reto,
prestigiado, útil ao seu elevado desígnio” (1987, p. 30). É esse interesse maior da sociedade,
a busca de um julgamento equânime, que leva a legislação processual a consagrar a realização
dos procedimentos judiciais sempre sob os princípios da boa-fé e da lealdade das partes, do
magistrado e dos demais agentes envolvidos.
Em relação ao processo eletrônico, esse princípio tem especial relevância em dois

6

Sobre o assunto: <http://www.processoeletronico.com.br/privacidade/index_arquivos/Page312.htm>.
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pontos. Primeiro na análise de questões relativas à validade e autenticidade dos documentos
apresentados pelas partes como meios de prova. No processo eletrônico esta tarefa continua
revestida de caráter altamente técnico, demandando conhecimentos científicos padronizados,
tais quais as perícias feitas nos documentos em papel.
Outro ponto que pode evidenciar a busca pelo princípio da lealdade processual no
meio eletrônico está relacionado com um dos elementos do workflow, as filas de trabalho7.
Com a utilização deste recurso é possível de maneira mais facilitada obter informações sobre
possíveis atos protelatórios. A identificação de atos que pretendem propositalmente atrasar o
processo pode ser feita com uma análise da freqüência do processo em filas, que indicam, por
exemplo, novos peticionamentos pelas partes.

2.3 Os atos processuais
Como será visto mais adiante, qualquer processo de negócio precisa da atuação
humana para que suas entradas possam produzir as saídas desejadas. Em um processo judicial
não é diferente.
O andamento das demandas levadas ao Poder Judiciário depende de uma seqüência
de ações humanas, denominadas no jargão jurídico de atos processuais. “O processo
apresenta-se, no mundo do direito, como uma relação jurídica que se estabelece entre as
partes e o juiz e se desenvolve, através de sucessivos atos, de seus sujeitos, até o provimento
final destinado a dar solução ao litígio” (THEODORO JR., 1987, p. 231).
Para fins jurídicos, existe ainda uma diferenciação entre atos e fatos processuais. Os
últimos dizem respeito a acontecimentos naturais que podem ter efeito sobre o processo,
como o acordo extrajudicial ou o falecimento de uma das partes. No entanto a análise mais
detalhada do conceito de fato processual não é relevante para o presente estudo, tendo em
vista que sua ocorrência necessariamente provocará um ato processual que terá efeitos sobre o
andamento do processo.

7

Ver subcapítulo 5.3.1 do trabalho que trata dos principais componentes de um fluxo de trabalho

judicial.
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São atos processuais, por exemplo, o oferecimento de uma denúncia ou de uma
petição inicial, um interrogatório, uma sentença. E são fatos processuais ‘stricto
sensu’ o decurso de um prazo, a morte da parte ou do procurador, a transferência,
promoção ou aposentadoria do juiz, os acontecimento que caracterizam a forçamaior (CINTRA, 1999, p. 331-332).

Mirabete com propriedade inclusive comenta que o processo judicial “não deixa de
ser um conjunto de atos processuais, tendo por conseqüência imediata a constituição,
conservação, desenvolvimento, modificação ou extinção de uma relação processual” (1997, p.
418).
A análise dos atos processuais deve ser feita em relação aos sujeitos que os realizam.
Neste sentido pode-se dizer que há três origens básicas: atos das partes, atos praticados pelo
juiz e atos emanados pelos auxiliares do magistrado. Cada tipo será analisado individualmente
a partir de agora.

2.3.1 Atos do juiz
O juiz é o agente que comanda o processo. Sua autoridade para a administração do
processo é conseqüência do poder que o Estado lhe conferiu no ato da posse no cargo e
posterior vinculação a uma unidade judicial. Suas atividades na gestão dos processos são
limitadas pela competência e pela jurisdição atribuídas a ele. Neste sentido, normalmente o
magistrado atua nas causas vinculadas a um determinado espaço territorial (comarca) e que
dizem respeito a certas matérias específicas (competência). Por isto se deduz que a função
jurisdicional que é atribuída aos juízes só é válida e aplicável com a presença de alguns
requisitos.
Assim dispõe o Código de Processo Penal: “Ao juiz incumbirá prover à regularidade
do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar
a força pública” (BRASIL b, 2008).
São duas as responsabilidades essenciais dos magistrados estatais. A primeira é dar
uma solução para o conflito. A segunda é conduzir a questão de acordo com os procedimentos
prescritos em lei (THEODORO JR., 1987, p. 243). É a partir das funções básicas
mencionadas acima que surgem os dois tipos de atos vinculados à função jurisdicional do
magistrado: atos decisórios, também chamados de provimentos; e atos não-decisórios, ou
materiais.
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O Código de Processo Civil indica literalmente quais os principais atos de
competência exclusiva do juiz:
Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos.
§ 1º - Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts.
267 e 269 desta Lei.
§ 2º - Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve
questão incidente.
§ 3º - São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício
ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma
(BRASIL, 2008).

É através da sentença que o estado satisfaz o direito de ação do titular de um
interesse. Ela é o pronunciamento mais relevante do magistrado no curso de um processo.
Com ela ocorre o efetivo julgamento do conflito, ou do pedido autônomo de alguém perante a
justiça. “A sentença é, para muitos autores, o mais importante dos atos processuais,
expressando a soberania do Estado, evidenciando a função jurisdicional, atendendo ao que é
objeto do processo: a composição, que se presume justa, da lide” (MAGALHÃES; MALTA,
p. 816).
Tradicionalmente existem duas classificações para a sentença dependendo da espécie
de julgamento realizado, com ou sem a análise do mérito da causa. Pois assim como uma
sentença pode decidir especificamente sobre o que está sendo alegado pelas partes, acolhendo
ou negando o pedido do autor, também pode decretar a extinção do processo devido a causa
que invalide a apreciação jurídica do pedido inicial. A última hipótese pode ocorrer em
diversos casos, como na celebração de um acordo entre as partes ou na posterior verificação
da ilegitimidade de parte.
As decisões interlocutórias são pronunciamentos do juiz que não resolvem o
processo como a sentença, porém têm carga decisória maior que os despachos. Em uma
definição comum, são os pronunciamentos do magistrado que decidem incidentes do
processo.
No meio jurídico existem divergências sobre a natureza de determinadas decisões.
Por exemplo, alguns autores consideram a pronúncia, que é a decisão que pode submeter um
réu ao julgamento pelo júri, como uma decisão interlocutória; outros, uma sentença. Mas o
essencial é saber que tal ato é anterior à solução definitiva, e visa “resolver dúvidas ou dirimir
questões surgidas no curso da ação” (SILVA, 1999, p. 261).
Por fim, pode-se dizer que os despachos são os atos escritos de menor conteúdo
decisório emitido pelo julgador de uma causa. Conceituando de forma simples, o despacho é o
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ato pelo qual um magistrado dá andamento ao processo sob sua responsabilidade.
É essencial ressaltar que uma prática muito comum nos tribunais em relação aos
despachos é a delegação de competência. Esta é uma medida de cunho administrativo que visa
liberar o juiz da tarefa de proferir os chamados despachos de mero expediente. Também
chamada de atos ordinatórios, esta espécie de decisão é a forma mais elementar de dar
andamento a um processo, sendo normalmente utilizada para atender ao pedido de alguma
parte ou impulsionar o feito para uma fase posterior.
Como será visto mais adiante, a produção de despachos em muitos casos é tarefa apta
a ser automatizada pela configuração do sistema de workflow.

2.3.2 Atos das partes
As partes são as principais interessadas na solução do processo. É através dos atos
produzidos por elas que cada processo existe. Os atos das partes têm como principal função
demonstrar a validade da pretensão de direito material invocada, mas também informar o juiz
acerca de qualquer questão procedimental quando já iniciado o processo.
O mais comum é a existência de dois sujeitos em uma relação processual, o autor e o
réu. Mas existem também as chamadas ações de jurisdição voluntária, nas quais não existe
litígio, apenas a busca por uma homologação jurisdicional para determinado interesse. Há
também o litisconsórcio, que é quando uma das partes do processo é composta por várias
pessoas.
Os atos das partes podem ser de quatro naturezas distintas: postulatórios, instrutórios,
dispositivos e reais (DE PAULA, 2002, p. 195). “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” (CINTRA, 1999, p. 334).
Atos postulatórios são os que buscam obter uma manifestação do julgador a respeito
da lide ou da relação processual. No processo civil, os mais importantes atos postulatórios são
a petição inicial, a contestação e as diversas espécies de recurso. Em todos eles a parte indica
uma pretensão, consequentemente pleiteando uma decisão do julgador.
Atos instrutórios têm a finalidade de “levar ao processo os elementos de prova com
os quais pretendem demonstrar a procedência do seu direito e pedido” (DE PAULA, 2002,
p.195), demonstrando a viabilidade do direito material invocado. São os atos que visam
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convencer o juiz de determinada questão. Como exemplos citam-se a apresentação do rol de
testemunhas e o pedido de juntada de determinados documentos aos autos. Todas essas são
ações destinadas ao convencimento do magistrado sobre a validade ou não da pretensão
requerida judicialmente.
Dispositivos são os atos nos quais as partes abrem mão de algum direito. Tais atos
estão mais frequentemente ligados a questões de cunho processual, mas também podem se
referir ao direito material invocado. Nesta categoria de ato incluem-se a desistência da ação, a
conciliação e a transação.
Reais ou materiais são os atos “praticados diretamente pelas partes através de uma
conduta pessoal, direta e concreta” (DE PAULA, 2002, p. 196). Os exemplos mais ilustrativos
do processo civil são o comparecimento da parte em uma audiência, a prestação de
depoimento e o pagamento das custas.
Assim são tratados os atos das partes no Código de Processo Civil. “Art. 158. Os atos
das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem
imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais” (BRASIL
a, 2008).
É preciso ser destacada a função do Ministério Público como parte do processo. No
campo penal sua atuação é no sentido de “defender permanentemente os interesses comuns da
sociedade perante o Poder Judiciário” (THEODORO JR., 1987, p. 158). Esta atribuição
decorre do reconhecimento de que os crimes são mais nocivos à convivência social do que aos
interesses privados dos ofendidos.
Na área civil, o Ministério Público age como parte ou como fiscal da lei, de acordo
com o disposto no Código de Processo Civil.
Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:
I - nas causas em que há interesses de incapazes;
II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela,
interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade;
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais
causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade
da parte.

Seja qual for a área de atuação, é importante saber que os membros do Ministério
Público também atuam através de atos no processo.
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2.3.3 Atos dos auxiliares da Justiça
O julgamento de cada ação proposta perante o Poder Judiciário necessita constante
concatenação entre as requisições das partes e os pronunciamentos do julgador. Esta ligação
entre os diversos atos praticados no curso de um processo é realizada pelos chamados
auxiliares da Justiça. “A cooperação de auxiliares da Justiça no processo faz-se através de atos
de movimentação, documentação, comunicação e execução” (CINTRA, 1999, p. 333).
Assim, além das partes e advogados, que provocam a inércia jurisdicional, e do juiz,
que é o detentor único da decisão estatal, uma série de outros agentes está envolvida na
continuidade de uma ação.
O Código de Processo Civil relaciona alguns desses agentes. “Art. 139. São
auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de
organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador
e o intérprete” (BRASIL a, 2008).
Na prática, a lista de agentes que servem a Justiça é bem mais extensa. A estrutura
judiciária atual utiliza os serviços de contadores, analistas judiciários, estagiários,
conciliadores etc. Todos são pessoas investidas em um cargo público e diretamente
subordinadas aos comandos dos magistrados que atuam em determinada unidade judicial.
O escrivão e o oficial de justiça podem ser considerados os principais serventuários
auxiliares da Justiça. Ambas as funções são mencionadas em diversas passagens nas
principais legislações. “O escrivão e o oficial de justiça têm fé pública quando certificam atos
de seu ofício. O escrivão tem fé pública quando certifica o que consta nos autos”
(MIRABETE, 1997, p. 351).
A legislação também enumera especificamente os atos de competência do escrivão:
Art. 141. Incumbe ao escrivão:
I - redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que
pertencem ao seu ofício;
II - executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como
praticando todos os demais atos, que lhe forem atribuídos pelas normas de
organização judiciária;
III - comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo
escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo;
IV - ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam de
cartório, exceto:
a) quando tenham de subir à conclusão do juiz;
b) com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
c) quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor;
d) quando, modificando-se a competência, forem transferidos a outro juízo;
V - dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do
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processo, observado o disposto no art. 155 (BRASIL a, 2008).

Os oficiais de justiça também têm sua ação delimitada pela lei processual:
Art. 143. Incumbe ao oficial de justiça:
I - fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências
próprias do seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar,
dia e hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se-á na presença de duas
testemunhas;
II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
III - entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cumprido;
IV - estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem.
V - efetuar avaliações (BRASIL a, 2008).

Importante é saber que, por menor que seja a função exercida, todos os auxiliares da
justiça interagem de forma ativa com o processo, consequentemente assumindo também um
papel específico dentro de um sistema que objetive a automação dos procedimentos.

2.3.4 Atos de terceiros
É muito comum em processos judiciais a participação de outras pessoas que não
estão diretamente envolvidas com a questão posta em julgamento, ou seja, não são partes,
procuradores ou interessados diretos da causa.
Esta participação é sempre voluntária, “sendo injurídico pensar que a lei possa
obrigar o estranho a ingressar no processo” (THEODORO JR, 1987, p. 122). Normalmente a
intervenção de terceiros no processo decorre da provocação de uma das partes originais. Mas
mesmo em casos onde a participação do terceiro é necessária, a obrigação de trazê-lo ao
processo cabe à parte interessada, não existindo coação legal sobre o terceiro que ainda não
faz parte da relação processual.
O Código de Processo Civil lista os tipos específicos de intervenção de terceiros:
oposição (artigos 56 a 61), nomeação à autoria (artigos 62 a 69), denunciação da lide (artigos
70 a 76), chamamento ao processo (artigos 77 a 80) e assistência (artigos 50 a 55).
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3

O WORKFLOW
Este capítulo tem como objetivo expor os principais temas relacionados ao

workflow, ou, em uma tradução livre para a língua portuguesa, fluxos de trabalho. A primeira
parte dedica-se à explanação dos processos de negócio, que são o principal objeto de um
sistema de workflow.
Depois, o objetivo é trabalhar especificamente os sistemas de workflow expondo seu
conceito e principais componentes. A idéia é deixar claro o que é a ferramenta de workflow, e
quais são suas origens e objetivos. A classificação dos diversos tipos de workflow é outro
ponto abordado. Neste momento a pretensão é deixar claro que o tipo de sistema utilizado
depende do processo de negócio de cada organização.
A seguir, são expostos os requisitos tecnológicos para a utilização do workflow,
mostrando a estrutura de equipamentos e programas necessários para que processos de
negócios possam ser automatizados por esta tecnologia.
Por fim, o capítulo aborda, ainda que de forma bastante sintética, a importância da
utilização de sistemas de fluxos de trabalho automatizados para o aprimoramento da gestão do
conhecimento nas organizações.

3.1 Processos de negócio
Para iniciar o estudo dos fluxos de trabalho de forma bastante específica é
interessante citar as palavras escritas pelo professor Tadeu Cruz logo no início de sua obra
“Workflow: A Tecnologia que Revolucionou Processos”: “Falar de Workflow é
essencialmente falar de processos, pois, em síntese, Workflow nada mais é do que a
automatização de processos” (2004, p. 11).
Apesar de ser algo aparente, não custa nesse momento destacar uma distinção sobre
o termo provavelmente mais utilizado neste estudo, a palavra “processo”. Os processos aos
quais se refere o professor não são especificamente processos judiciais. Para a presente
dissertação é preciso ter claro que, quando um processo judicial é mencionado, está se
tratando de um conceito que indica todo o conjunto de documentos e procedimentos
vinculados a um caso específico e colocados para a apreciação por um juiz ou órgão
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jurisdicional. Mas, como será visto mais adiante, o processo judicial também é um “processo
de negócio”. Ou, em outras palavras, os processos judiciais podem ser considerados uma
espécie de “processo de negócio”.
Mas o que seriam os chamados processos de negócio? O termo tem origem na
expressão inglesa Business Process. Para Tadeu Cruz (2004, p. 28), significa o conjunto de
atividades que, através de procedimentos, tem como finalidade transformar entradas em bens
ou serviços. Ou seja, qualquer organização que produza bens ou serviços consequentemente
possui processos de negócios atrelados aos seus trabalhos.
Juarez Jonas Thives Jr (2000, p. 34), em interessante estudo de caso sobre a
aplicação de workflow no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, cita outros
conceitos de processo bastante claros e elucidativos. Um deles é de Michael Hammer, que
indica o processo de negócio “como um grupo de tarefas relacionadas, que, juntas, tem por
objetivo gerar valor para o cliente”. Já para Manganelli e Klein “um processo é uma série de
atividades inter-relacionadas que convertem negócios de entrada em negócios de saída”.
Importante é saber que o conceito de processo de negócio está voltado para a análise
de todos os recursos utilizados na materialização de determinado bem ou serviço. Tal análise
inclui não apenas os insumos necessários, mas também os modos de operação que fazem com
que tais insumos tornem-se produtos aptos a serem consumidos.
O estudo dos chamados processos de negócio é importante porque durante muito
tempo a produção de bens e serviços foi tratada como uma série de atos encadeados, mas, em
grande parte, independentes. O foco da produção estava disperso entre as várias etapas de
trabalho, importando muito mais a existência efetiva do produto final do que a forma com que
ele foi feito. Até esse momento os processos de negócio, as formas de produção, eram apenas
tratados por pequenos grupos da indústria de manufaturas.
Foi somente a partir do conceito de reengenharia que os processos começaram a ser
abordados de maneira mais ampla, principalmente nas empresas. Esta nova abordagem
propunha um novo e radical pensar da estrutura organizacional das organizações, visando uma
sensível melhora no seu desempenho. A partir desse momento a questão seria não apenas ter
como resultado final um determinado bem ou serviço pronto para o consumo, não importando
a forma como foi feito, mas sim a detalhada verificação de todas as etapas da produção.
As normas que instituíram os padrões de qualidade mais amplamente aceitos no
mundo também foram um importante marco para o desenvolvimento do conceito de processo
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de negócio. A ISO 8402, que define os termos utilizados em outras normas voltadas para a
qualidade, também oferece definição para o termo. Segundo ela “processo de negócio”
significa o “conjunto de recursos e atividades interrrelacionados que transformam insumos
(entradas) em produtos, (saídas)” (CRUZ, 2004, p. 26).
Em todas as definições fornecidas pelos autores que se dedicam ao tema são visíveis
alguns elementos importantes, e que serão estudados de forma comparativa mais adiante
quando for abordado o processo judicial. No entanto, é necessário indicar desde já que
processos de negócio são formados pelos seguintes elementos:
a) sub-processos: são conjuntos de atividades que possuem relação entre si e
executam uma parte específica do processo geral;
b) atividades: a atividade é uma divisão de um sub-processo. É o conjunto de
procedimentos que, após executados, produz certo resultado;
c) procedimentos: os procedimentos nada mais são que outra subdivisão do processo.
São os conjuntos de tarefas que definem como deve ser realizada cada etapa do processo de
negócio. É através da correta execução de determinados procedimentos que uma atividade é
completada;
d) tarefas: tarefas são as ações humanas ou automáticas mais específicas dentro de
um processo de negócio. São elas as partes mais elementares, das quais depende a realização
de um procedimento, de uma atividade, e assim por diante;
e) tempo de ciclo: é a medição relativa ao tempo de processamento de cada
ocorrência que dispara um processo ou atividade.
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Figura 1 - As divisões de um processo de negócio
Fonte: Adaptado de Cruz (2004, p. 37).

Como é possível deduzir, até mesmo pelo título do presente trabalho, atualmente a
análise dos processos não é apenas interesse de empresas privadas. A adoção de ferramentas
tecnológicas por órgãos da administração pública também sugere, e de certa forma exige, que
os processos relativos à prestação de serviços públicos sejam revistos. O objetivo é o mesmo
perseguido pelas empresas; melhoria do desempenho e do gerenciamento do negócio.

3.2 Conceito de workflow
“Workflow” ainda pode ser considerado um termo relativamente novo. Algumas das
principais publicações sobre o tema surgiram na segunda metade da década de 90. Porém a
fonte que inspirou sua criação, o chamado “groupware”, é pelo menos dez anos mais antiga.
O termo “groupware” indica o conjunto de ferramentas que possibilita o trabalho em
grupo, através da troca e geração de informações, por meio de programas de computador. Seu
desenvolvimento ocorreu pela necessidade das empresas de reduzirem o tamanho das
estruturas organizacionais até então existentes; pela introdução da reengenharia, que indicou
melhorias quando operada uma atuação mais ampla dos funcionários em todos os níveis da
empresa; e também pelo surgimento e desenvolvimento dos programas de qualidade, que
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exigiam cada vez mais uma coordenação uniforme dos trabalhos realizados.
Assim, foi do aprimoramento das tecnologias que permitem o trabalho em grupo que
surgiu o conceito e os sistemas de workflow. A definição dada para o termo pelo professor
Tadeu Cruz é bastante completa: “ferramenta que tem por finalidade automatizar processos,
racionalizando-os e consequentemente aumentando sua produtividade por meio de dois
componentes implícitos: organização e tecnologia” (2004, p. 81).
Kobielus também oferece um conceito bastante completo e resumido. Para este autor
o workflow é o fluxo de informações e controle em um processo de negócio (1997, p. 392).
Koulopoulos destaca o fator informação para definir o tema. Para ele os sistemas que
gerenciam fluxos de trabalho automatizados são ferramentas proativas para análise,
compreensão e automação de tarefas e atividades baseadas em informações (1995, p. 229).
Este autor rebate a idéia de que o workflow seria apenas uma evolução natural da
computação em rede. Segundo ele, os fluxos de informação tradicionais baseiam-se em uma
hierarquia vertical, o que resultou em sistemas de informação que não suportam a natureza
horizontal de comunicação colaborativa ou baseada em equipes de trabalho. Quando o foco da
organização passa da estrutura hierárquica para uma estrutura que considere os processos
envolvidos na produção, aumenta a complexidade e a forma de interação entre trabalhadores
no ambiente de trabalho. Tal complexidade requer novos instrumentos para a coordenação de
atividades e comunicações, e é na base dessas ferramentas que estão os fluxos de trabalho.
A definição de workflow dada pela Workflow Management Coalition8 é: “A
automação de um processo de negócio, no todo ou em parte, no qual os documentos,
informações ou tarefas são passados de um participante para outro de acordo com uma série

8

A Workflow Management Coalition (WfMC) é uma organização sem fins lucrativos que tem por

objetivo a promoção de estudos e oportunidades de exploração do workflow, através do
desenvolvimento de terminologias e padrões amplamente aceitos para esta tecnologia. O
estabelecimento de conceitos gerais por essa entidade visa, principalmente, garantir que os sistemas
de fluxo de trabalho sejam construídos a partir de especificações que garantam a existência das
características básicas do workflow, e também possibilitem a interoperabilidade com outros sistemas.
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de regras determinadas9” (WfMC, 1999, p.8, tradução livre).
Pode-se afirmar que o uso de workflow é um grande avanço na gerência de
informações. James Fruscione comenta que o processamento eletrônico de documentos
combinado com outras ferramentas de processamento da informação são os fatores que
permitem que as organizações construam fluxos de trabalho automatizados. Os principais
benefícios para as organizações seriam: “menor tempo de processamento em transações
empresariais críticas; maior qualidade dos resultados obtidos; melhoria na comunicação com
os clientes; novas oportunidades de serviços; redução no tempo de desenvolvimento de
produtos; e maior confiabilidade” (1996, p. 7).
Assim, o workflow é uma tecnologia que para ser aplicada necessariamente precisa
absorver um profundo conhecimento do processo de negócio a ser automatizado.

3.3 Componentes do workflow
Os sistemas que visam automatizar processos de negócio sempre possuem alguns
elementos básicos. Todos os elementos têm importância fundamental e não podem ser
ignorados, pois operam de forma dependente e complementar. O que pode variar são a
complexidade e a quantidade de dados, dependendo do processo que está sendo abordado.
Os três elementos primários de um sistema de workflow são os papéis, as rotas e as
regras; também conhecidos pelos 3Rs, originados das palavras inglesas roles, routes e rules
(CRUZ, 2004). Tais elementos são considerados os mais básicos porque deram origem ao
modelo conceitual de workflow mais conhecido e aceito atualmente.
Além deles existem outros elementos: processos, ocorrências, pastas e documentos.
A partir de agora todos eles serão analisados.

9

“The automation of a business process, in whole or part, during which documents, information or

tasks are passed from one participant to another for action, according to a set of procedural rules”
(1999, p. 8).
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3.3.1 Papéis
O elemento papel refere-se às atribuições e competências que determinado usuário
ou grupo de usuários tem para realizar uma atividade dentro do processo de negócio. A
definição de qualquer fluxo de trabalho depende do estabelecimento de papéis para todos os
seus participantes, sendo que cada papel deve ser definido como uma parte da definição do
fluxo (KOULOPOULOS, 1995, p.167).
Muitas vezes na implantação de sistemas de workflow, principalmente em empresas
privadas, os papéis são confundidos com os cargos ocupados pelos participantes. Mas para o
workflow a análise referente ao trabalho realizado por cada membro da organização vai mais
além. Devem ser considerados contornos bem mais detalhados sobre as responsabilidades
principais e acessórias de cada pessoa. A abordagem vai além daquilo que, na maioria das
vezes, é apenas uma formalidade escrita na carteira de trabalho, ou algo aceito como um
conhecimento geral dos membros da organização sobre o trabalho de cada um.
Para a operacionalização do workflow o foco não está nos cargos, mas nas
responsabilidades que serão assumidas por cada pessoa ou agente automatizado que faz parte
do processo. “Papel é o conjunto de características e habilidades necessárias para executar
uma determinada tarefa ou tarefas pertencentes a um evento existente numa atividade”
(CRUZ, 2004, p. 111).
O papel também é usado como forma de medir a atuação individual e coletiva dos
integrantes de um processo. A análise sobre os resultados esperados após sua atribuição de um
papel a cada agente permite a detecção de gargalos que impedem o adequado fluxo de
informações.
Depois de detectadas as causas, que podem ir desde falta de recursos até a
necessidade de reforma de parte do processo, é que se cria na organização um ambiente
favorável para o estabelecimento de metas de produtividade individual e de grupos de
trabalho, por exemplo.
Para os sistemas de workflow existem dois tipos de papel; o papel usuário e o papel
função (CRUZ, 2004, p. 112). Esta distinção pode ser facilmente entendida se colocada em
paralelo com uma característica bastante comum em programas de computador corporativos
destinados a um razoável número usuários e departamentos envolvidos: usuários e perfis de
usuários em um sistema.
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3.3.1.1

Papel usuário
Os papéis usuários em uma organização referem-se exclusivamente às pessoas que

fazem parte dela, os colaboradores e gestores. Como mencionado mais acima, o conceito de
usuário de um sistema de informática corporativo guarda semelhanças com o chamado “papel
usuário” dos sistemas de workflow. Normalmente os usuários de um sistema são identificados
por seu nome e sobrenome ou apenas iniciais10.
Tadeu Cruz comenta que o papel usuário é pessoal e intransferível. É a identificação
única que garante a cada participante o acesso ao sistema que controla o fluxo de trabalho.
“Quando o papel usuário deixa de existir, por demissão, promoção ou outra ocorrência
qualquer, basta desligá-lo do papel função, o qual será religado a outro papel usuário” (2004,
p. 112). Cada participante do fluxo é descrito e cadastrado no sistema de acordo com seu local
de

atuação,

funções

de

trabalho

atribuídas,

supervisor

e

nível

de

segurança

(KOULOPOULOS, 1995, p.167).
A existência de identidades individuais permite também a criação de grupos de
trabalho. Desta forma, o sistema é capaz de adequadamente distribuir tarefas para cada
participante de um grupo que divide entre seus membros as mesmas funções e
responsabilidades (KOULOPOULOS, 1995, p. 167).

3.3.1.2

Papel função
Uma das características mais marcantes das estruturas dos fluxos de trabalho são as

responsabilidades vinculadas a cada pessoa ou agente automatizado no processo. Kobielus
comenta que o programa de workflow precisa conceder privilégios diferenciados para cada
participante, com base na posição ocupada na organização. Assim, dependendo da
responsabilidade atribuída, pessoas diferentes têm visões diferentes do mesmo documento, ao
mesmo tempo em que podem modificar diferentes itens dentro dele (1997, p. 35).

10

Na maioria dos tribunais a identificação utilizada para acesso aos sistemas informatizados é feita

pela matrícula atribuída à pessoa no ato de sua posse no cargo conquistado por concurso ou
nomeação.

49

É neste sentido que o papel função está relacionado aos perfis de usuário em um
sistema informatizado. Os perfis de usuários são atributos muitos comuns em sistemas que
integram vários setores de uma organização, e que, devido ao produto ou serviço oferecido,
necessitam de diversas regras que controlem o acesso e a geração de dados e informações por
usuários com atribuições distintas.
O objetivo deste elemento é indicar quem realiza quais atividades dentro do
processo. Assim, um papel usuário não pode estar desvinculado de um papel função, mas um
papel função pode existir sem algum papel usuário vinculado. É claro que a segunda hipótese
é possível mas não indicada. Se assim fosse, ou o papel função não seria realmente válido
para o processo, ou existiria uma lacuna a ser preenchida na organização quanto a um recurso
humano, lacuna esta que será sentida em algum momento do processo produtivo.
Cada papel função possui uma série de atributos. A seguir uma análise resumida dos
principais atributos indicados pelos autores pesquisados.
- Nome: o primeiro e mais básico atributo do papel é o seu nome. Os autores
consultados dizem que o nome pode ser o próprio nome da atividade, do posto de trabalho ou
uma descrição resumida das responsabilidades atribuídas às pessoas que desempenham tal
atividade. Kobielus (1997) e Cruz (2004) ressaltam que não é indicado usar nomes pessoais
para os papéis função. Tal prática retira a flexibilidade necessária quando ocorre a troca de
pessoas nos papéis existentes.
- Entidade organizacional: este atributo indica a localização do papel na
organização. Assim, através dessa entidade é possível saber a qual grupo de trabalho,
departamento ou projeto ao está vinculado determinado papel.
- Capacidades: as capacidades de cada participante do fluxo de trabalho também são
descritas no papel e definem, principalmente, os direitos de acesso de cada papel no sistema.
As capacidades estão relacionadas a itens de trabalho específicos, aos processos e
subprocessos, e ao próprio sistema de workflow.

3.3.2 Rotas
Todo processo de negócio tem um conjunto de etapas, interligadas entre si, que
precisam ser cumpridas em determinada ordem para que seja atingido o objetivo final da
organização. Para os sistemas de workflow, esse processamento ordenado de documentos é
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chamado rota ou, no original em língua inglesa, routes.
Para o professor Tadeu Cruz, a rota é o “caminho lógico que, definido sob regras
específicas, tem a função de transferir a informação dentro do processo, ligando as atividades
e seus eventos associados ao fluxo de trabalho” (2004, p. 121). São os comandos desse
elemento que controlam a movimentação dos documentos de um ponto a outro do fluxo.
As rotas controlam como os documentos se movem em cada etapa do fluxo de
trabalho automatizado (KOULOPOULOS, 1995, p. 167). É através da definição das rotas que
os programadores do workflow definem os caminhos necessários para que as entradas do
processo de negócio sejam adequadamente trabalhadas até a conquista da saída desejada.
Predeterminar caminhos é mais que cumprir requisitos formais na produção de bens e
serviços, é também possibilitar a definição de melhores práticas em todas as etapas do
processo11.
Para Kobielus (1997, p. 389), a rota é o caminho que um item do workflow percorre
na organização. O autor ensina que cada organização tem um tipo dominante de rota. Como
exemplos cita especificamente as formas hierárquicas, compartilhadas e mistas nas quais a
informação trafega na organização. Porém, ressalta que o principal é saber que as aplicações
de workflow precisam trabalhar sobre rotas predefinidas (1997, p. 35).
Todos os autores pesquisados indicam a existência de alguns tipos básicos de rotas.
O cinco tipos mais comuns são: serial, paralelo, concorrente, condicional e dependente. Tadeu
Cruz (2004, p. 121) ressalta que os tipos de rotas não são apenas uma sofisticação nas formas
de transferência de dados e informações dentro do processo de negócio. A figura 2 mostra a
representação gráfica de alguns destes tipos de rotas.
Cada ocorrência do processo opera sob determinadas condições, seja pelo
encaminhamento dado de acordo com suas informações iniciais, seja pelos fatores advindos
após sua entrada no sistema que controla o fluxo de trabalho. São essas condições que
indicam o caminho a ser seguido, ou quais atividades serão realizadas até o fim do

11

Vale ressaltar que, em se tratando de processos judiciais, a maioria das rotas é determinada pela

lei, e não por uma análise meramente pragmática de cada situação particular colocada para
julgamento.
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processamento.
Conforme menciona Cruz (2004, p. 121) é possível deduzir que a adequada definição
dos outros dois elementos – papéis e regras – automaticamente constrói as rotas. Isso ocorre
pois as regras definem, além das atividades, quais papéis irão atuar nas ocorrências em cada
fase do processo.

Figura 2 – Demonstração gráfica de alguns tipos de rotas
Fonte: Adaptado de Cruz (2004, p. 37) e Koulopoulos (1995, p. 168).

3.3.3 Regras
As atividades dentro de um processo de negócio não podem ser cumpridas de
qualquer forma, ou seja, não podem depender apenas da vontade, do ânimo ou da habilidade
pessoal de quem as executa. Para que a criação de um produto ou serviço seja feita com
qualidade, é necessária a imposição de formas oficiais pelas quais cada atividade deve ser
cumprida. O elemento “regras” dos fluxos de trabalho se refere exatamente a esse ponto12.

12

Como será visto adiante, a tramitação dos processos judiciais segue regras específicas de acordo

com o rito processual, com os atos anteriormente realizados no seu curso e com a organização
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Koulopoulos (1995) diz que são as regras que definem o processamento específico
de cada atividade envolvida nos documentos que transitam no workflow e no trabalho com
outras aplicações integradas ao processo. Elas são os parâmetros que determinam a ação a ser
tomada de acordo com a informação de um objeto.
Basicamente, sua função é definir as condições necessárias para as informações que
percorrem o fluxo de trabalho, indicando, assim, como cada tarefa precisa ser executada.
“Regras são atributos que definem de que forma os dados que trafegam no fluxo de trabalho
devem ser processados, roteados e controlados pelo sistema de workflow” (CRUZ, 2004, p.
118).
É através de regras que é indicado como as atividades devem ser realizadas em cada
etapa do fluxo. Desta forma, cada documento presente no sistema carrega consigo mais que
informações úteis ao seu receptor. Neles também estão atreladas as atividades de quem vai
recebê-lo, qual caminho deve ser seguido e a quais condições especiais tais documentos estão
submetidos (CRUZ, 2004, p. 118).
Um conceito importante quando se trata de regras é o de “dado relevante” para
workflow13 (workflow-relevant data). É através desse tipo de dado que são avaliadas as
condições e o processamento a ser executado a partir de um documento. “Em síntese são esses
dados que controlam a existência de qualquer documento ou tarefa dentro de um fluxo de
trabalho” (CRUZ, 2004, p. 118).
Um exemplo de regra e “dado relevante” é a aprovação de um contrato em uma
organização que precisa ser precedida por uma série de outras aprovações parciais
dependendo do valor envolvido. Assim, se cada contrato está submetido a regras específicas
de acordo com o montante envolvido, o valor de cada contrato considerado individualmente é

judiciária de cada tribunal. Assim, especificamente para o processo judicial, as regras são as formas
pelas quais cada ato processual deve ser realizado. Aqui o aspecto legal do processo ganha
destaque, pois ignorar determinada regra pode invalidar o ato, e em certas ocasiões o processo
judicial por inteiro. Por exemplo: a sentença até pode ser produzida por um estagiário, mas deve ser
assinada pelo juiz e exclusivamente por ele.
13

As movimentações, tratadas no subcapítulo 5.3.1, são um exemplo de dado relevante para um

fluxo de trabalho judicial.
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um dado relevante para o sistema, pois determinará a quantidade de avais pelo qual ele deverá
passar até sua aprovação ou reprovação.

3.3.4 Documentos
Documentos são os componentes mais elementares em um sistema de workflow. É a
partir dos dados e informações neles contidos que são ativadas as ocorrências dentro de um
processo de negócio.
O professor Tadeu Cruz indica a importância deste elemento de forma bastante clara.
“Documentos contêm não apenas dados, mas, também, informações sobre o formato, o
processamento e a apresentação desses mesmos dados” (2004, p. 118). Para o workflow o
documento é um objeto, um único elemento que leva tanto a informação quanto as instruções
necessárias para seu processamento dentro do fluxo. No mesmo sentido, não é exagero dizer
que documentos também são os componentes mais elementares de um processo judicial.
No Poder Judiciário todos os atos, sem exceção, são documentados. Tal modo de
operação é clássico no direito processual, tanto que um dos brocardos mais conhecidos do
mundo jurídico é o famoso “o que não está nos autos não está no mundo” (Quod non est in
actis, non est in mundo). A expressão latina citada mostra quão importantes são os
documentos para a justiça. Desta e de outras máximas surgem regras muito conhecidas no
meio jurídico, segundo as quais não basta alegar um direito, é preciso prová-lo com
documentos ou testemunhas.
Na linguagem forense, o termo “autos” diz respeito a todo o conjunto de peças que
formam cada processo judicial ou administrativo. De Plácido e Silva comenta que o termo
tem o mesmo sentido que a palavra “processo”, ao passo que indica todas as petições,
certidões, termos de diligência e audiência, sentença etc (1999, p. 101).
Os documentos assumem uma função ainda mais importante quando inseridos em
um sistema de workflow voltado para os processos judiciais. Além de conterem toda a
exposição de fatos, as provas e a fundamentação jurídica dos diversos atores envolvidos,
carregam consigo outros atributos essenciais para o adequado andamento dos feitos no
programa utilizado.
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3.3.5 Pastas
A principal função das pastas é a organização do fluxo de trabalho. Elas possibilitam
acima de tudo uma reunião lógica dos documentos que compõem um processo de negócio.
“Para organizar e-mails, dados, informações, textos, voz e imagem, foi criado o nível que
identifica o elemento Pasta, que é a reunião lógica de documentos, ou, de forma mais
abrangente, mídias” (CRUZ, 2004, p. 109).
Koulopoulos (1995) valida a citação acima dizendo que as pastas podem conter
qualquer combinação de tipo de dados, incluindo textos, imagens e dados originados de outras
fontes. Consequentemente, elas se tornam o repositório para todos os objetos do fluxo de
trabalho do processo.
As pastas estão presentes em dois pontos principais em um workflow judicial.
Primeiro elas exercem a função de escaninhos digitais dos processos eletrônicos, ou seja, as
filas de trabalho que armazenam as ações judiciais que estão em uma mesma fase processual.
Segundo são os locais onde são guardados os documentos dos processos, e até mesmo o
próprio processo em si, que possui uma pasta digital (visto que só existe digitalmente, e não
em papel).

3.3.6 Ocorrências, instâncias ou casos
Todo fluxo de trabalho necessita de comandos específicos para que uma nova
entrada no sistema seja devidamente processada em um sistema. “Cada vez que o sistema
Workflow é acionado para processar uma nova entrada cria-se neste momento uma nova
ocorrência” (CRUZ, 2004, p. 108).
Também chamada de instância ou caso, é este elemento que percorre o fluxo de
trabalho através da rota definida de acordo com sua característica de entrada e posteriores
alterações no curso do processo. “A ocorrência é o conjunto de elementos que dão forma ao
trabalho a ser processado por cada uma das atividades que compõem o processo de negócio”
(CRUZ, 2004, p. 108).
Em um workflow voltado para a automatização de processos judiciais, as ocorrências
são os diversos tipos de ações judiciais possíveis, dependendo do direito que está sendo
invocado pela parte autora. Como exemplos podem ser citadas as ações de alimentos,
usucapião, reintegração de posse, etc.
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3.4 Classificação dos sistemas de workflow
É difícil encontrar uma conceituação amplamente aceita sobre as categorias de
algumas das novas ferramentas de tecnologia da informação. Tal dificuldade é ainda maior
quando se trata de idéias surgidas há muito pouco tempo, se for levada em conta,
principalmente, a popularização da internet. A classificação de sistemas de workflow não foge
a esta regra.
Os três tipos de workflow mais citados são o ad hoc, o administrativo e o orientado a
produção e/ou transação. As denominações acima levam em consideração o grau de
estruturação da ferramenta e a freqüência de repetição idêntica das atividades e procedimentos
vinculados aos processos por ela automatizados.
O workflow ad hoc, que, coincidentemente, é uma expressão latina também utilizada
no direito e significa “para isto, “para este caso”, é voltado para a automatização de processos
que não possuem regras muito rígidas ou formalizadas. A grande imprevisibilidade na
execução das tarefas é sua principal característica, sendo que seu uso é indicado para grupos
que executam trabalhos de forma dinâmica.
Workflows do tipo administrativo são mais complexos que workflows ad hoc. Sua
aplicação é voltada para processos mais estruturados, mas que normalmente não processam
grandes volumes ou grande diversidade de ocorrências. Fluxos de trabalho administrativos
“servem de suporte para procedimentos, que embora repetitivos, e aparentemente sem
complexidade, precisam ser realizados corretamente” (CRUZ, 2004, p. 95). Pedidos de férias,
solicitação de certidões em órgãos públicos e ordens de compra são bons exemplos de
aplicação desse segundo tipo.
Os sistemas de workflow orientados a produção/transação são destinados para
processos que possuem estruturações rígidas e bem definidas. Além disso, tais sistemas
devem suportar o processamento de grande quantidade de dados e o armazenamento de
muitas regras de negócio.
Os dados trabalhados dentro de um sistema de workflow orientado a transações têm
duas origens. A primeira origem é externa ao próprio fluxo. Refere-se aos dados gerados
normalmente fora da organização e que ativam um determinado fluxo de trabalho interno.
Para o caso de processos judiciais, esta origem seriam os diversos tipos documentos utilizados
para o ajuizamento de uma causa.
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“A outra origem está nos bancos de dados que suportam as aplicações ligadas ao
sistema” (CRUZ, 2004, p. 97). Neste ponto a principal característica necessária é a
recuperação automática de dados a cada nova ocorrência, obviamente, caso já existam dados a
serem recuperados, tendo em vista cadastramentos anteriores ou importação de dados de
outros bancos. A segunda origem de dados tem como principal função evitar a perda de tempo
com tarefas repetitivas em cada departamento pelo qual o processo tramitar.
Sistemas de workflow orientados a transações também estão voltados para
organizações que possuem vários departamentos em sua estrutura, “pois os processos
existentes na maioria das organizações são multifuncionais” (CRUZ, 2004, p. 98). Como será
visto mais adiante, esta é uma característica muito comum em órgãos com função
jurisdicional. A divisão de trabalho ocorre de forma bastante delimitada devido à quantidade
de agentes envolvidos e que possuem competências distintas. Cada operador do sistema atua
sobre etapas específicas do processo, o que torna a divisão por departamentos uma
necessidade vital para o gerenciamento da organização.
Especificamente para esse tipo de workflow ainda é apontado como necessidade à
existência de uma ferramenta de auditoria. “Cada atividade, procedimento, documento enfim
deve poder ser auditado para impedir fraudes e possibilitar que a qualquer momento o
andamento do processo possa ser auditado, tanto o que está sendo processado, quanto o que já
se tornou dados históricos” (CRUZ, 2004, p. 98).
Nem é preciso comentar tal necessidade com explicações muito avançadas. A
garantia de segurança e a geração de histórico das operações processadas são fatores
fundamentais quando um campo tão sensível, como a Justiça, é objeto de implantação de
fluxos de trabalho automatizados. Saber quem ativou certa funcionalidade, quando o
procedimento foi feito e quais foram seus efeitos é meio de assegurar mais que uma utilização
correta pelos usuários, uma utilização honesta do sistema implantado.
O professor Tadeu Cruz ainda menciona mais dois tipos, o workflow orientado a
objetos e o baseado no conhecimento (2004, p. 92). O segundo tipo citado refere-se a sistemas
que conseguem aprender com seus próprios erros e acertos, através do uso de inteligência
artificial. O primeiro é, segundo a visão de CRUZ, uma versão mais avançada dos sistemas de
workflow orientados a transação.
Tadeu Cruz indica que alguns autores tratam esses tipos de workflow como
pertencentes ao mesmo grupo. Outros concebem uma diferenciação, e defendem a existência
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de dois tipos, voltados à produção e voltados à transação. O presente trabalho assume a
primeira linha e, seguindo a idéia do mestre citado, defende única denominação para o
conceito, qual seja, fluxos de trabalho orientados à transação (2004, p. 97).
Em relação aos sistemas de workflow orientados a objetos, que estão intimamente
relacionados à tecnologia OO (Object Oriented, ou Orientada a Objetos), e são considerados
por CRUZ um avanço dos sistemas de workflow orientados à transação, outras características
particulares são mencionadas, como: encapsulamento, direito de herança, integridade
referencial, procedimentos compostos, bibliotecas procedurais e ambiente gráfico baseado em
ícones (2004, p. 101).
Sem analisar detalhadamente cada uma dessas características, basta mencionar que
sua finalidade é possibilitar a construção de sistemas ainda mais complexos, o que somente é
possível com a utilização do conceito de objeto.

3.5 Ambiente tecnológico dos fluxos de trabalho
Sendo uma ferramenta proveniente do avanço das tecnologias da informação, os
sistemas que automatizam fluxos de trabalho necessitam de determinados requisitos
tecnológicos para sua implementação. Tais requisitos dizem respeito à utilização de máquinas
(hardware) e programas (software) adequados.
James Fruscione (1996) comenta outros recursos necessários para o desenvolvimento
de um projeto envolvendo utilização de fluxos de trabalho, tais como gerência e recursos
humanos. Entretanto estes fatores não serão abordados especificamente, pois, apesar de serem
essenciais, dependem muito da forma de trabalho e da estrutura da organização.
A seguir será feita a análise apenas da infra-estrutura tecnológica necessária para a
implantação de um sistema de workflow. Para isso o tema será dividido em dois assuntos, o
hardware e o software.

3.5.1

O hardware

Normalmente divide-se em duas partes a infra-estrutura de hardware que dá suporte
aos sistemas que automatizam fluxos de trabalho: os computadores (pessoais e servidores) e a
rede (CRUZ, 2004).
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A primeira parte dessa plataforma, os computadores, refere-se basicamente às
máquinas utilizadas no processo de negócio. Thives Jr. (2000) divide os computadores que
suportam o fluxo de trabalho e demais sistemas de acordo com suas funções básicas.
Denominam-se “cliente” os computadores que permitem o acesso dos usuários aos serviços
oferecidos. Ou seja, são todos os computadores dedicados aos membros da organização que
possuem papéis definidos no fluxo de trabalho.
A segunda categoria de computadores são os chamados “servidores”. Estas,
normalmente, são máquinas mais robustas, com maior poder de processamento e
armazenamento. Além de centralizar e gerenciar os recursos da rede, tais máquinas têm como
finalidade disponibilizar os serviços aos usuários do sistema. Dependendo da complexidade
do processo de negócio uma série de servidores pode estar envolvida, como servidores de email, de aplicações, de banco de dados, de internet etc.
Em geral não existe um requisito mínimo de configuração em relação aos
computadores utilizados pelos usuários finais do sistema, exceto o fato de a máquina estar
inserida em uma rede. Cada processo de negócio, ou ainda, cada atividade de um processo de
negócio, possui particularidades que consequentemente exigirão mais ou menos dos
computadores que estão sendo utilizados.
Assim, dentro de um mesmo fluxo de trabalho, alguns pontos podem demandar
máquinas modestas, que necessitem apenas de um editor de texto ou um cliente de e-mail, por
exemplo; ao passo que em outro momento do mesmo fluxo pode ser exigida a utilização de
máquinas com capacidade de processamento diferenciada, devido à utilização de programas
mais pesados. O mais importante no dimensionamento dos computadores é saber quais tipos
de dados e informações irão trafegar no sistema.
Apesar de não existir uma exigência específica em relação às máquinas utilizadas,
“existe uma plataforma de hardware que melhor se adapta à natureza do Workflow” (CRUZ,
2004, p. 139). Esta plataforma é conhecida como cliente-servidor ou também arquitetura em
três camadas. Neste tipo de arquitetura o processamento de dados ocorre em servidores de
aplicação, ao passo que as máquinas cliente apenas disponibilizam a interface de interação
com os usuários.
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Figura 3 – Representação da arquitetura cliente-servidor
Fonte: Adaptado de Cruz (2004, p. 37).

A segunda parte do hardware envolvido em um fluxo de trabalho é a rede. Por rede
entende-se qualquer estrutura que possibilite a comunicação e a troca de dados entre dois ou
mais computadores.
Atualmente este recurso está presente em qualquer organização, seja privada ou
pública, onde o trabalho realizado necessite ser realizado com a troca de dados e informações
através de computadores. O que varia nas organizações é o tamanho da rede,
consequentemente a quantidade de equipamentos que estão interligados através dela, e este
fator depende basicamente do ramo em que atua tal entidade.
Thives Jr. comenta que a utilização de redes é essencial tendo em vista as
“características de apoio, coordenação e acompanhamento do trabalho em grupo” nos fluxos
de trabalho (2000, p. 49). O fato é que apenas por meio das redes vários computadores podem
ser conectados com o fim de compartilhar recursos, e somente através do compartilhamento
um processo pode fluir adequadamente.
Cruz ressalta que “se a tecnologia de rede não tivesse os recursos que tem hoje não
seria possível automatizar fluxos de trabalho, pois na essência essa automatização requer que
haja um meio através do qual um sistema de Workflow possa acompanhar o processo de
negócio da organização” (2004, p. 139).
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3.5.2 O software
Um dos principais pontos a ser considerado quando se estuda a implantação de um
programa de workflow é que uma das suas finalidades principais é integrar diversas
aplicações e sistemas. Por este motivo, o principal requisito antes de implantar um software
destinado a automatizar um processo de negócio é pensar quais sistemas são utilizados no
processo de negócio, e também quais deverão ser integrados.
Fruscione comenta que este enfoque destinado à integração das tecnologias utilizadas
no processo de negócio “contrasta bastante com as práticas empresariais tradicionais, que
dependem pesadamente do papel e envolvem a aplicação esparsa e descontínua das
tecnologias eletrônicas” (1996, p. 9).
James Kobielus (1997) faz uma lista das principais aplicações integradas aos
sistemas de workflow. Para o autor os gerenciadores de imagens, banco de dados e
documentos são os mais importantes, considerando a maioria das aplicações atualmente
utilizadas. Mais no fim da lista ele cita também programas de mensagens eletrônicas e
serviços de intranet e internet.
A WfMC (Workflow Management Coalition) indica uma lista de componentes
necessários para sistemas de workflow. O modelo referencial da organização, mostrado
graficamente na figura 4, visa padronizar os requisitos dos sistemas destinados à criação de
fluxos de trabalho automatizados. “O grupo que criou esse modelo partiu da premissa que a
tecnologia deveria interagir com um número ilimitado de outras tecnologias, por isso
concentraram o modelo em cinco pontos principais” (CRUZ, 2004, p. 178).
O primeiro elemento proposto pela entidade refere-se às ferramentas para definição
do processo. É através delas que são determinados os papéis, as rotas e as regras usadas para
iniciar e controlar o fluxo de trabalho (KOBIELUS, 1997). As funcionalidades destinadas ao
desenho dos processos de negócio normalmente estão em um módulo separado do software.
Existem várias formas utilizadas para fazer representações computadorizadas de processos,
gráficas ou não.
O segundo elemento do modelo referencial da WfMC é o módulo de execução do
fluxo de trabalho no servidor. Também é chamado de motor ou serviço de ativação do
workflow, pois é através dele que as definições do processo de negócio são colocadas em
movimento. É o motor que oferece as funções operacionais que suportam a execução dos
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processos de negócio definidos. Esta tarefa é feita principalmente com a interpretação da
definição do processo, criação e controle das instâncias ativadas no sistema.
As funções desse elemento são:
•

iniciar, executar, agendar e controlar o fluxo de trabalho de acordo com as
definições do processo;

•

autenticar usuários do sistema;

•

adicionar, modificar e excluir itens de trabalho dos usuários;

•

chamar e recuperar dados de aplicações externas;

•

facilitar a administração e auditoria do fluxo de trabalho.

O terceiro elemento do modelo referencial da WfMC diz respeito à parte visível do
workflow para os administradores e usuários finais do sistema. Kobielus (1997) ensina que
este é um componente crítico do sistema, pois é através dele ocorre a interação do usuário
com o motor do workflow.
Na verdade trata-se de duas interfaces distintas. Uma é destinada para uso da maioria
dos membros da organização, ou seja, para aqueles que operam no sistema como agentes
intermediários do processo de negócio. Entre suas principais funções estão o fornecimento da
lista de trabalho aos usuários, a chamada de aplicações externas relacionadas com o processo,
a requisição de novas ocorrências e os serviços de entrada e saída do sistema. A outra
interface é destinada aos administradores ou membros em cargos gerenciais e tem funções
principalmente destinadas a alocação de papéis e monitoramento dos processos.
O quarto elemento refere-se à comunicação com aplicações e serviços externos, “tais
como transporte de mensagens (groupware), serviços de bancos de dados, sistemas de
gerenciamento eletrônico de documentos, etc.” (THIVES, 2000, p. 52).
Por fim, ainda fazem parte do modelo referencial as ferramentas que visam a
transferência de processos entre diferentes sistemas de workflow, ressaltando a necessidade
de ampla interoperabilidade. De acordo com todos os autores pesquisados, a
interoperabilidade é uma das principais preocupações da WfMC.
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Figura 4 – O modelo de referência de fluxo de trabalho da WfMC
Fonte: WfMC (2008, p. 23).

3.6 Workflow e a gestão do conhecimento
Uma definição bastante resumida do termo “gestão do conhecimento” indica que ela
é um processo baseado na criação, codificação, compartilhamento e aquisição de
conhecimentos. Seu objetivo é principalmente dar às organizações formas de controle e
captação dos conhecimentos envolvidos na produção de um bem ou serviço.
Apesar de sua crescente importância, a gestão do conhecimento é tema relativamente
recente do estudo científico. Foi somente a partir dos anos 90 que se reconheceu no
conhecimento um fator essencial da produção voltada para atender adequadamente às
exigências de um mundo cada vez mais veloz.
Neste sentido, gerir os diversos conhecimentos envolvidos em um processo de
negócio tornou-se uma forma de melhorar a eficácia das organizações, utilizando como
subsídio elementos tecnológicos e relativos à estrutura da organização e ao comportamento
individual de seus membros (ANGELONI, 2002, p. 32).
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Os sistemas de workflow também são frutos relativamente recentes da tecnologia da
informação. Como visto anteriormente, seu surgimento ocorreu junto com outras ferramentas
que tinham como objetivo possibilitar o trabalho em grupo e de forma integrada. Todas essas
ferramentas, incluindo o workflow, encontram-se sob a denominação CSCW (computer
supported cooperative work), ou seja, destinam-se a oferecer suporte computacional voltado
para o trabalho cooperativo.
Apenas o fato de tais tecnologias possibilitarem a integração de indivíduos e o
registro de conhecimento nos sistemas computacionais já indica sua utilidade para a gestão do
conhecimento na organização. Foi a partir da adoção dessas ferramentas que muitas das
tarefas antes realizadas de maneira individual foram socializadas. De alguma forma este fator
permitiu que cada membro pudesse adquirir informações mais detalhadas sobre o que estava
sendo produzido em outras etapas do processo de negócio.
Os sistemas de workflow oferecem recursos que permitem o gerenciamento
detalhado das funções exercidas por cada membro de determinada organização. De início este
já pode ser considerado um fator de transformação do conhecimento, pois o que antes estava
restrito à prática individual pode ser disseminado de maneira uniforme. A gestão do
conhecimento nas organizações é relativa ao conjunto de processos que se ocupam com as
formas de criação, disseminação e utilização de conhecimento no âmbito dos processos
organizacionais.
O mapeamento das atividades realizadas e das competências envolvidas permite que
a organização gerencie seus recursos humanos e materiais de forma racional, valorizando
práticas mais produtivas e identificando pontos problemáticos no seu processo de negócio.
Este trabalho, essencial na implantação de fluxos de trabalho, estimula a realização dos quatro
processos de interação e transformação do conhecimento propostos por Nonaka e Takeuchi:
socialização, externalização, combinação e internalização (apud ANGELONI, 2002, p. 192).
A socialização é alcançada porque somente através da ampla discussão e do
compartilhamento de experiências entre os membros da organização é possível definir
detalhadamente os processos a serem automatizados.
A externalização tem como base a transformação do conhecimento tácito em
conhecimento explícito. Conhecimento tácito é o conhecimento pessoal que cada pessoa
adquire com suas experiências pessoais, consequentemente sua formalização e disseminação
são dificultadas. O conhecimento explícito, por sua vez, é o conhecimento formal das
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organizações, ou seja, aquele que está facilmente acessível por seus membros através de
documentos, por exemplo.
Assim, a externalização procura ser alcançada com a documentação completa do
processo de negócio, ou seja, tornando o conhecimento pessoal em conhecimento geral. Por
este motivo não basta conhecer empiricamente a realidade da organização, é necessário
formalizar as atividades realizadas e definir os encadeamentos entre elas.
Por fim, os processos de combinação e internalização dizem respeito à criação de
novos conhecimentos a partir do produto gerado nas fases anteriores. Da combinação derivam
novos conhecimentos adquiridos através das estatísticas geradas pelo fluxo de trabalho. E da
internalização derivam novos conhecimentos tácitos, que naturalmente serão incorporados
pelos membros da instituição tendo em vista a nova realidade de trabalho na qual estão
inseridos.
O mundo moderno tornou a adoção de novas tecnologias um fator determinante para
a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pelas organizações. Apenas a aplicação de
tecnologias de forma integrada permite que o conhecimento, utilizado nas etapas de produção
do produto ou serviço oferecido, seja captado e disseminado de maneira mais ampla e
uniforme entre os agentes envolvidos.
Grande parte do conhecimento envolvido em uma cadeia produtiva desprovida de
recursos tecnológicos adequados não é expressado literalmente, e acaba se perdendo no
mesmo ritmo em que o capital humano vai sendo substituído.
Mas é essencial saber que antes de gerir conhecimento é necessário documentá-lo,
formalizá-lo. Por isso, para fins de mapeamento de um processo de negócio e posteriormente
para a adoção de uma ferramenta de workflow, o requisito mais básico que deve ser cumprido
é a documentação detalhada dos envolvidos e das atividades que compõem o processo de
negócio a ser automatizado. É este trabalho inicial que possibilitará definir efetivamente quais
os conhecimentos utilizados no processo.
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4

A INTEGRAÇÃO ENTRE O DIREITO E A TECNOLOGIA
Partindo de uma visão superficial, direito e tecnologia são áreas do conhecimento

humano que praticamente não mostram características de desenvolvimento comuns.
De um lado o conservadorismo próprio dos legisladores e operadores do direito, que
torna a discussão jurídica um processo lento, fechado e permeado por conceitos pouco
compreensíveis pela população e comunidade científica de outras áreas em geral. De outro
lado a busca constante e intensa pela inovação tecnológica, patrocinada por investimentos de
grande porte e guiada por mentes inquietas, rápidas, que buscam soluções de forma
incessante.
Essa polarização, motivada principalmente por se tratarem de ramos tão distantes na
realidade dos seus principais pensadores, fez com que as matérias decorrentes dessa
integração fossem sempre estudadas de forma tímida, ou sem um devido apoio institucional.
Consequentemente a concepção de novos recursos tecnológicos e novas leis que os
regulassem também ocorreu muitas vezes de forma isolada, sem uma apreciação adequada
sobre seus efeitos na sociedade.
Estudar a aplicação de workflow em processos judiciais eletrônicos é estudar uma
face da integração entre o direito e as tecnologias da informação. O presente capítulo pretende
abordar a crescente integração entre o direito e as tecnologias da informação, ressaltando a
complexidade e o importante fator multidisciplinar advindo dessa integração. Para tal
finalidade apresenta duas seções principais.
A primeira pretende mostrar quais as duas formas de integração entre o direito e as
novas tecnologias. A segunda seção tem como objetivo dar um panorama sobre o avanço da
informática jurídica no Brasil.

4.1 Formas de relacionamento
Aires Rover (2007) expõe de forma bastante clara como a ciência do direito se
relaciona com o crescente avanço das tecnologias da comunicação. Na sua visão, o fenômeno
informático nas ciências jurídicas apresenta-se em dois sentidos de influência, ora como
objeto, ora como meio. Como objeto, essa relação definiria o Direito da Informática.
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Antes de explicar seu objetivo vale ressaltar que esta denominação não é pacífica.
Para essa área alguns autores ainda defendem termos como direito digital, cibernético ou
eletrônico. No presente trabalho, quando necessária, será utilizada a expressão “direito da
informática”.

4.1.1 O direito da informática
Sem entrar no mérito sobre qual seria o termo mais adequado, e seguindo a
explicação de ROVER, afirma-se que tal definição abrange as discussões e regulamentações
quanto ao uso dos computadores.
Seu campo de estudo são basicamente as normas jurídicas que devem regular o uso
de sistemas eletrônicos na sociedade, bem como a análise das suas conseqüências. Inclui-se
nessa denominação toda a construção jurídica referente aos direitos a privacidade, informação
e liberdade, a tutela dos usuários, a proteção de programas de computador, etc. Omar
Kaminski (2002), de forma clara e resumida, afirma que o campo de estudo de tal disciplina
são os valores éticos e as relações jurídicas que derivam da informatização.
O certo é que as novas tecnologias da comunicação estão ampliando infinitamente as
possibilidades de relacionamento entre pessoas e instituições. Esta ampliação traz consigo
uma série de conseqüências jurídicas, que atingem praticamente todas as áreas do direito. Na
área criminal basta uma rápida busca na internet para visualizar que é crescente o número de
novas causas apresentadas aos tribunais e que têm como base inicial algum artefato
tecnológico. As diversas lides envolvendo o Orkut, página de relacionamentos de grande
sucesso no Brasil, é um bom exemplo que ilustra tal potencialidade14.
Ainda na área criminal, um exemplo estrangeiro que pode ser relatado brevemente é
o processo de Don King contra Lenox Lewis. Este foi o primeiro caso em que um residente
nos Estados Unidos ganhou permissão para ingressar com ação fora de sua jurisdição contra
outro residente do mesmo país. A acusação alegou que Don King postou difamações de cunho
anti-semita na internet, sendo que tais declarações teriam sido originadas em máquinas

14

A estimativa é que em nosso país aproximadamente 50% dos casos de calúnia e difamação sejam

motivados por publicações feitas na internet (ESTADAO, 2007).
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localizadas na Inglaterra. Como estratégia a defesa decidiu invocar a competência do direito
inglês para decidir a demanda (DEVECI, 2007). A aceitação inédita de tal pleito pelos
tribunais estadunidenses demonstra a importância de repensar as regras jurídicas frente aos
avanços tecnológicos.
Não apenas a área criminal é campo fértil para esses novos desafios postos aos
juristas. As conseqüências se espalham por praticamente todas as atividades que envolvam,
em algum momento, o uso de computadores. No direito civil, o crescimento das compras pela
internet e a troca de arquivos protegidos por direito autoral, para citar apenas dois exemplos,
tendem a ser questões com forte demanda nos tribunais.
O certo é que com a ampliação do uso de tecnologias da comunicação será cada vez
mais notável o grande número de questionamentos jurídicos e ações ajuizadas sobre o tema.
Quanto mais a tecnologia passar para o cotidiano do cidadão comum, maior será a quantidade
de desafios lançados aos operadores do direito.
O direito da informática é um novo campo de estudo que tem importância
fundamental para que velhos conceitos jurídicos sejam revistos, ao passo que aumenta a
quantidade de questões envolvendo o mundo dos computadores. No entanto, apenas com o
passar do tempo será possível perceber os efeitos das discussões jurídicas sobre o vertiginoso
avanço tecnológico atual, seus reflexos na jurisprudência e na doutrina.

4.1.2 A informática jurídica
O presente estudo dedica-se principalmente à análise de questões ligadas à segunda
forma de relacionamento entre a informática e o direito. Neste outro sentido os avanços
computacionais e de comunicação aparecem não mais como objeto de estudo, mas sim como
meio.
Tal integração recebe o nome de Informática Jurídica, e diz respeito “ao emprego da
metodologia e das técnicas de processamento de informações via computador na arte e na
Ciência do Direito” (ROVER, 2001, p. 14). Em vez de analisar os impactos jurídicos
advindos da crescente informatização na sociedade, estuda-se aqui a aplicação das novas
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tecnologias de informação no trabalho do operador do direito.
Aires Rover (2001) ensina que a informática jurídica em seus primeiros anos de
existência concentrou-se basicamente na criação, gestão e recuperação de dados. O primeiro
autor a tratar do assunto de maneira mais detalhada foi o juiz estadunidense Lee Loevinger.
Ainda na década de 50 seus estudos chamam a atenção para a necessidade de utilizar os novos
recursos computacionais no campo jurídico. Um dos seus objetivos era tratar de forma mais
facilitada o grande volume de textos legislativos, jurisprudenciais e doutrinários produzidos
diariamente.
Suas propostas iam além. Em estudo publicado em 1949, ele propôs a criação de uma
nova disciplina de cunho jurídico, a qual batizou de Jurimetria. Seu objetivo era racionalizar o
direito por meio do processamento eletrônico de dados jurídicos (BENUCCI, 2007, p. 50). De
forma bastante arrojada para a época, ele defendia a análise quantitativa do comportamento
judicial, utilizando-se do uso da matemática e da lógica simbólica no direito.
Sua ambição era criar fórmulas para demonstrar a previsibilidade quando da
aplicação do direito de fato. Sua idéia era a busca por padrões de aplicação do direito em
casos concretos a partir de estudos empíricos e estatísticos. Provavelmente por ter objetivos
muito ousados, foi necessária uma década a partir de seus estudos para que a primeira
inserção efetiva de recursos de informática no meio jurídico ocorresse.
Apesar do pioneirismo de Loevinger, vários autores indicam Mario Giuseppe Losano
como o principal cientista dedicado ao estudo da integração entre direito e tecnologia. Esse
italiano, que em 1973 ministrou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o
primeiro curso brasileiro de informática jurídica, foi quem cunhou o termo Juscibernética.
Com essa nova denominação, seu objetivo era indicar todas as aplicações da cibernética no
direito.
Na prática, os estudos e aplicações destinados à recuperação de informações contidas
em algumas das chamadas fontes do direito deram início à informática jurídica documental.
Os primeiros registros sobre o uso de processamento de dados para a análise das leis,
jurisprudência e doutrina datam da década de 60.
A finalidade da informática jurídica documental é criar sistemas de documentação
capazes de tratar de forma automatizada as várias formas de expressão de principal interesse
dos operadores do direito. O desenvolvimento de ferramentas capazes de tratar de forma
automatizada grandes quantidades de texto tornou a difícil tarefa de pesquisa em incontáveis
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páginas impressas em simples procedimentos de busca em bancos de dados alimentados com
materiais jurídicos.
Essa fase foi marcada pela criação de acervos textuais estruturados. A partir daí
tornou-se comum a utilização de indexadores que possibilitavam recuperação de dados por
palavras chave e conceitos correlatos, o que já foi um grande salto para a agilidade na
produção de petições, pareceres, sentenças etc.
Com o passar do tempo, impulsionados pela disseminação e maior facilidade de
acesso aos computadores, os operadores jurídicos começam a perceber que várias outras
aplicações poderiam ter grande utilidade no seu dia-a-dia. Surge então, a partir de 1970, a
chamada informática jurídica de gestão. Nesta fase começam a ser construídas aplicações que
permitem, além do gerenciamento da informação, a produção de atos jurídicos, como
sentenças, por exemplo.
Pode-se afirmar que atualmente grande parte da utilização dos recursos informáticos
no direito já abrange a gestão, ultrapassando assim a mera recuperação de documentos que
marcou a primeira fase de desenvolvimento da informática jurídica.
Por fim, a partir de 1980, surge a informática jurídica decisional, com a qual
começam os estudos sobre aplicação de inteligência artificial no direito. Esta última fase
ainda é um campo riquíssimo para pesquisas futuras, pois além de poucos estudos também são
raros os relatos de experiências práticas nesse sentido.
Sobre o tema vale destacar os estudos de Aires José Rover15 e Pedro Madalena16. O
presente estudo não abrange a análise de tais técnicas, como a construção de sistemas
especialistas legais. Como será visto mais adiante, a informatização de órgãos da justiça ainda
encontra-se centrada na gestão de informações, que, mesmo sendo uma área mais
desenvolvida, ainda demanda muitos estudos e melhorias.

15

Ver ROVER, Aires J. Informática no Direito - Introdução aos sistemas especialistas legais.

Curitiba: Juruá, 2001.
16

Ver MADALENA, Pedro; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Organização & Informática no Poder

Judiciário. Curitiba: Juruá, 2003.
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4.2 A informática jurídica no Poder Judiciário
Por mais conservador que seja o meio jurídico, é cada vez mais visível o quanto a
correta utilização de recursos tecnológicos pode trazer benefícios para os operadores do
direito e mesmo para a população em geral. Mas a introdução de novas técnicas na rotina
forense é muito lenta, apesar de constante.
É inquestionável que algumas ferramentas da informação atualmente são aplicadas
em larga escala nos tribunais brasileiros. Porém a adequação de muitas dessas ferramentas às
peculiaridades do serviço judicial ainda é fator discutível. O certo é que a integração entre
direito e tecnologia, notadamente nos órgãos do Poder Judiciário, possui um histórico bastante
conturbado, ao menos no Brasil.
Se a própria aceitação de novos recursos tecnológicos nos tribunais é um obstáculo a
ser vencido, a adoção de ferramentas que visem automatizar atos judiciais é um desafio ainda
maior a ser enfrentado. Esta afirmação baseia-se no fato de que para a realização de tal tarefa
será preciso repensar completamente o trabalho dos servidores, pois serão afetadas em sua
essência tarefas hoje rotineiras, o que exige um trabalho de adaptação e quebra de
paradigmas.
Por esse motivo será dada uma visão geral sobre o histórico da informática jurídica
no Brasil. Também será mostrada, através de um exemplo, a abrangência de funcionalidades
que um sistema destinado a gestão de processos deve possuir. A idéia é situar o leitor em
relação ao desafio que é a informatização do Poder Judiciário, bem como aos avanços práticos
alcançados até o momento.

4.2.1 Histórico
Almeida Filho (2007) traça um histórico interessante sobre a aceitação dos recursos
tecnológicos pelos operadores do direito. Entre outras situações, o autor lembra do episódio
ocorrido em 1939, quando várias manifestações contrárias ao uso da hoje aposentada máquina
de escrever tomaram forma.
Omar Kaminski cita breve passagem de renomado autor jurídico que ilustra de forma
interessante o impacto que o uso do já antigo – principalmente para a geração mais nova –
recurso tecnológico chamado máquina de escrever causou na prática do direito. O citado é
Cândido Rangel Dinamarco tecendo comentários sobre uma das reformas no Código de
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Processo Civil brasileiro. “Aos anti-reformistas lembro as vacilações da jurisprudência das
primeiras décadas do século, quanto à validade ou invalidade de sentenças datilografadas (e
não mais grafadas de próprio punho)” (apud KAMINSKI, 2002, p. 2-3).
Renato Luís Benucci (2007) diz que aplicação de tecnologias da informação teve
início no Brasil em 1970 e apenas nos grandes escritórios de advocacia, que buscavam
aperfeiçoar seu trabalho visando maior agilidade na prestação do serviço.
Vale ressaltar que atualmente o advogado é um dos operadores do direito que mais se
beneficia com as novas ferramentas colocadas à disposição do cotidiano forense. Os
benefícios para a atuação da classe crescem ainda mais na medida em que as informações
processuais são disponibilizadas de forma coerente e segura pelos tribunais, seus órgãos
auxiliares e Ministério Público.
Outro fato que também ilustra a relação complicada entre tecnologia e direito é a
entrada em vigor da Lei 9.800/99. Também conhecida como a Lei do Fax, esta norma
permitia a transmissão de peças processuais através de aparelhos de fax ou similares. Estes
recursos tecnológicos sofreram grandes restrições de utilização, e em certos tribunais nunca
foram admitidos. “O anacronismo jurisprudencial não admitiu o e-mail como similar ao fax e,
mais que isto, o Superior Tribunal de Justiça procurou minimizar os efeitos que a referida lei
possuía” (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 4).
Vale ressaltar que o fornecimento adequado de informações ainda é uma situação
que demanda muita melhoria por parte dos tribunais. Basta citar que ainda hoje vários órgãos
do Poder Judiciário não se responsabilizam pelos andamentos processuais publicados em suas
páginas oficiais na internet. Esta é uma situação um tanto quanto irreal, pois a instituição
acaba por não reconhecer um ato que foi produzido interna corporis e está sob sua inteira
responsabilidade.
Felizmente a jurisprudência, reconhecendo a falta de lógica da prática, tem se
manifestado nos dois sentidos: reconhecendo o caráter “extra-oficial” das informações das
páginas, mas também dando validade jurídica para as mesmas. A ementa a seguir foi de uma
das primeiras decisões admitindo a responsabilidade do órgão julgador em relação às
informações prestadas na internet.
INTERNET. ERRO. JUSTA CAUSA. A recorrente, citada para a execução,
aguardava a juntada do mandado aos autos, valendo-se das informações processuais
prestadas via Internet pela Justiça. Ocorre que o mandado foi juntado e a secretaria
não lançou tal informação no sistema, levando a recorrente a perder o prazo para
embargos. A Turma entendeu que as informações prestadas pela rede de
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computadores operada pelo Poder Judiciário são oficiais e merecem confiança. O
eventual erro nela contido é evento imprevisto, alheio à vontade da parte, a justificar
a justa causa, permitindo ao juiz a restituição do prazo para a prática do ato (§§ 1º e
2º do art. 183 do CPC). Precedente citado: REsp 49.456-DF, DJ 2/10/1995. REsp
390.561-PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 18/6/2002.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já se manifestou no sentido de propor
legislação que torne as páginas dos tribunais órgãos oficiais de publicação. Tal proposta
visaria principalmente imprimir maior agilidade na tramitação dos processos e também sanar
as divergências entre publicações dos diários oficiais e das movimentações processuais
encontradas nos sites dos tribunais17.
Em obra de 2003, os autores Pedro Madalena e Álvaro Borges de Oliveira ainda
lembravam que “há pouco tempo, diga-se de passagem, de forma tardia, o Judiciário
brasileiro deu uma amostra de progresso ao implantar sistemas para a execução dos serviços
cartorários” (p. 17). Passados cinco anos dessa afirmação a realidade poderia ser muito
melhor em alguns tribunais, caso a adoção de ferramentas tecnológicas adequadas e os
investimentos em qualificação de pessoal fossem mais valorizados.
O fato é que a aceitação de novas ferramentas pelos operadores do direito não é algo
que ocorre pacificamente. Primeiro porque em muitas vezes a adoção de novos
procedimentos, motivados por recursos tecnológicos, suscita questionamentos sobre sua
validade legal, o que, de qualquer forma, é um fato necessário. “Toda e qualquer
modernização do Poder Judiciário seja de cunho processual, tecnológico ou administrativo,
não terá grande eficácia, se os seus operadores não mudarem a forma de ver as relações
jurídicas” (PRUDÊNCIO et al., 2003, p. 36).
Segundo porque incide diretamente na mudança de práticas passadas durante longos
anos e ainda intocadas. Tal fato torna sua substituição por técnicas mais modernas um
processo naturalmente penoso.
Um estudo produzido pelo Ministério da Justiça apontou que “a cultura
organizacional dos cartórios é um grande obstáculo à informatização da justiça” (2007, p. 43).

17

OAB quer fazer de sites órgãos oficiais de publicação. Revista Consultor Jurídico. Disponível

em: <http://conjur.uol.br/textos/25371>. Acesso em 13 de março de 2004.
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Um dos motivos é a falta de adequação dos sistemas utilizados que não oferecem suporte
adequado e não levam em consideração as peculiaridades de cada unidade judicial.
José Eduardo Faria chama de explosão de litigiosidade o grande aumento no número
de ações judiciais propostas após a atuação de movimentos sociais e da Constituição de 1988.
Para ele o crescente número de demandas levou os cartórios judiciais a tornarem-se máquinas
de transcrever, certificar e notificar. Isto leva os magistrados “a transformar-se em
administradores de escritórios emperrados, em vez de exercer sua verdadeira função
jurisdicional” (PRUDÊNCIO et al., 2003, p. 110).
Conhecer uma realidade construída ao longo de séculos serve para identificar e
entender os motivos de visões conservadoras prevalecerem por tanto tempo. Mas não apenas
isto. Partindo desta mesma análise é possível notar os grandes saltos de melhoria quando uma
inovação adequada é incorporada a um campo de conhecimento.
Por causa das pressões centrífugas resultantes das inovações tecnológicas, dos novos
paradigmas industriais, da desterritorialização da produção, da transnacionalização
dos mercados e da nova divisão mundial do trabalho, o Judiciário, ao menos sob a
forma de uma estrutura organizacional fortemente hierarquizada, operativamente
fechada, orientada por uma lógica legal-racional e obrigada a uma rígida e linear
submissão à lei, tornou-se uma instituição que tem de enfrentar o desafio de alargar
os limites de sua jurisdição, de modernizar suas estruturas administrativas e de rever
seus padrões funcionais, para tentar conseguir sobreviver como um poder autônomo
e independente. (PRUDÊNCIO, 2003, p. 135)

Por maiores que sejam as resistências a serem enfrentadas, o certo é que a evolução
dos serviços prestados pelo Poder Judiciário só tem um caminho, o da modernização por meio
da tecnologia. A resolução dos problemas atuais, que acarretam principalmente uma grande
demora na resolução das demandas, só será bem-sucedida com uma análise multidisciplinar.
Os estudos e aplicações práticas não devem desprezar a possível utilização de
nenhuma nova tecnologia, obviamente revestindo sua utilização de toda legalidade e respeito
aos princípios jurídicos vigentes.

4.2.2 O Sistema de Automação da Justiça
Como visto anteriormente, os recursos tecnológicos já são utilizados há alguns anos
na justiça, seja em órgãos do próprio Poder Judiciário, seja por advogados, promotores de
justiça ou outros agentes. A integração multidisciplinar, apesar da evolução lenta, vem
ganhando cada vez mais interesse, principalmente dos personagens que atuam com o direito
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de forma prática e diária. Especialmente para os administradores do Poder Judiciário, a
atenção quando da aplicação de tecnologia na rotina forense é um fator essencial para evitar
uma falência das suas próprias instituições.
Por este motivo, muitos órgãos jurisdicionais continuamente adotam e desenvolvem
ferramentas de gestão processual utilizando novos recursos tecnológicos. O avanço dos
programas de computador destinados ao controle e automação de processos judiciais precisa
estar cada vez mais ligado a um profundo conhecimento das atividades realizadas pelos
servidores do Poder Judiciário e também dos recursos humanos e materiais necessários.
Apesar da resistência na aceitação de novos recursos, existem exemplos consistentes
que mostram como a tecnologia imprime agilidade e segurança na gestão de processos
judiciais, mesmo quando estes existem por meio do papel. Por esse motivo optou-se por listar
de forma sintética algumas características de um sistema utilizado para a gestão de processos
em sete tribunais brasileiros: Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do
Norte, Santa Catarina e São Paulo.
Atualmente, uma das ferramentas de gestão de processos judiciais mais avançadas
em utilização no Brasil é o chamado Sistema de Automação da Justiça. Também conhecido
pela sigla composta de suas letras iniciais, SAJ, este software de gestão tem como finalidade o
controle e o gerenciamento das informações processuais em fóruns, tribunais, juizados
especiais e demais órgãos auxiliares da Justiça.
O SAJ oferece aos órgãos judicantes rotinas de gestão que iniciam no cadastro de
dados básicos, passando pela análise, distribuição e julgamento do processo, e terminando no
arquivamento dos feitos. A função do sistema é controlar todo o trâmite processual da Justiça
Estadual, bem como a integração com outras instituições, tais como procuradorias e
Ministério Público.
As funcionalidades disponibilizadas abrangem todas as atividades de gestão
processual desenvolvidas nos cartórios ou secretarias judiciais, gabinetes de magistrados,
centrais de mandados, setores de expedição de certidões e correspondências, contadorias,
entre outros.
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Pode-se afirmar que o SAJ é sistema ERP18 voltado para o controle de atividades
jurisdicionais. Como suas funções abrangem um grande número de setores e várias etapas de
trabalho, o sistema é composto de forma modular. Os dois principais grandes módulos do
sistema são o SAJ/PG (Primeiro Grau) e SAJ/SG (Segundo Grau). Cada um possui
funcionalidades específicas de acordo com os lugares onde são utilizados.
Apenas para exemplificar a abrangência do sistema, vale mencionar algumas das
principais funções do módulo voltado às necessidades do Primeiro Grau, quais sejam,
resumidamente: cadastro, distribuição, andamento processual, agendamento e controle de
audiências, emissão e controle de expedientes e mandados, carga eletrônica de processos,
emissão e controle de ARs19, controle de pendências e prazos, publicações e cadastro de
objetos.
Os dados gerados a partir desta gama de atividades estão interligados em cada novo
registro. Assim, a interpretação das informações geradas em todas as etapas do processo
permite um gerenciamento completo de seu andamento.
Existem também aplicações que por serem muito especializadas funcionam a partir
de executáveis separados. Neste conjunto incluem-se os módulos de estatísticas, emissão de
certidões e de administração. A partir do módulo de administração é possível realizar o
cadastro dos usuários, as configurações de parâmetros, a pesquisa de auditoria das operações
realizadas pelos usuários e a inserção de dados em tabelas básicas do sistema.
Uma das funções mais importantes do módulo de administração é a criação de perfis
de usuário. É através dos perfis que os administradores fazem com que apenas as
funcionalidades ligadas a cada competência sejam habilitadas. Ou seja, seguindo as políticas
definidas pela instituição, dentro de um mesmo subsistema, agentes com funções distintas
acessam funcionalidades diferentes, principalmente para restringir a manipulação dos dados
processuais.
O gerenciamento das autorizações e restrições de acesso dos usuários, bem como as
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Sigla originada da expressão inglesa Enterprise Resource Planning, que identifica sistemas de

informação que têm como objetivo a integração de todos os setores de uma organização.
19

AR é a denominação dada ao tipo de correspondência chamada Aviso de Recebimento, na qual o

destinatário precisa dar um visto, indicando que efetivamente recebeu o material enviado.
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configurações de uso dos demais módulos e sistemas da solução, são características essenciais
em se tratando de sistemas voltados à administração da Justiça, devido ao alto grau de
delimitações entre o que um agente pode fazer20.
Exemplificando, pode-se dizer que as funções atribuídas a um juiz são diferentes das
funções do escrivão, que são diferentes das funções de um oficial de justiça e assim por
diante. O “quem faz o que” no processo de negócio judicial está altamente ligado ao cargo
ocupado pelo participante do sistema. E assim provavelmente permanecerá enquanto durarem
suas instituições.
Para possibilitar a operacionalização de processos judiciais em ambiente eletrônico
no SAJ, foram feitas algumas adequações nas principais funcionalidades do sistema. Também
foi necessária a integração de novas tecnologias. Tais adequações acarretaram na mudança de
comportamento de algumas funções já existentes e não poderia ser diferente. O surgimento do
processo eletrônico exigiu a reavaliação, a extinção e a criação de uma série de
funcionalidades do sistema.
Por fim, vale mencionar que o SAJ possui várias funcionalidades que permitem a
automatização de procedimentos através da utilização das informações processuais inseridas
nos bancos de dados atrelados ao sistema.
Tais funcionalidades abrangem o acesso, a geração e a manipulação de informações
relativas a todas as fases de um processo judicial eletrônico. Todos os dados relativos ao
registro das ações, como nomes e qualificações das partes, valor da causa e datas, são
armazenados em bancos de dados integrados que operam de forma sincronizada. Dessa forma,
toda a gama de informações cadastradas é utilizada para movimentar os processos de forma
automática, dependendo das configurações feitas em cada instituição.

20

É importante mencionar que para a configuração de um fluxo de trabalho judicial uma das principais

funções é a possibilidade de criação de perfis para gerenciamento das competências específicas dos
usuários. A atribuição dos usuários e funções no sistema é o que representa o elemento papel do
sistema de workflow.
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4.2.3 Automatização de atividades judiciais nos processos em papel
Antes de falar do processo eletrônico, e da aplicação de fluxos de trabalho por meio
de programas de computador, é válido mencionar uma iniciativa voltada à automatização de
rotinas judiciais com a utilização de recursos computacionais. Esta iniciativa pioneira foi
concebida ainda para os processos judiciais em papel, mesmo assim já mostra como é possível
racionalizar a aplicação do direto, contanto que anteriormente seja feito um estudo
aprofundado das rotinas utilizadas pelos agentes oficiais em cada tribunal de justiça.
O Projeto de Racionalização dos Procedimentos Judiciais, proposto pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, é um bom exemplo que mostra a utilização de tecnologia da
informação no auxílio do trabalho humano de forma mais interativa21.
A premissa básica do projeto é a antecipação de determinados atos processuais tendo
em vista a fase atual de cada processo. Também tem como objetivo alertar os agentes sobre
ações a serem tomadas.
Utilizando o conjunto de dados gerados para cada processo, o sistema identifica a
fase processual de cada registro e sugere ao funcionário o próximo ato a ser realizado no
andamento do feito. A proposta visa principalmente livrar o magistrado das decisões de mero
impulso processual, imprimindo, assim, mais agilidade aos procedimentos judiciais.
Por exemplo, se o próximo ato natural do processo é intimar a parte contrária para
que apresente manifestação sobre a defesa do réu, não se faz necessário que o processo seja
encaminhado ao juiz para que ele determine a produção de tal ato. Basta que o escrivão saiba
anteriormente o que é necessário. Assim, o computador faz o aviso de antemão.
Este caso demonstra como a utilização da tecnologia da informação pode ir além do
mero armazenamento de dados que refletem as informações impressas nos autos. As
movimentações, que nada mais são que um resumo do que aconteceu com o processo,
tornam-se uma espécie de gatilho para que novas ações ou alertas sejam disparados para o
usuário responsável pelo andamento do processo.

21

Mais informações sobre o projeto catarinense podem ser acessadas na página do tribunal em:

<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/racionaliza/index.html>.
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4.3 O processo judicial eletrônico
Apesar de ser matéria já regulamentada e em plena prática, poucos foram os
conceitos dados ao novo processo judicial eletrônico. Aires Rover define em recente artigo
esta nova ferramenta da justiça brasileira:
Como espécie, o processo eletrônico designaria a total informatização de um
conjunto mínimo e significativo de ações e, por conseqüência, de documentos
organizados em uma forma determinada e diversificada de fluxos que garantisse a
esses documentos, individual e em conjunto, autenticidade, integridade e
temporalidade. (ROVER, 2008)

Importante notar que na definição acima já se encontram destacados alguns
elementos essenciais dos documentos que compõem o processo judicial eletrônicos. Entendese que documentos eletrônicos aptos a comporem os autos de um processo judicial precisam
da garantia de serem autênticos e íntegros, principalmente. Tais requisitos somente são
conseguidos com a utilização de certificados digitais.
Por este motivo, em todas as explanações do presente estudo, quando se falar em
documento eletrônico estarão sendo abordados documentos certificados eletronicamente, por
se considerar esta a única forma segura de identificação dos subscritores de algum
documento22.
No Brasil, o processo judicial em meio eletrônico, apesar de ser uma relativa
novidade em termos legislativos, já possui um histórico prático bastante relevante.
A discussão das possibilidades sobre a existência e o gerenciamento de processos
judiciais apenas em meio eletrônico não é tão nova quanto possa parecer. Experiências
práticas nesse sentido foram operacionalizadas antes mesmo da existência de legislação
específica. No entanto ainda é exíguo o número de estudos científicos sistemáticos sobre tais
iniciativas pioneiras.
A primeira proposição oficial com o objetivo de regulamentar as práticas dessa

22

Vale ressaltar que a lei 11.419 considera como assinatura digital tanto a assinatura baseada em

certificado digital quanto o credenciamento feito por usuário e senha nas páginas do Poder Judiciário.
Acredita-se que apenas a segunda forma mencionada (usuário e senha), não é suficiente para
garantir a segurança necessária em processos judiciais eletrônicos.
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natureza ocorreu com um projeto elaborado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil
(AJUFE), ainda no ano de 2001. Após longa tramitação no congresso o Projeto de Lei
5.828/2001, originado pela louvável iniciativa da AJUFE, transformou-se na Lei 11.419, que
entrou em vigor no dia 20 de março de 2006.
Porém, como citado anteriormente, antes mesmo da entrada em vigor da referida lei,
alguns tribunais brasileiros já utilizavam essa nova forma de gestão para os processos sob sua
responsabilidade. O primeiro projeto neste sentido ocorreu na Justiça Federal da 4ª Região,
que abrange os três estados da região sul. Tal iniciativa, que tem como foco os processos dos
juizados especiais federais, contabiliza atualmente mais de 2,5 milhões de processos
cadastrados e é um grande sucesso entre os advogados que ali atuam.
Ainda hoje é feita uma dura crítica ao projeto tendo em vista a obrigatoriedade do
ajuizamento ser aceito apenas em meio eletrônico. Tal restrição é por vezes interpretada como
fator que impediria o acesso à Justiça. Mesmo assim os benefícios alcançados superam os
argumentos levantados pelas visões que acusam a prática de excludente ou demasiado rígida.
Nas justiças estaduais, o primeiro caso de processo judicial eletrônico também
começou antes da promulgação da lei referida. O Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso
do Sul foi pioneiro com a instalação da 10ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Campo Grande.
Criada através da Resolução 454, de 27 de outubro de 2004, a vara desde sua criação
não recebeu processos físicos. Todos são, até hoje, originalmente eletrônicos. O primeiro
processo eletrônico de competência estadual foi distribuído para essa unidade no dia 10 de
fevereiro de 2005. Neste projeto, em apenas 110 dias da data de inauguração, foram
distribuídos 976 processos. Neste período o número de páginas de processos já era de 18.055.
Desta quantidade mais de 7.000 páginas seriam produzidas pelo tribunal (KRAMMES et al.,
2005, p. 50).
Atualmente, além da 10ª vara, utilizam processos eletrônicos a 4ª, 5ª e 11ª varas dos
juizados especiais e a vara de execução fiscal municipal de Campo Grande, e também a Vara
do Juizado Especial Cível e Criminal de Três Lagoas. Estatísticas indicam que em setembro
de 2008 o total de processos em tramitação nessas unidades já ultrapassava 106 mil
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registros23.
Outro projeto relevante do processo eletrônico brasileiro foi inaugurado em 26 de
junho de 2007. Trata-se do foro regional de Nossa Senhora do Ó, na cidade de São Paulo, que
é o primeiro fórum do país que possui varas comuns de mais de uma competência e onde
todos os processos são digitais. São cinco varas, sendo três cíveis e duas de família e
sucessões.
No local operam diretamente nos processos cinco magistrados, além de funcionários
do TJSP, do Ministério Público e da Defensoria Pública. A estrutura ainda conta com um
cartório, que atende as cinco varas, e uma central de atendimento ao público. Dados
estatísticos revelaram que em 56 dias, desde a instalação do fórum, foram protocolados 2.245
processos, sendo 915 da área de família e sucessões24. Em São Paulo ainda funcionam
praticamente sem uso de papel os fóruns regionais das cidades de Ouroeste, Nazaré Paulista,
Salto de Pirapora, Pirangi, Artur Nogueira e Buri.
Alguns juizados especiais também funcionam de forma eletrônica no estado. A
experiência de maior impacto é parte de um sistema de atendimento diferenciado oferecido
pelo TJSP batizado de “Expressinho”. Esta unidade judicial, que foi a primeira no estado de
São Paulo a funcionar sem papel, opera em uma estação de metrô da capital desde 8 de
dezembro de 2006. Os atendimentos são feitos durante seis horas seguidas em cinco dias da
semana e referem-se aos serviços prestados pelas empresas Eletropaulo, Embratel, Sabesp,
Telefônica e Unibanco.
O funcionamento deste posto de atendimento voltado para julgamento de questões
sobre direito do consumidor é fruto de parceria entre o tribunal de justiça e as empresas
envolvidas. Qualquer pessoa munida dos documentos necessários pode apresentar
reclamação, que é registrada e digitalizada pelos funcionários do tribunal. Logo depois, o
Sistema de Automação da Justiça marca data para audiência de conciliação. Realizada no
prazo de aproximadamente 15 dias a audiência pode encerrar o procedimento caso haja
acordo entre as partes. Sendo infrutífera a tentativa inicial de resolução do problema, a

23

Disponível em: <http://www.tjms.jus.br/noticias/materia.php?cod=13736>.

24

Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/noticias/News_View.aspx?Articleid=27&Tipo=1> e

<http://www.tj.sp.gov.br/noticias/News_View.aspx?Articleid=1186&Tipo=1>.
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reclamação se transforma em processo. Em março de 2008 foram recebidas 323
reclamações25.
Vale ressaltar que um dos fatos mais relevantes do projeto é a forma de citação das
empresas. O acordo feito com o tribunal permite que a citação seja feita por meio eletrônico,
dispensando, assim, a utilização de serviços postais ou a impressão de documentos e o
deslocamento de oficiais de justiça. Logo após o cadastro do processo e a marcação da
audiência de conciliação, o sistema envia automaticamente o teor da reclamação para a
empresa, tornando instantânea a comunicação do ato.
Além do expressinho, operam de forma digital em São Paulo: o juizado central
(somente processos distribuídos a partir de janeiro de 2008), o Juizado Especial de Barueri e o
Setor de Conciliação do fórum João Mendes. As unidades instaladas nos aeroportos de
Congonhas e Cumbica durante o auge da crise aérea também utilizaram o processo eletrônico.
O Estado de Santa Catarina também possui um projeto relevante na área do processo
judicial eletrônico. Trata-se da execução fiscal eletrônica no município de Florianópolis.
Os processos de execução fiscal tratam basicamente da cobrança de tributos não
pagos pelos contribuintes, sejam eles de competência federal, estadual ou municipal. Este tipo
de processo é regido pela Lei 6.830, de 22 de setembro de 198026. A partir deste texto é
fornecida grande parte da base legal para o andamento dos processos dessa natureza.
Em todo o Brasil, nas comarcas maiores, é comum a existência de varas com
competência exclusiva para o julgamento das ações de execução fiscal. São características
marcantes desse tipo de ação a grande quantidade de ajuizamentos, normalmente feito em
lotes, e a pouca variação nos atos praticados, tendo em vista o foco restrito da matéria e a
existência de lei específica para o assunto.
O projeto catarinense teve como principal objetivo agilizar o andamento de tais
demandas, tendo em vista o enorme tempo consumido nas formas tradicionais de propositura
e julgamento. Para se ter uma idéia do esforço requerido, basta mencionar que a produção de
assinatura dos despachos iniciais, logo após o protocolo, demorava em média 10 minutos para
cada processo. Com a utilização do processo eletrônico e da assinatura digital, o tempo caiu

25

Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/noticias/News_View.aspx?Articleid=903&Tipo=1>.
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para aproximadamente 2 segundos27.
O acúmulo de papéis e o custo dos materiais e da mão-de-obra para o tribunal eram
outros grandes problemas. Em 2007 o TJSC estimou que 70% dos processos em andamento
no estado referiam-se a execuções fiscais28. Do início do projeto em 2006 até meados de 2008
já são mais de 46.000 os processos eletrônicos que tramitam na unidade29.
Ainda deve ser mencionado um caso de uso do processo eletrônico que está
ocorrendo no estado do Amazonas. O TJAM é a primeira instituição a utilizar algumas
funcionalidades de fluxo de trabalho na rotina das varas judiciais, sendo a iniciativa atual mais
avançada na busca por procedimentos automatizados na gestão processual.
A experiência ocorre desde 31 de maio de 2006 e começou com os processos
pertencentes à 9ª Vara de Família da comarca de Manaus. O início do projeto ocorreu por
iniciativa de um conjunto de funcionários do tribunal, tendo como objetivo otimizar e
padronizar a utilização do sistema informatizado de gestão processual30.
A criação da nova sistemática organizacional buscou disseminar as funcionalidades
presentes no sistema de informática utilizado, pois foi verificado que os recursos eram
subutilizados devido à falta de conhecimento dos operadores. Outro passo foi a delimitação
das funções de cada funcionário nas várias etapas do processo.
O projeto concentrou-se também na análise de cada tipo de processo de competência
das varas de família. Os envolvidos elaboraram uma relação dos modelos de documentos
utilizados no andamento das várias espécies de ações de natureza familiar. Feito o
mapeamento dos atos realizados em cada tipo de ação, o sistema foi configurado para realizar
o encadeamento entre os documentos produzidos.
Dados estatísticos mostram números expressivos em relação à diminuição do tempo
de tramitação dos processos. Por exemplo, o tempo médio de tramitação dos processos de
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6830.htm>.
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Disponível em: <http://www.softplan.com.br/saj/noticias.do?id=305>.
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Disponível em: <http://tjsc5.tj.sc.gov.br/noticias/noticias?tipo=2&cd=14266>.
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Disponível em: <http://tjsc5.tj.sc.gov.br/noticias/noticias?tipo=2&cd=17220>.
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Informações mais detalhadas sobre o projeto amazonense podem ser conseguidas em

<http://www.tj.rs.gov.br/institu/qualidade/VII_Mostra_Nacional_de_Trabalhos/7_mostra_tj-am1.doc>.
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família em vara tradicional era de 1545 dias. Com a adoção do processo eletrônico o tempo
passou para 57 dias31.
É crescente o número de órgãos jurisdicionais que utilizam o processo eletrônico no
país, porém ainda são poucos frente à quantidade de varas existentes. A disseminação de tal
prática está sendo muito incentivada, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que
desenvolveu um software com esta finalidade32.
Mas o certo é que, mesmo trazendo questões e problemas até então inexistentes
(como o fator ergonômico, por exemplo), a grande quantidade de vantagens que acompanham
essa nova realidade justifica plenamente sua adoção. Pode-se afirmar que com o processo
eletrônico os ganhos para a sociedade e para a administração da justiça concentram-se em
dois pontos principais: diminuição no tempo necessário para o julgamento das causas e
economia de recursos.
Uma série de outras vantagens pode ser mencionada. A diminuição do movimento de
partes e advogados nos cartórios é uma delas. Outra é a melhora do ambiente de trabalho dos
servidores da justiça. Qualquer operador do direito sabe que em alguns foros a realidade é
sufocada por toneladas de papéis empoeirados e materiais de escritório do século passado. A
adoção do processo eletrônico transporta quase que inteiramente a materialização dos
processos para as máquinas, tornando muito melhores as secretarias e gabinetes judiciais.
Mas o objetivo mais almejado é, sem dúvida, a busca de uma prestação jurisdicional
mais ágil e que deixe para trás o estigma de um serviço estatal marcado pela lentidão. O
aumento na velocidade dos procedimentos e a conseqüente redução de custos para os
participantes do processo são os maiores motivos para a adoção maciça do processo
eletrônico.
Claro que mesmo na sua forma mais avançada o processo eletrônico por si só não
será iniciativa hábil a resolver outros problemas que causam lentidão, como a utilização de
recursos e artifícios legais que têm como objetivo apenas atrasar a solução do processo. Mas,
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Disponível em: <http://www.softplan.com.br/saj/noticias.do?id=355>. Acesso em 26 de outubro de

2007.
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Informações sobre os sistemas desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Justiça podem ser

obtidas em <http://www.cnj.jus.br>.
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mesmo que esse tipo de problema demande principalmente uma reforma processual de cunho
jurídico, avanços neste sentido também podem ser projetados caso ocorra a adequada
estruturação computacional do processo eletrônico, na qual seja possível a utilização de
ferramentas de análises estatísticas.

4.4 O futuro do processo judicial eletrônico
O Brasil é um dos países mais avançados quando se trata de governo eletrônico.
“Existem, no Brasil, exemplos significativos de uso da tecnologia da informação para a
prestação de serviços públicos, inclusive com exemplos de padrão de excelência” (BENUCCI,
2007, p. 123). Provavelmente os melhores exemplos são as duas práticas mais conhecidas e de
maior amplitude social: o voto eletrônico e a declaração de imposto de renda pela internet.
Os órgãos que exercem funções jurisdicionais não são exceções a esta regra. Não há
dúvida de que a aplicação de novas tecnologias para a gestão de processos judiciais é requisito
fundamental para que ocorra uma melhora efetiva na prestação jurisdicional. Neste sentido,
um dos caminhos que vem sendo mais trabalhado é o da mudança do processo em papel para
o processo em meio eletrônico. A Lei 11.419 é uma prova disto.
No entanto, a introdução desta novidade no sistema processual não deve significar
apenas a mudança do meio físico onde são materializadas as causas levadas à Justiça. A
transformação é muito mais complexa que a simples digitalização dos processos, ou a adoção
dos bits ao invés da celulose.
Como visto, antes mesmo da entrada em vigor da Lei 11.419/06, muito já se
comentava sobre processos judiciais em meio eletrônico. E não apenas isto, muitas
experiências práticas também tomaram forma nos tribunais brasileiros; exemplos que
demonstram uma visão arrojada e de vanguarda de alguns administradores desse setor
público. São dignas de aplauso várias iniciativas de adoção de tecnologias no Poder
Judiciário, Ministério Público, Procuradorias, Ordem dos Advogados do Brasil e pelo enorme
corpo de advogados militantes.
Porém, como mencionado anteriormente, uma discussão que vem sendo pouco
abordada é o próprio conceito de processo eletrônico. Sobram nomes para esta nova realidade:
processo virtual, processo eletrônico, processo digital, e-processo, etc. Mas ainda falta uma
definição e enumeração dos elementos que o compõem.
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Renato Luís Benucci (2007) comenta com propriedade que a adoção do processo
eletrônico no sistema processual brasileiro só terá sucesso se for acompanhada de um amplo
debate, que não inclui apenas a substituição do papel pelo suporte digital. Tal mudança é
muito mais complexa e possui características próprias, que apesar de apresentar vantagens
também traz novas dificuldades exclusivas da sua natureza.
Assim, a pergunta não é apenas o que se espera com a mudança dos processos
judiciais em papel para o meio eletrônico. Os pesquisadores e operadores do direito
envolvidos em estudos ou projetos práticos sobre aplicação de tecnologia em processos
judiciais têm respostas praticamente unânimes para este questionamento. A busca é por mais
velocidade, economia e segurança na tramitação dos feitos; e, ainda uma série de outras
vantagens que poderiam ser mencionadas.
Mas a pergunta a ser respondida é se a simples mudança de ambiente (papel x
digital) é suficiente para alcançar toda a gama de melhorias possíveis. Ou seja, basta passar os
processos do suporte em papel para o meio eletrônico?
Almeida Filho (2007, p. 28) expõe que a redação atual do artigo 154 do Código de
Processo Civil já seria suficiente para resolver grande parte dos problemas advindos do
processo eletrônico. Tal visão não parece a mais adequada. O processo eletrônico deve ser
mais que simples transmissão e armazenamento de peças processuais em bancos de dados.
A liberdade das pessoas e entidades na proposição de suas pretensões jurídicas
sempre deve estar garantida, mas a busca pelo direito não pode continuar acontecendo em
meio eletrônico da mesma maneira que no papel, revestida de burocracia e falta de
gerenciamento. Sua execução no papel é em muitas unidades jurisdicionais feita de maneira
aleatória, sem que haja organização a ponto de garantir a tramitação em pé de igualdade frente
a todos os processos da unidade julgadora.
É preciso o estabelecimento de padrões no fluxo de informações do processo judicial,
pois se o rito legal a ser seguido é o mesmo em processos semelhantes não justifica que
alguns atos sejam praticados de forma tão diferente em órgãos julgadores distintos. Através da
organização e processamento computacional dos dados judiciais as questões meramente
procedimentais no processo deixarão de ser entraves na busca de um rápido andamento de
cada questão.
Pedro Madalena ressalta que não basta o judiciário oferecer acesso aos seus bancos
de dados. Tal progresso não é suficiente para acelerar os serviços relacionados a uma
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adequada prestação jurisdicional. Falta a utilização de “sistema inteligente para os serviços de
cartório e gabinete do Juiz, notadamente no primeiro grau de jurisdição” (2008, p. 17). O
autor se refere à utilização de sistemas que utilizam inteligência artificial, como a utilização
de técnicas de raciocínio baseado em casos ou sistemas especialistas.
Mesmo a utilização da informática até hoje não proporcionou a aplicação de técnicas
administrativas modernas aos cartórios judiciais, que forneçam apoio logístico adequado para
a realização da atividade final, e os computadores continuam sendo utilizados como
sofisticadas máquinas de escrever. Pode-se constatar que a morosidade do serviço cartorário
decore muitas vezes da falta de conhecimento dos escrivães e auxiliares, que ficam na
dependência para prática de atos processuais, “como se as normas processuais estivessem
somente na memória do magistrado” (MADALENA, 2008, p. 22).
ROVER comenta em entrevista que o avanço dos projetos do processo eletrônico
envolverá a utilização de interfaces inteligentes em momentos específicos do processo. Isto
vai exigir um avanço da área jurídica e a constante formação de equipes interdisciplinares. Na
mesma ocasião o professor menciona que é preciso inovar o direito, superando o
individualismo e o conservadorismo ainda presente por meio de estudos e práticas que
envolvam mais disciplinas, que não só a jurídica33.
Certo é que a própria regulamentação do processo judicial – tardia, diga-se de
passagem, tendo em vista o tempo de tramitação no congresso – ainda será objeto de muita
discussão. Esta rodada permanente de reflexões acerca do tema será travada em todos os
âmbitos sociais: políticos, jurídicos, acadêmicos etc. O mais importante é que o foco dos
debates não seja apenas jurídico, deixando de lado a análise de novas técnicas que podem
efetivamente tornar o serviço jurisdicional mais eficaz e transparente.

33

A íntegra da entrevista pode ser acessada em <http://www.softplan.com.br/saj/entrevistas

.do?id=1>.
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5

WORKFLOW EM PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS
O sistema jurídico brasileiro tem raízes romano-germânicas. Esta origem é

caracterizada pelo reconhecimento da legislação como principal fonte do direito aplicado nos
tribunais. Tal fato leva a crer que a aplicação do direito nas rotinas diárias forenses não muda
constantemente, pois segue preceitos legais fixos, cada vez mais sedimentados, na medida em
que a interpretação da lei vai sendo uniformizada.
De certa forma tal afirmação é verdadeira pois o direito tem como marca a evolução
constante, porém lenta. Isto também se deve por conta do processo legislativo, permeado por
longas discussões que antecedem a aprovação do texto da lei. Mas na prática, ou seja, no diaa-dia dos tribunais, os trabalhos não ocorrem de forma tão constante e harmoniosa como
poderia se supor.
A mudança das pessoas envolvidas na gestão dos processos judiciais e a repetição de
práticas realizadas da mesma maneira ao longo dos anos são fatores críticos em relação ao
uniforme andamento dos feitos, por mais fixos que sejam os preceitos legais seguidos.
Principalmente em relação aos cartórios judiciais, muitas vezes falta uma análise técnica e
administrativa das rotinas de trabalho, o que torna os trabalhos ainda mais burocráticos e
lentos. As práticas processuais são passadas adiante sem a devida reflexão sobre sua
adequação para a realidade atual, tornando-as instrumentos altamente formais e pouco
eficazes para a gestão dos processos.
Criar formas de consolidar boas práticas no julgamento dos processos é fator
essencial para que o Poder Judiciário e seus órgãos auxiliares sejam capazes de dar conta do
grande volume de trabalho atual. A aplicação de fluxos de trabalho automatizados por meio
de software é uma das ferramentas capazes de auxiliar neste objetivo.
A primeira parte deste capítulo final visa demonstrar que o processo judicial
(eletrônico ou físico) é um processo de negócio, portanto passível de automação pelo uso de
tecnologia adequada. Para tal finalidade será feita uma correlação entre os elementos dos dois
conceitos.
A segunda parte do capítulo trata da lógica do processo judicial e sua relação com a
tecnologia de workflow. A idéia é mostrar que, por mais possibilidades que existam no
trâmite de um processo judicial, é possível definir caminhos em determinadas fases,
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racionalizando o trabalho exercido no Poder Judiciário.
Na seqüência será abordada a estrutura computacional dos dados judiciais. Esta fase
visa mostrar os dados e informações mais relevantes dos processos judiciais, bem como a
representação computacional destes elementos.
Encerrando o capítulo será feita uma proposta de fluxo de trabalho automatizado
para três atos judiciais praticados em meio eletrônico: a análise da petição inicial, a intimação
e a citação do réu.

5.1 Processos judiciais como um processo de negócio
Antes de partir para a aplicação de fluxos de trabalho em processos judiciais
eletrônicos de forma mais específica é necessário verificar se processos judiciais realmente
são entidades passíveis de automação. Neste sentido vale a pena citar a seguinte definição:
“Processo de Negócio é o conjunto de atividades (cadeia de eventos) que tem por objetivo
transformar entradas, por meio de procedimentos, em saídas (Bens ou Serviços) que serão
entregues a clientes” (CRUZ, 2004, p. 28).
A partir do conceito de processo de negócio, abordado logo acima e também no
início do capítulo anterior, é necessário encontrar elementos comuns que possam caracterizar
o processo judicial como um tipo de processo de negócio. Para isto serão analisados os
principais termos mencionados na definição acima; entradas, procedimentos, atividades e
saídas. Ou seja, qual a correspondência entre estes elementos e a composição de um processo
judicial?
Tal relação ocorre da forma relatada a seguir.

5.1.1 Entradas
As entradas correspondem às várias formas como pode ser iniciado um processo
judicial. É o que dispara a atividade primária do processo de negócio referente ao julgamento
de uma causa judicial. Existe uma série de termos técnicos que diferenciam os diversos
documentos iniciais que ativam uma ação. As denominações variam principalmente de acordo
com a área do direito a ser provocada e a competência do agente legitimado para sua
elaboração e ajuizamento.
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Para exemplificar é possível citar alguns dos termos mais comuns para os diversos
tipos de documentos que podem iniciar um processo judicial. Na área civil, a denominação
mais comum é a petição inicial. Ele é o documento, normalmente acompanhado de outros
documentos auxiliares, no qual são expostos os fatos que levaram uma das partes a procurar a
Justiça, trazendo ao juízo também qual direito está sendo invocado e a pretensão do autor da
ação.
Na área criminal são dois os principais instrumentos que provocam a jurisdição
estatal. A denúncia, que é a peça originada no Ministério Público e que inicia uma ação penal
para os crimes de ação penal pública, e a queixa, que parte de uma iniciativa particular,
normalmente da parte ofendida, para que seja instaurado um procedimento contra o praticante
do delito.
O importante é saber que os processos de negócio da área judicial iniciam de
diversas formas e pela iniciativa de vários agentes: pessoas físicas, advogados, Ministério
Público etc. Todas as formas, entretanto, estão baseadas em um documento inicial. É apenas
com o cumprimento de determinados requisitos legais que os documentos produzidos pelos
interessados impulsionam a jurisdição, chamando o estado a exercer sua tarefa de pacificador
social.
Outras entradas ainda podem ser verificadas quando a análise é direcionada para atos
internos ao trâmite legal de ações judiciais. Neste ponto, que já remete para uma entrada de
um subprocesso, outros instrumentos jurídicos fazem o paralelo entre conceitos. Como
entradas de subprocessos em causas judiciais citam-se as diversas espécies de recurso e
incidentes que podem incidir no curso do processo.

5.1.2 Procedimentos
A prestação jurisdicional é um serviço oferecido exclusivamente pelo Estado. Assim
como em qualquer outro serviço público, uma das características mais marcantes é o alto grau
de formalidade ao qual estão submetidos os agentes diretamente envolvidos.
Nos órgãos judicantes isto é ainda mais visível, pois toda solicitação oficializada
perante eles está necessariamente vinculada a procedimentos legais prescritos em lei. Não
cabe aos membros do Poder Judiciário nem de qualquer outro órgão estatal decidir a forma de
julgamento das causas judiciais. Elas necessariamente estão vinculadas aos procedimentos
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pré-definidos pela lei processual, não havendo possibilidade de distorção nesse cenário, sob
pena de invalidade de todos os atos praticados fora do caminho prescrito.
Cada tipo de ação possui um determinado rito legal a ser cumprido. Sempre existe
um determinado procedimento geral que será aplicado a cada processo judicial colocado para
julgamento.
A legislação processual civil indica expressamente a existência de alguns
procedimentos legais; o procedimento comum, dividido em ordinário ou sumário, e os
procedimentos especiais. No direito processual penal são mencionados alguns tipos de
processos, mas que em uma interpretação mais restrita são na verdade procedimentos. Citamse os processos da competência do juiz singular, os processos de competência do júri,
processos relativos à responsabilidade dos funcionários públicos, entre outros.
A prática muitas vezes mostra que um processo judicial pode ter início em
determinado procedimento e terminar em outro. Os mais variados fatos podem ocasionar esta
situação, como a designação inadequada da ação pelo advogado ou uma interpretação diversa
do magistrado em relação ao juízo competente. Os casos de correções de classe processual são
bons exemplos, como a conversão do divórcio litigioso em consensual. Mas esta característica
natural dos direitos e dos ritos não muda o fato de sempre haver um procedimento legal
determinado para cada processo.
Desta forma, os procedimentos mencionados no conceito de processo de negócio
estão claramente presentes também nos processos judiciais, indicando todo o conjunto de
formas e rituais estabelecidos em lei para que o servidor do estado possa proferir um
julgamento juridicamente válido.

5.1.3 Atividades
As atividades são as várias formas com as quais os atos do processo são
materializados na realidade diária de tribunais de justiça, fóruns, juizados especiais e qualquer
um de seus órgãos auxiliares.
A elaboração de despachos e sentenças, a realização de diligências por oficiais de
justiça e a publicação de editais por servidores cartorários são apenas alguns poucos exemplos
frente às inúmeras atividades realizadas em processos judiciais por membros do Poder
Judiciário.

91

Mas, como visto, o andamento do processo de negócio judicial não diz respeito
apenas aos agentes públicos. Apesar de os órgãos da justiça pública serem os legítimos
detentores do processo em si, as atividades realizadas na sua tramitação são as mais variadas e
muitas delas necessariamente envolvem as partes e advogados. A realização de audiências é
um exemplo de atividade conjunta.
Em uma análise abrangente é possível dizer que as atividades do processo de negócio
judicial podem ocorrer em qualquer localidade. Se as partes de um processo entram em
acordo, basta um documento manifestando a nova situação para que o magistrado encerre o
processo.
Porém, mesmo que as atividades não sejam exercidas apenas nas dependências do
Poder Judiciário, os documentos que farão parte do processo, apesar de produzidos fora da
instituição pública, devem ser entregues a ele. É o oferecimento de documentos, ou a reiterada
falta deles pelas partes, advogados, Ministério Público e terceiros interessados que pode
mover o processo.

5.1.4 Saídas
A saída de um processo judicial é seu julgamento. É, em síntese, a sentença proferida
pelo magistrado ou o acórdão emanado por um órgão colegiado competente.
Da mesma forma que a interposição de um recurso processual pode significar uma
nova entrada, o fim do processo em apenas determinada instância de julgamento também
pode ser considerada uma saída.

5.2 A lógica processual e os fluxos de trabalho
Falar em aplicações computacionais é falar de lógica. “As leis lógicas estruturam o
Sistema Jurídico no que tange à linguagem, evitando o sem sentido e o contra sentido. A
lógica, porém, não se confunde com aquelas leis tornadas normas, pois trata dos cânones
sobre o cálculo abstrato no nível metalingüístico” (ROVER, 2001, p. 185). A lógica é
descritiva, as leis são prescritivas.
No mesmo sentido, falar da aplicação de fluxos de trabalho automatizados por meio
de software é falar da lógica envolvida em um processo de negócio.
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A definição da seqüência de ações humanas tomadas em um processo judicial
também é um exercício de lógica. A prescrição sobre como uma demanda judicial deve ser
levada adiante está amplamente codificada. Partindo da Constituição Federal, passando pelos
códigos processuais e leis que regulam matérias específicas, até chegar aos regimentos
internos e portarias de cada tribunal, é possível encontrar uma infinidade de normas que têm
como objetivo o adequado andamento de uma demanda judicial.
Acredita-se que a documentação das regras processuais em inúmeras leis, mais que
sustentar a validade legal dos atos praticados, procura garantir um procedimento justo e
rápido, que atenda as expectativas dos cidadãos na busca de seus direitos.
Mesmo assim seria ingênuo acreditar que a letra da lei basta para programar
adequadamente um sistema de workflow. Em termos gerais, a realidade mostra que existe
uma grande variedade nas formas de administração dos processos em cada unidade judicial.
Fato este que é muito natural por dois motivos básicos: primeiro porque a quantidade de
processos e pessoas envolvidos demanda estratégias diferenciadas para o gerenciamento dos
recursos; segundo porque a interpretação das normas jurídicas sempre está sujeita a uma
interpretação diversa dependendo do entendimento e dos fundamentos de quem a faz.
Como as leis, processuais ou materiais, são formuladas em termos gerais e abstratos,
sua aplicação para um caso concreto depende necessariamente da atuação de quem aplica o
direito; juízes, escrivães, advogados, partes, entre outros agentes. “Nessa tarefa, o primeiro
trabalho consiste em fixar o verdadeiro sentido da norma jurídica e, em seguida, determinar o
seu alcance ou extensão” (MONTORO, 1995, p. 369). Mesmo assim a forma de interpretação
mais comum é a declarativa, ou seja, que apenas procurar declarar o pensamento escrito na
lei, pois parte do pressuposto que o legislador conseguiu expressar-se de forma conveniente.
A verificação do valor de uma norma jurídica frente a um caso real é também muito
importante quando a discussão trata de questões processuais. Porém esta necessidade é mais
pacífica e requer um trabalho menos minucioso quando comparada com as possíveis
interpretações quando o assunto refere-se à existência de um direito material. É mais fácil
aferir a perda de um prazo processual ou a incompetência na produção de um ato processual
do que garantir uma interpretação amplamente aplicada quando direitos relativos à sucessão
de bens, por exemplo, está em jogo.
Parece claro que se faz necessário discutir qual o grau de racionalidade que a
sociedade hodierna exige para o Sistema Jurídico, fator que determina sua
sobrevivência e manutenção. As dificuldades que envolvem o mundo jurídico
quanto à sua sistematização não deve significar que as expectativas de racionalidade
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devam ser abandonadas, e que se devesse ir de encontro à realidade sem dispor de
critérios objetivos e mais claros (ROVER, 2001, p. 189).

O caráter altamente técnico que envolve o andamento de cada processo judicial nos
tribunais é o que permite uma interpretação menos conflituosa, e consequentemente uma
aplicação mais clara das regras processuais. A análise dos procedimentos judiciais genéricos e
específicos para casos especiais definidos em lei permite a construção de sistemas lógicos,
que podem guiar os operadores jurídicos na realização de seus trabalhos.
“A ciência do Direito e o próprio ordenamento jurídico com suas normas dogmáticas
procuram construir uma ordem, dizendo algo sobre si mesmo, criando regras que eliminem
contradições e vazios – lacunas” (ROVER, 2001, p. 187). Porém, é claro que, mesmo o direito
tendo esta característica de sistema fechado, é ilusão achar que seus regramentos bastam por
si mesmos. A longa duração temporal de alguns textos legais não significa a impossibilidade
de surgimento de novas práticas jurídicas. Em sentido contrário, a criação de mais e mais leis
também não consegue impor de imediato a quebra de tradições seculares do dia-a-dia forense.
Um trabalho sobre a adoção de tecnologia nos tribunais italianos reforça a
característica altamente formal na qual estão submetidos os processos judiciais em sistemas
de governo democráticos.
É bem conhecido que as principais funções institucionais dos sistemas judiciais são
resoluções de disputas e aplicação de leis. Tribunais são organizações que resolvem
conflitos e disputas entre duas ou mais partes aplicando a legislação. Suas decisões
são tomadas seguindo regras formais descritas em detalhados procedimentos
judiciais. Na realização de suas funções institucionais os tribunais operam em uma
rede organizacional onde advogados, polícia, promotores, departamentos prisionais e
outros órgãos trocam informações a documentos com valor substantivo e formal.
Tais trocas, assim como as funções gerais dos sistemas judiciais, são altamente
formalizadas. Por essas razões, os procedimentos judiciais podem ser consideradas
trocas certificadas e formais de dados e informações que levam os tribunais a
decidirem (CONTINI, 2007, p. 4, tradução livre do autor)34.

34

No original: “It is well known that the main institutional functions of judicial systems are disputes

resolution and law enforcement. Courts are organisations that solve “conflicts” and “disputes” between
two or more parties applying and enforcing the laws. Their decisions are taken following formal rules
prescribing in detail judicial procedures. In performing their institutional functions they operate in an
intricate organisational network where lawyers, police, prosecutors’ offices, prisons departments and
other agencies exchange data and documents with a substantive and formal value. These exchanges
as well as the general functioning of judicial systems are highly formalised. For these reasons, judicial
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No estudo os autores afirmam que a análise das regras formais do processo permite
uma descrição detalhada do fluxo de trabalho em qualquer órgão da justiça, visto que todos
estão submetidos às mesmas regras procedimentais, sejam elas de caráter geral ou específico.

5.3 A estrutura computacional dos dados judiciais
A quantidade diária de dados gerados em fóruns e tribunais cresce de forma
exponencial. Mesmo nos processos em papel, cada novo registro necessita de um cadastro
detalhado no sistema de informática da instituição.
A individualização de cada novo processo contém uma série de dados básicos dos
registros, como a qualificação de quem figura nos pólos do processo, o valor da ação, o
procedimento da causa, etc. Toda esta massa de dados é vital para que rotinas de automação
possam agir de forma segura e produtiva. Além de fornecer informações relevantes e
essenciais para o controle do serviço prestado, apenas a correta estruturação das informações
judiciais em bancos de dados proverá o correto funcionamento do fluxo de trabalho da
instituição.
No processo eletrônico, a necessidade de estruturar as informações geradas pelos
participantes,

gestores

e

auxiliadores

do

processo

é

ainda

mais

importante.

Consequentemente, cada vez mais será necessário um processamento computacional
adequado dos documentos e dados gerados na rotina forense, principalmente com o aumento
do número de processos em meio eletrônico.
A descrição dos elementos a seguir dará uma idéia sobre os recursos tecnológicos
necessários nas rotinas de trabalho da Justiça. O que se pretende é demonstrar de que forma
ocorre a estruturação dos dados e das informações geradas diariamente nos tribunais. Na
seqüência será feito o relacionamento entre esta estrutura e o funcionamento de um fluxo de
trabalho destinado a automatizar e a controlar as atividades que movem cada processo.

proceedings can be considered as certified and formal exchanges of data and information that lead
courts to take decisions” (CONTINI, 2007, p. 4).
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5.3.1 Principais componentes de um fluxo de trabalho judicial
Antes de propor um fluxo de trabalho que vise automatizar o andamento de
processos judiciais em meio eletrônico, é necessário demonstrar como é a estrutura dos dados
gerados no trâmite dos processos, além de definir outros elementos que atualmente fazem
parte do processo judicial quando considerado o seu tratamento computacional.
Vale ressaltar que o número de dados utilizados na prática é muito maior, tendo em
vista a quantidade de fases processuais previstas em lei, no entanto os principais serão aqui
analisados. Alguns dos elementos mencionados a seguir fazem parte da rotina forense mesmo
nos processos em papel. Outros já estão no contexto do processo eletrônico e das novas
tecnologias de processamento de dados e documentos.
A seguir, os principais componentes relacionados à gestão de processos judiciais:
Classe: é a categorização que indica a qual rito ou procedimento definido em lei cada
processo está vinculado. São os tipos de ações judiciais existentes. Este é o principal
componente para a definição da rota a ser seguida. O Conselho Nacional de Justiça propôs
uma tabela35 contendo uma lista de classes para unificação dos dados em todos os tribunais do
país.
Movimentação: são breves descrições, ordenadas cronologicamente, que indicam o
que aconteceu com o processo em diferentes momentos. Mesmo nos processos em papel, e até
antes de qualquer tipo de informatização, as movimentações ou andamentos já eram
utilizados. Devido a sua importância para uma consulta cronológica do processo, também
existe proposição do CNJ para uma interoperabilidade entre as tabelas de movimentações36
dos tribunais.
Documentos: para que a efetiva automatização das atividades no trâmite dos
processos judiciais seja alcançada é necessária uma estruturação bem definida dos tipos de
documentos que farão parte de cada nova ocorrência.

35

Tabela disponível em: <http://serpensp2.cnj.gov.br/tabela_classes_cnj_publica/consulta_publica

_classes.php>.
36

Tabela

disponível em:

publica_movimentos.php>.

<http://serpensp2.cnj.gov.br/tabela_movimentos_cnj_publica/consulta_
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De forma simples pode-se dividir os documentos em dois grandes grupos:
documentos internos e externos. Os primeiros referem-se a documentos gerados na própria
instituição responsável pelo julgamento do processo. Os tipos de documentos mais comuns
utilizadas nos tribunais são: sentenças, despachos, decisões interlocutórias, mandados, ofícios,
alvarás, cartas e editais. Cada um tem requisitos intrínsecos para ser considerado válido. Por
exemplo, a sentença e os despachos só têm validade quando assinados pelo próprio juiz, ao
passo que certidões de cartório ou oficial de justiça também só têm validade com a respectiva
assinatura dos agentes competentes para sua elaboração.
É bom voltar a lembrar que nos casos dos documentos de competência do juiz é
muito comum a sua produção pelo escrivão e seus auxiliares. Por esse motivo a automatização
de atos deve levar em conta também atividades que controlem o estado do documento dentro
do fluxo. A sentença ou o despacho até pode ser produzido por outros agentes, mas só deve
ser publicado após a assinatura do magistrado, que valida legalmente o ato proferido
antecipadamente por seu auxiliar.
Os documentos externos dizem respeito aos atos das partes. São todas as peças
geradas em escritórios de advocacia, procuradorias e ministério público. Neste caso são
enquadrados também os documentos produzidos pelas próprias partes do processo, como o
habeas-corpus, que pode ser produzido à mão pela pessoa que está sendo ou possivelmente
será coagida de alguma forma por determinada autoridade.
Uma exceção à regra são os termos que contêm reclamações feitas diretamente em
uma unidade judicial, como as que ocorrem nos juizados especiais. No entanto estes
documentos, apesar de serem produzidos por órgão próprio do tribunal estão diretamente
atrelados aos pedidos da parte autora, e sem exceção devem ser levados para a apreciação do
juiz legítimo da pretensão de direito material.
O certo é que os clientes do processo judicial, seja ele em papel ou em formato
eletrônico, produzem uma série de documentos essenciais para a formação de novas
ocorrências no fluxo de trabalho. Além de serem responsáveis em trazer para o juízo qualquer
documento que possa embasar sua pretensão ou defesa.
Um bom exemplo de documento externo são as chamadas petições iniciais,
denominação dada ao documento provoca a jurisdição estatal, ou seja, inicia o processo da
área cível. Genericamente serão chamados apenas de petições os documentos intermediários
apresentados por advogados e partes no processo.
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Outro exemplo são as procurações. É este tipo de documento que confere poderes ao
advogado para atuar em favor de uma das partes do processo. É um documento importante
que legitima a atuação dos advogados em cada proposição. Para o processo eletrônico estudase a possibilidade de nem permitir o envio da petição sem que esteja acompanhada de
procuração assinada pela parte.
Ainda uma série de outros exemplos pode ser citada, como, as contestações,
contratos, certidões extrajudiciais, etc.
Categorias de documentos: para que um fluxo de trabalho possa automaticamente
reconhecer determinados atos, é preciso que a recepção, a produção e o armazenamento de
documentos no sistema estejam baseados no conceito de categorias. A categoria é uma
denominação que permite o agrupamento dos diversos tipos de documentos que iniciam e
fazem parte de um processo. Assim, as petições iniciais, despachos, sentenças, ofícios e
demais documentos são tratados de forma diferente.
As categorias de documentos, além de permitirem um agrupamento muito importante
para a automatização dos processos e geração de estatísticas, indicam quais são os agentes
competentes para sua elaboração, alteração e validação através de assinaturas digitais. O juiz é
o único que pode assinar sentenças e despachos, da mesma forma que o oficial de justiça é o
detentor exclusivo pela elaboração de uma certidão referente ao cumprimento de um
mandado.
Modelos: para cada categoria de documento originado dentro da instituição é
possível a criação de modelos básicos. São eles que servem de base para os documentos
gerados para os processos. A utilização de modelos pode parecer uma espécie de
engessamento das atividades jurisdicionais para alguns, mas é inegável sua importância para a
superação do trabalho diário dos operadores do direito. Magistrados e demais auxiliares da
justiça utilizam os modelos como uma forma facilitada de enquadramento do caso concreto
em situações genéricas, habitualmente reproduzidas na rotina de um órgão jurisdicional.
Sem dúvida uma grande parte dos atos, e provavelmente a maioria deles, depende de
uma apreciação mais particular do operador, pois informações exclusivas de cada ocorrência
são processadas. O depoimento de uma pessoa nunca poderá ser substituído por um modelo,
nem uma sentença poderá ser reproduzida com validade indeterminada se pelo menos os
nomes das partes participantes não forem atualizados.
Mas também é inegável que a repetição idêntica de certos atos é passível de
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automação por meio de referências computacionais que não firam direitos ou indicações
legais. Tal afirmação é ainda mais comprovada em varas de competência exclusiva, onde o
grau de especialização torna as práticas forenses naturalmente mais dinâmicas devido ao
mapeamento detalhado das possibilidades processuais37.
Fluxos de trabalho: como visto anteriormente, cada processo judicial está vinculado
a um determinado rito estabelecido por lei. Genericamente é possível dizer que cada
procedimento descrito em lei, e que determina o modo de andamento das diversas classes de
processos, é uma rota distinta do workflow. Por determinar com detalhes o caminho a ser
seguido, as rotas podem ser chamadas, elas próprias, de fluxos.
Desta forma, os fluxos de trabalho são os agrupamentos que reúnem as regras e os
processos de determinadas classes, mantendo assim, inclusive em sua denominação, um
estreito vínculo com a natureza jurídica de cada processo. É o distinto trâmite legal ao qual
está vinculada cada ocorrência que determina o fluxo a ser seguido.
Uma tendência bastante comum nos órgãos do Poder Judiciário é a criação de varas
especializadas. O objetivo é agrupar em locais específicos o julgamento das ações que tratem
de causas semelhantes. Esta prática já é utilizada amplamente na separação de causas cíveis e
criminais. Mas vários outros ramos de aplicação também são utilizados: família, trânsito,
execução fiscal, execução penal, crimes de corrupção, crimes relacionados ao meio ambiente,
etc.
A atuação dos juízes em unidades judiciais voltadas para temas específicos permite a
aquisição de uma experiência ampla sobre os temas debatidos. A especificidade do trabalho
realizado nas varas especializadas tende a tornar mais célere o trâmite dos procedimentos
realizados, pois os agentes envolvidos ganham eficiência na análise do aspecto fático de cada
causa frente à quantidade de casos semelhantes julgados. O conhecimento da legislação
específica, fundamental para um julgamento juridicamente válido e socialmente adequado,
também é beneficiado pela atuação em varas especializadas.
Por este motivo, a criação de fluxos de trabalho específicos em varas especializadas
pode potencializar ainda mais o objetivo de agilização dos trabalhos realizados nesses tipos de
unidades judiciais. Porém, isto não quer dizer que em varas únicas, comuns em comarcas com

37

Por exemplo, varas de execução fiscal.
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pequeno número de habitantes, não seja possível a aplicação de um sistema de workflow.
Basta que o sistema utilizado agrupe as diversas ocorrências de acordo com sua natureza,
determinando previamente a rota padrão a ser seguida.
Alguns exemplos de grandes fluxos de trabalho judiciais são: juizado especial cível,
juizado especial criminal, varas de família, varas de execução fiscal, etc.
Fila de trabalho: os processos judiciais físicos são normalmente organizados em
compartimentos que possuem nomes para indicar sua fase processual ou a atividade que deve
ser feita em cada ocorrência. Chamados tradicionalmente de escaninhos, estes locais físicos
onde são armazenados os processos judiciais em papel são de grande importância para a
localização de cada registro, tendo em vista o elevado número de volumes que circulam em
alguns cartórios judiciais.
Como mencionado, normalmente estes locais têm descrições que indicam o que deve
ser feito para o registro naquele momento processual. As filas são o correspondente em meio
digital desses armários. São basicamente pastas definidas no sistema, que possuem nomes
específicos e que armazenam os processos de acordo com a fase em que se encontram.
Em um ambiente de workflow, cada fila tem propriedades especiais de controle,
deixando de lado seu objetivo de mero armazenamento do processo material. Fazendo um
paralelo entre a velha e a nova realidade dos processos judiciais, é possível afirmar que as
filas de trabalho fazem o papel de escaninhos digitais para os processos eletrônicos.
Ao contrário do que ocorre com os locais destinados ao armazenamento dos
processos em papel, onde devido à grande quantidade é possível encontrar vários locais com o
mesmo nome, no ambiente digital cada fila de trabalho possui descrição única. Ou seja, todos
os registros que estão em uma fase comum são virtualmente armazenados em apenas um
lugar, com a vantagem adicional de serem ordenados automaticamente de acordo com a
ordem de chegada na fila e considerando os critérios de prioridade de tramitação legalmente
impostos.
Como mencionado no capítulo relativo aos princípios processuais, vale repetir que a
ordem de chegada dos processos para sua apreciação pelo agente responsável é muito difícil
de ser respeitada nos processos tradicionais em papel, principalmente devido ao ambiente
caótico nos quais se encontram os processos nos cartórios de grande movimento.
Atividades: em um ambiente de workflow são chamadas de atividades as diversas
tarefas vinculadas a cada fila de trabalho. Assim, se as filas de trabalho indicam
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genericamente o que deve ser feito nos processos nela inseridos, os botões das atividades
apontam de forma mais precisa o procedimento a ser utilizado no momento.
Eventos: eventos são os gatilhos que disparam uma determinada ação no fluxo de
trabalho. Os eventos são normalmente acionados por movimentações lançadas nos processos.

5.4 Proposta de alguns fluxos de trabalho para processos judiciais
eletrônicos
A partir de agora serão descritos e representados em forma de fluxo de trabalho três
tipos de atos judiciais. Dois deles são praticados essencialmente na fase inicial de processos
cíveis vinculados a qualquer procedimento, a análise da petição inicial e a citação do réu. O
terceiro é realizado constantemente durante todo o andamento do processo, a intimação.
O texto e as figuras a seguir descrevem as atividades realizadas pelos agentes e, ao
mesmo tempo, propõem um fluxo de trabalho voltado para a automatização destes três atos.

Figura 5 – Representação de elementos do workflow judicial
Fonte: elaborado pelo autor

5.4.1 1ª fase – Propositura da ação e análise da petição inicial
Atos do advogado - O advogado da parte autora deve enviar a petição inicial do
processo, a procuração e demais documentos para o órgão do Poder Judiciário. Para processos
em meio digital, este envio é feito preferencialmente mediante um portal na internet mantido
pelo tribunal onde a ação será julgada.
Nesta etapa o advogado deve indicar as informações básicas do processo, tais como:
nome e qualificação das partes, classe do processo, valor da causa, etc. Os documentos
enviados devem estar assinados eletronicamente, consequentemente é necessário um cadastro
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adicional do processo. As informações prestadas em separado, no entanto, devem estar
coerentes com o que está na petição inicial.
A lei do processo eletrônico indica que nesta etapa as informações prestadas pelo
advogado no cadastro pela internet podem já distribuir o processo para a vara competente.
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 (BRASIL
c, 2008).

Atos do escrivão/escrevente - Cada novo registro no sistema do tribunal deve
possuir dados sobre a data e hora de sua recepção. O sistema deve levar em conta tais dados
para colocar cada registro ordenado por tempo de chegada. Ou seja, cada petição inicial deve
entrar em uma fila de análise de acordo com o momento de recebimento e registro no banco
de dados. Tal característica impede que uma ação registrada às 14h00, por exemplo, seja
encaminhada para análise antes de outra que foi recebida às 14h30.
Como mencionado acima, esta análise deve levar em conta a ordem de recebimento
de cada registro. Porém, como a lei determina tramitação prioritária em alguns casos
especiais, como “idoso” e “réu preso”, é desejável que o sistema de envio utilizado pelo
advogado possua campos que indiquem tais características, e que a interface utilizada pelo
escrivão também as leve em consideração para realizar a ordenação.
Mesmo que a lei valide legalmente a distribuição direta feita pelo advogado no
momento de envio da petição inicial, a prática forense demonstra a necessidade de uma
análise prévia antes da entrega de um processo judicial ao seu julgador.
Diz o parágrafo único do artigo 14 da lei do processo eletrônico: “Os sistemas devem
buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada”
(BRASIL c, 2008).
O cuidado na entrega do processo ao seu julgador está relacionado ao parágrafo
único do artigo citado. Ora, se a lei indica que os sistemas utilizados nos tribunais devem ser
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capazes de identificar prevenção, litispendência e coisa julgada38, alguns parâmetros ele deve
possuir para realizar esta tarefa com eficácia.
Normalmente os dados que acusam tais situações referem-se às partes, à classe e ao
valor do processo. Consequentemente, devem ser cadastrados separados da petição inicial,
para que possam ser comparados, via processamento computacional, com outros dados
previamente existentes na instituição.
Nos processos em papel a inserção em separado destes dados também ocorre,
conforme determina de forma genérica a lei processual civil.
Art. 166. Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará,
mencionando o juízo, a natureza do feito, o número de seu registro, os nomes das
partes e a data do seu início; e procederá do mesmo modo quanto aos volumes que
se forem formando (BRASIL a, 2008).

No processo eletrônico a sistemática muda, pois o responsável por este cadastro
prévio será o próprio advogado. Feito o cadastro, anexada e enviada a petição inicial e
procuração o processo estará autuado.
Petrônio Calmon comenta que a lei do processo eletrônico não deveria ter entrado em
tais detalhes, “pois para tanto deveria estar tratando de todos os aspectos da utilização da
informática no processo judicial” (2007, p. 132). O autor destaca que o assunto é referente à
administração da justiça e não à informatização do processo, lembrando que o uso de sistemas
informatizados há muito tempo já auxilia na identificação dos casos de prevenção,
litispendência e coisa julgada.
Assim, mesmo que o envio eletrônico da petição já garanta sua distribuição para um
magistrado, sugere-se que, após a recepção desse conjunto de dados no sistema do Poder

38

Artigo 253 do Código de Processo Civil:

“Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda
que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.
Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz, de ofício, mandará
proceder à respectiva anotação pelo distribuidor” (BRASIL a, 2008).
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Judiciário, o escrivão e seus auxiliares possam fazer uma conferência prévia do cadastro e das
peças processuais enviadas pelo advogado.
Se o cadastro estiver sem problemas, ou seja, se houver coerência entre os dados
cadastrados previamente no portal e a petição, a procuração e os documentos apresentados, o
processo é distribuído através de comando no sistema de informática da instituição. Caso
sejam constatadas divergências entre os dados da petição e do cadastro prévio realizado no
portal, o escrivão poderá determinar a correção de tais dados, operação essencial para que
uma possível litispendência seja detectada, por exemplo.
A distribuição é o ato que direciona o processo para alguma vara, de acordo com as
competências necessárias para análise do processo. É este também o ato que gera a primeira
movimentação de cada novo processo. A partir desta movimentação, nomeada “processo
distribuído”, o sistema, levando em conta a vara sorteada, encaminhará o processo para uma
fila de trabalho de uso exclusivo do juiz daquela unidade jurisdicional.

Atos do juiz - Após a distribuição, os autos digitais são automaticamente
encaminhados ao juiz que está vinculado à vara para a qual foi distribuído o processo. A
chegada do processo na fila de análise do magistrado também deve obedecer a um critério
temporal, a fim de que os processos que foram protocolados antes sejam apreciados primeiro.
A mesma regra vale para os processos nos quais a parte autora esteja enquadrada em alguma
condição especial.
Nesta fase inicial do processo, quando de fato ainda nem se completou a relação
processual por faltar a participação do réu, o magistrado tem três possibilidades de acordo
com a lei processual civil. A primeira possibilidade é que ele determine a emenda da petição
inicial. O artigo 284 do Código de Processo Civil diz que:
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos
nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo
de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial.

Seguindo a lógica processual, a determinação de emenda da petição inicial deve
disparar um comando específico para o registro que está sendo analisado no momento pelo
juiz da causa. Este comando será ativado de acordo com a movimentação lançada no
processo, que, no caso, poderia ter a seguinte descrição “Despacho proferido – Determinando
emenda da inicial”.
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Esta movimentação é o comando que deve encaminhar o processo para um outro
subfluxo de trabalho, o da intimação do advogado. As intimações, que tradicionalmente são
atos preparados pelo escrivão e seus assistentes, serão tratadas no próximo tópico do trabalho.
A segunda possibilidade dada ao julgador na análise inicial do processo é o
indeferimento da petição inicial. O Código de Processo Civil indica uma série de
possibilidades nas quais o juiz pode indeferir de imediato o prosseguimento da ação proposta.
Art. 295. A petição inicial será indeferida:
I - quando for inepta;
II - quando a parte for manifestamente ilegítima;
III - quando o autor carecer de interesse processual;
IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, §
5o);
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à
natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder
adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira
parte, e 284.
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III - o pedido for juridicamente impossível;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si (BRASIL a, 2008).

Nesse caso o advogado do autor deve ser intimado através de publicação no Diário
Oficial. Após a intimação, se a parte e seu procurador não aceitarem os motivos do
indeferimento pelo juiz, o advogado pode entrar com uma apelação (novo fluxo). O envio da
apelação faz com que os autos retornem novamente para o juiz. Após recebê-los, o magistrado
pode reconsiderar sua decisão e fazer com que o processo siga seu trâmite normal, ou não
reconsiderar, caso em que o processo é remetido para decisão da instância superior (tribunal
de justiça).
Indica expressamente tais possibilidades o Código de Processo Civil:
Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão.
Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente
encaminhados ao tribunal competente (BRASIL a, 2008).

A terceira possibilidade é o juiz aceitar sem ressalvas todos os termos da petição
inicial bem como os documentos que a acompanham. Neste caso, o próximo passo é ordenar a
citação da parte contrária para que esta venha se defender em juízo. Muitos autores
consideram a citação um dos atos mais importantes do processo, pois somente através dele é
que se estabelece uma relação processual válida. A comunicação à parte contrária sobre a
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existência de um processo contra ela é feita pelo correio, por oficial de justiça, por edital ou
por meio eletrônico. Todas as atividades preliminares relacionadas à citação são de
competência do escrivão e seus auxiliares e seguem regras determinadas pelo Código de
Processo Civil e pelas normas internas de cada órgão judicial.
É preciso dizer que os atos acima mencionados não se mostram como únicas
possibilidades. A análise da petição inicial ainda pode ter outras conseqüências se analisada
de maneira mais ampla. É possível que o magistrado se declare incompetente para a análise
do processo, determinando a redistribuição para outra unidade; ou que ordene a citação de
outras partes não expressamente mencionadas no documento inicial, por entender que sua
participação é necessária; entre outros casos.
Mesmo assim, as três possibilidades apresentadas são as mais comuns na prática, de
forma que bastam para demonstrar como pode ser realizado o fluxo a partir desta fase inicial
do processo judicial.
A figura a seguir mostra de forma gráfica o fluxo de trabalho para esta fase inicial do
processo, ou seja, o ajuizamento, distribuição e análise preliminar da petição inicial e
documentos.
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Figura 6 – Proposta de fluxo de trabalho para análise da petição inicial
Fonte: elaborado pelo autor
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5.4.2 2ª fase – Intimação do advogado
Como foi visto no item anterior, é possível que a proposição de uma causa para
julgamento não seja aceita de imediato pelo magistrado competente. Quando isto ocorre é
necessário que a parte autora e seu representante legal sejam avisados sobre os motivos da
não-aceitação – seja a recusa integral, caso em que o processo é diretamente arquivado; seja
parcial, quando é determinada a correção (emenda) da petição inicial. Este aviso é feito
através do ato chamado intimação.
A intimação mencionada no fluxo anterior foi tratada especificamente em relação à
fase inicial do processo, ou seja, quando incidentes as hipóteses dos artigos 284 e 295 do
CPC. Mas sem dúvida, como é possível deduzir da interpretação dos princípios processuais da
publicidade e do contraditório, tal ato não ocorre apenas nesta fase. Sua realização é constante
enquanto a causa está sendo julgada, não sendo exagero dizer que é um dos atos mais
praticados pelos agentes dos órgãos jurisdicionais. Por este motivo, a proposta é mostrar a
possibilidade de automação deste ato não apenas no início do processo.
De modo geral, a intimação é o ato que tem como finalidade comunicar aos
interessados determinadas ocorrências no curso de um processo. Ou seja, basicamente é ato
destinado à comunicação processual que deve obrigatoriamente ocorrer em qualquer instância
ou fase do procedimento judicial.
Na definição do Código de Processo Civil: “Art. 234. Intimação é o ato pelo qual se
dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa” (BRASIL a, 2008).
A comunicação dos atos realizados no processo é um tema crítico e essencial para o
funcionamento da justiça. É somente através dos atos de comunicação que alguns princípios
processuais básicos são garantidos. A importância é tamanha que todo o capítulo II da lei do
processo eletrônico se dedica ao assunto.
Especificamente sobre as intimações assim dispõe a Lei 11.419:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
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intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência
eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo
processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse
serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar
prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer
tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio
que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais (BRASIL c, 2008).

Paulo Toniazzo comenta que a Lei 11.419 ampliou a prática de atos processuais por
meio eletrônico, criando, inclusive, uma nova modalidade de comunicação ao dispor sobre o
portal de internet com tal finalidade. “Nesta forma de comunicação, as informações relativas
aos atos processuais são disponibilizadas em um portal próprio, ou em área restrita do site
institucional, com acesso restrito ao credenciado, de modo a preservar o sigilo, a identificação
e a autenticidade de suas comunicações” (2008).
Desta forma, para a criação de um fluxo de trabalho automatizado voltado para a
intimação do advogado da parte autora, a primeira hipótese a ser considerada para fins de
automação é que a intimação seja realizada pelo portal de internet.
Para que isto ocorra é necessário que o advogado esteja cadastrado no portal do
Poder Judiciário. Assim, é premissa básica que o sistema de informática do tribunal possa
reconhecer tal situação. Caso o reconhecimento seja positivo, o despacho do juiz poderá ser
enviado ao portal imediatamente após ser finalizado e assinado.
Para fins de desburocratização e agilização do processo, a intimação pelo portal seria
a situação mais desejada. Mas como ressalta Petrônio Calmon, “algumas dificuldades poderão
ser sentidas, considerando que hoje os advogados costumam entregar essa tarefa aos
estagiários, empresas especializadas ou associação de advogados” (2007, p. 83-84). O autor
afirma que os tribunais não poderão deixar de lado este tipo de terceirização exercida em larga
escala.
Focando a proposta de fluxo em uma situação mais próxima da realidade atual, ou
até que o processo em meio eletrônico já seja amplamente usado pela comunidade jurídica, é
possível também que as atividades relacionadas à intimação continuem sendo realizadas pelo
escrivão e seus auxiliares. De qualquer forma a prática tradicional, com pequenas mudanças
para o processo eletrônico, também será utilizada quando o advogado não estiver habilitado
no portal.
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Nestes casos, o processo, a partir da movimentação lançada previamente (Despacho
proferido – Determinando emenda da inicial), será encaminhado para outra fila de trabalho,
agora de uso do escrivão. A partir desta fila é que esse agente deverá providenciar a intimação
do advogado da parte autora para que sejam feitas as correções na petição inicial
determinadas pelo juiz.
Neste cenário a intimação do advogado deve ser feita através de publicação no diário
da justiça eletrônico. Esta publicação, que pode conter a íntegra ou apenas trechos dos atos
processuais emanados pelo juiz da vara, é elaborada pelo escrivão e seus auxiliares e segue
uma série de regras que variam em cada instituição.
A lei do processo eletrônico dispõe sobre este novo meio de publicação:
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.
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser
assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade
Certificadora credenciada na forma da lei específica.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.
§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla
divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta)
dias no diário oficial em uso.

Apesar do “poderão” mencionado na lei, a existência de diários de justiça eletrônicos
já é prática bastante adotada no Brasil e tende a extinguir os impressos em papel. O Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, desde setembro de 2003 disponibiliza uma versão
eletrônica do diário estadual39, que possibilita o acesso pela internet aos atos judiciais e
administrativos dos seus órgãos (TONIAZZO, 2008).
Apesar da nova previsão legal, Petrônio Calmon comenta que nesse ponto a
legislação não alcança um “avanço significativo, sendo tão-somente um remendo de pano
novo em vestido velho, pois o método de trabalho não é alterado, mas somente o tipo de mídia
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O Diário de Justiça Eletrônico do Estado de Santa Catarina pode ser acessado pelo site

<http://tjsc6.tj.sc.gov.br/upl/diarioeletronico.do>.
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e o responsável por sua administração” (2007, p. 77). Em parte a afirmação do autor pode ser
verdadeira, principalmente em relação ao efeito jurídico de tal instrumento de informação
judicial. Mas algumas grandes mudanças indiretas já se fazem presentes.
Uma delas tem impacto direto na rotina da justiça, terminando com o prazo
diferenciado para comarcas do interior. Em tribunais que ainda não adotam parcial ou
integralmente a versão eletrônica do diário da justiça, a entrega da impressão pode demorar
mais de um dia para chegar a comarcas mais afastadas. Este tempo deve prorrogar em um ou
mais dias o prazo das partes. Com o diário eletrônico tal manobra não é mais necessária,
igualando a contagem no prazo na data de liberação do diário na internet.
A nova mídia das comunicações processuais amplia a efetividade do princípio da
publicidade, pois torna mais facilitado o acesso de qualquer cidadão aos atos do Poder
Judiciário, principalmente pela sua abrangência e gratuidade. Também facilita o trabalho dos
advogados, principalmente os que não possuem grande estrutura em seus escritórios. Além
das vantagens mencionadas acima, são permitidas buscas avançadas pelos conteúdos de
interesse específico do profissional, terminando com a leitura de incontáveis páginas ou o
pagamento de empresas especializadas para tal serviço.
Mas provavelmente os maiores avanços não jurídicos do diário eletrônico são nos
aspectos econômico e ambiental. Um exemplo basta para ilustrar a magnitude da nova prática
em tais campos.
No estado de São Paulo desde 1º de outubro de 2007 não existe mais versão impressa
do diário oficial40. A 183º edição do ano passado encerrou 77 anos de funcionamento, e a
utilização diária de 17 toneladas de papel, ou 340 árvores por dia. Com tiragem média de 10
mil exemplares, o tribunal gastava cerca de R$ 5 milhões por ano41.
A elaboração de textos, por parte do escrivão e auxiliares, destinados à publicação no
diário oficial pode parecer modesta tendo em vista uma automatização mais radical dos
procedimentos no processo eletrônico. Pois não seria fantasia propor que o sistema
automaticamente criasse o documento de intimação do advogado. Ou mesmo que a intimação
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O Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo pode ser acessado pelo site

<http://www.dje.tj.sp.gov.br>.
41

Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/noticias/News_View.aspx?Articleid=143&Tipo=1>.
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com o teor do despacho já fosse enviada em tempo real para o representante da parte.
O fluxograma a seguir demonstra o ato da intimação de maneira gráfica.

Figura 7 – Proposta de fluxo de trabalho para intimação de advogados e partes
Fonte: elaborado pelo autor

5.4.3 3ª fase – Citação do réu
Para muitos autores a citação é o ato mais importante do processo. É através dela que
a relação processual se completa, e que o réu tem conhecimento sobre o ajuizamento de
processo contra ele, bem como sobre a possibilidade de se defender.
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O Código de processo Civil define o ato da citação nos seguintes termos: “Art. 213.
Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”
(BRASIL a, 2008).
A mesma lei processual também menciona expressamente as formas de
cumprimento:
Art. 221. A citação far-se-á:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - por edital.
IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria (BRASIL a, 2008).

Apesar de ser ato determinado exclusivamente pelo juiz competente para análise da
causa, normalmente sua preparação e cumprimento são efetivados por outros agentes. Por este
motivo, o despacho do juiz que determina a citação deve mover o processo para filas de
trabalho de uso do escrivão e seus auxiliares.
Especificamente para os processos eletrônicos, é possível que a citação ocorra
através de acesso ao portal fornecido pelo Poder Judiciário. Inclusive o inciso IV mencionado
no artigo acima foi incluído no Código de Processo Civil pela Lei 11.419.
Em tal hipótese, que depende do credenciamento do advogado, o processo pode ser
encaminhado automaticamente para uma fila de controle do sistema. Ali o prazo para citação
seria controlado e, dependendo da eficácia do ato (positivo ou negativo), outras rotinas de
automação entrariam em cena para indicar a produção de nova forma de citação ou o início de
contagem de prazo para defesa.
Caso contrário, ou seja, quando o advogado do réu não estiver credenciado no portal
para receber citações, o sistema deve encaminhar o processo para filas de trabalho de uso do
escrivão e seus auxiliares, que deverão providenciar a citação do réu segundo as outras formas
estabelecidas no artigo 221.

Atos do escrivão/escrevente (elaboração do AR) - Estando determinada pelo juiz a
citação da parte passiva do processo, e não estando o advogado da mesma habilitado a receber
citações por via eletrônica, a primeira tentativa de citação deve ser pelo serviço postal,
realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Porém existem algumas
exceções previstas no ordenamento processual civil.
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Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:
a) nas ações de estado;
b) quando for ré pessoa incapaz;
c) quando for ré pessoa de direito público;
d) nos processos de execução;
e) quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de
correspondência;
f) quando o autor a requerer de outra forma (BRASIL a, 2008).

Airton Rocha Nóbrega afirma que “sequer se justificam no contexto atual tais
hipóteses de exceção quando se tem um serviço postal altamente eficaz e reconhecidamente
eficiente” (2008). Com razão ele informa que muitas vezes tais restrições apenas servem para
criar entraves à tramitação das demandas.
A exclusão da possibilidade de citação pela via postal em alguns casos demanda uma
rota diferente para os processos que se encaixarem nessa situação. O ideal é que as
informações de cada ocorrência permitam o envio direto para a fila de trabalho correta.
Mesmo sendo uma lista que poderia ao menos diminuir, com as regras atuais já é possível
definir critérios para o direcionamento de cada ocorrência nessa fase do fluxo processual.
Nas ações de estado, que dizem respeito ao estado civil da pessoa, e nos processos de
execução (alíneas “a” e “d” do artigo 222) a regra de encaminhamento para que a citação seja
feita diretamente por oficial de justiça seria a classe dos processos. Ou seja, processos de
separação judicial, divórcio, alimentos e todas as espécies de execução não seriam colocados
na fila de trabalho que determina a citação por via postal.
Nos casos em que o réu for pessoa incapaz ou pessoa de direito público (alíneas “b”
e “c” do artigo 222), o encaminhamento seria feito pela qualificação da parte passiva do
processo. Assim, as informações prestadas no cadastro das partes são levadas em conta para
definir a forma inicial da citação.
Caso a hipótese seja do réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de
correspondência (alínea “e” do artigo 222), a regra de encaminhamento pode ser a existência
do código de endereçamento postal (CEP) na qualificação do réu. Inexistindo CEP a
ocorrência seria movida automaticamente para a fila de citação por oficial.
A última hipótese da citação não ser feita inicialmente por via postal é quando o
autor a requerer de outra forma (alínea “f” do artigo 222). Neste caso duas possibilidades
podem ser levantadas. Primeiramente, na análise da petição inicial o magistrado pode avaliar
o pedido do autor em tal sentido e, deferindo o mesmo, acionar atividade que direcione o
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processo para fila de trabalho distinta da citação por AR. Outra possibilidade é a de que o
cadastro inicial do processo contenha um campo de preenchimento opcional onde o autor
indique expressamente outra forma de citação. O preenchimento de tal campo teria efeito logo
após o despacho do juiz determinando a citação do réu.
Apesar das exceções do artigo 222, o mais comum ainda é a citação postal. Neste
caso é necessária a produção da carta que será enviada aos correios.
Este trabalho normalmente é realizado pelo escrivão e auxiliares, e segue regras que
visam à aceitação de cada correspondência pela instituição postal. Erros materiais como a
colocação de endereços errados ou sem CEP podem atrasar o processo e trazer mais custo
para a instituição. Por este motivo é desejável que a produção, o envio e a recepção das
correspondências também sejam em parte automatizados.
Cabe ressaltar que a devolução do AR pelos correios fornece informações
importantes para o fluxo de trabalho. A primeira informação relevante é a situação do AR. O
próprio formulário dos correios indica algumas situações específicas: “mudou-se”,
“desconhecido”, “recusado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número indicado”,
“ausente”, “falecido” etc.
Assim, se o AR foi cumprido positivamente a citação é dada como válida. Nestes
casos a data de devolução do AR constitui dado importante para o fluxo, pois é a partir desta
data que o sistema controlará o prazo para que o réu apresente sua defesa.
Se o AR foi devolvido sem cumprimento ocorrem duas hipóteses. A primeira são os
motivos de devolução que indicam alguma espécie de falha nos dados de endereçamento ou
da situação do réu informados pela parte autora. Como exemplo, citam-se os casos em que o
réu mudou-se ou que o endereço estava insuficiente. Tais hipóteses fazem com que o autor
deva se pronunciar, indicando dados mais precisos para a localização do réu, encaminhando,
assim, o processo para fila de intimação do autor.
A segunda hipótese de devolução do AR sem cumprimento são os casos em que
houve recusa no recebimento ou ausência reiterada do réu no local. Para fins de análise
jurídica, aceita pela maioria dos tribunais, essas duas situações indicam que a citação deve ser
tentada por oficial de justiça, tendo em vista a maior eficácia do ato em virtude de métodos
especiais utilizados por tais agentes.

115

Atos do oficial de justiça - Caso a citação por via postal não seja eficaz, ou ocorra
incidência de alguma das hipóteses das alíneas do artigo 222, a citação deverá ser feita por
oficial de justiça.
O oficial de justiça é agente do juízo encarregado de “cumprir os mandados relativos
a diligências fora de cartório, como citações, intimações, notificações, penhoras, seqüestros,
busca e apreensão, imissão de posse, condução de testemunhas, etc” (THEODORO JR., 1987,
p. 224).
Como mencionado em capítulo anterior, o Código de Processo Civil enumera as
principais responsabilidades deste auxiliar da justiça.
Art. 143. Incumbe ao oficial de justiça:
I - fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências
próprias do seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar,
dia e hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se-á na presença de duas
testemunhas;
II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
III - entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cumprido;
IV - estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem.
V - efetuar avaliações (BRASIL a, 2008).

Assim, cabe ao oficial de justiça entregar pessoalmente a citação para o réu nos casos
em que o ato não pôde ser cumprido por via postal. O que varia são as formas de entrega dos
mandados para estes agentes, dependendo da quantidade de atos e agentes envolvidos.
Em grandes comarcas é necessária uma quantidade razoável de oficiais de justiça
para que as diversas ordens emanadas pelos magistrados possam ser cumpridas dentro do
prazo legal. Normalmente nesses locais de grande movimento existe uma estrutura que
concentra a distribuição dos mandados para os oficiais. São as chamadas “centrais de
mandados”. Nestes casos uma grande quantidade de regras é formalizada, visando a
distribuição equilibrada na carga de trabalho.
Mas mesmo em comarcas pequenas o trabalho dos oficiais de justiça precisa ser
gerenciado. Independentemente do tamanho, o fato é que toda a rotina de entrega, controle e
recebimento dos mandados pode, em grande parte, ser automatizada - tratando-se, para um
sistema de workflow, de um subfluxo específico. No entanto, o presente trabalho não
analisará detalhadamente esta questão. O que importa, para fins do ato de citação, é saber que
para o fluxo de trabalho a informação relevante desta fase processual é o teor da certidão
emitida por este agente no ato da devolução do mandado citatório.
A certidão do oficial de justiça relativa aos mandados de citação possui basicamente
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um sentido, qual seja, informar se o réu foi encontrado e devidamente avisado sobre a ação
proposta contra ele. Desta forma, para o sistema do Poder Judiciário, o dado gerado pode ter
dois resultados: a citação foi positiva (réu encontrado) ou negativa (réu não encontrado). É o
resultado apresentado na certidão que encaminhará o processo judicial para a rota devida.

Atos do escrivão/escrevente (elaboração do edital) - Frustradas as tentativas de
citação pelo correio e/ou por oficial de justiça resta ainda uma alternativa legal para que o réu
conheça a ação proposta contra ele: a elaboração de edital de citação.
No entanto, este tipo de ato processual não é apenas utilizado quando os outros meios
de citação mostram-se ineficazes. O edital também é utilizado quando desde o início do
processo o réu não pode ser encontrado.
Determina o Código de Processo Civil:
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:
I - quando desconhecido ou incerto o réu;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o
cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua
citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de
radiodifusão (BRASIL a, 2008).

Por esse motivo, é necessário que a movimentação gerada no despacho inicial do juiz
seja diferente, caso alguma das hipóteses do artigo acima seja de pronto levantada pelo autor
na petição inicial. Somente desta forma o sistema poderá automaticamente encaminhar o
processo para uma fila especialmente projetada para a elaboração do edital. Mesmo nos casos
enquadrados neste tipo de exceção não existe dificuldade, pois o magistrado apenas deve
utilizar um modelo de despacho específico que gere movimentação distinta, como “despacho
determinando citação por edital”.
Apesar do disposto no artigo 231, o mais comum é que a utilização de tal meio de
comunicação apenas ocorra efetivamente com o fracasso da citação postal e por oficial de
justiça. Por este motivo é que, na maioria das situações práticas, somente após o retorno do
mandado não cumprido pelo oficial é que será emitido despacho que determina a elaboração
de edital. O fato é que a publicação de edital é repleta de exigências legais, o que
possivelmente demandará a criação de um novo subfluxo.
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Figura 8 – Proposta de fluxo de trabalho para citação do réu
Fonte: elaborado pelo autor
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6

CONCLUSÃO
A prestação de serviços públicos das mais variadas naturezas tem expressivos ganhos

de produtividade e alcance quando realizada por meio de adequadas tecnologias da
informação. As vantagens são facilmente percebidas, quer sejam utilizadas tecnologias mais
simples e consolidadas, como o telefone, até outras mais avançadas, que demandam grandes
estruturas de armazenamento e transmissão de dados.
A mesma regra se aplica aos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário. A adoção do
processo eletrônico é a grande oportunidade para os gestores da Justiça melhorarem a
execução de suas atividades de forma considerável. Os resultados das unidades que já operam
com o processo eletrônico mostram-se positivos. Mas o potencial aumento de eficiência na
área ainda é enorme, pois a simples troca de mídia não vai garantir plenamente tal objetivo.
Os processos judiciais são concretizados nos tribunais pela realização de atos e
procedimentos definidos em lei. No entanto, por mais fixas que sejam as normas
procedimentais e as formas de atuação dos interessados, o andamento das causas muitas vezes
sofre interferências diretamente relacionadas a uma gestão falha, guiada por rotinas
burocráticas e sem princípios eficientes. Os problemas estão relacionados principalmente à
sedimentação de práticas cartorárias arcaicas, transmitidas ao longo dos anos e à falta de
conhecimento de cunho administrativo dos seus operadores.
Entre outros fatores, tais problemas atrasam a prestação do serviço e consomem
recursos valiosos, materiais e humanos, das instituições envolvidas. Mais grave ainda é o fato
de que determinados aspectos gerenciais usados na análise dos processos por vezes causam
violações dos princípios gerais do processo, que têm como objetivo maior garantir
procedimentos justos. Como visto, o simples deslocamento de um auto judicial de um lugar
para outro em uma mesa já pode causar problemas relativos à igualdade entre as partes, por
exemplo.
O presente trabalho teve por finalidade principal demonstrar como pode ser realizada
a aplicação de workflow em processos judiciais que tramitem em meio eletrônico, como
forma de incrementar a gestão dos inúmeros registros diários que surgem a cada dia. Vários
foram os motivos para a escolha de tal tecnologia. Mas o principal deve-se ao fato de ela levar
em conta todas as regras processuais vigentes e também o conhecimento dos agentes
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envolvidos nas tarefas judiciais.
Reconhecer o processo judicial como um tipo de processo de negócio é reconhecer a
possibilidade de automatizar grande parte de seus atos. Não se trata de definir previamente
soluções jurídicas para as demandas propostas; este é e continuará sendo um trabalho
intelectual humano e exclusivo dos juízes, únicos detentores da jurisdição estatal. A questão é
definir maneiras racionais de tramitação de processos em condições semelhantes, utilizando a
tecnologia de workflow como suporte para automação de rotinas judiciárias, notadamente as
mais comuns e repetitivas.
Mas a adoção de tecnologia nos tribunais não é, e nunca foi, tarefa simples e
pacífica. A resistência de alguns operadores do direito na aceitação desta tecnologia tende a
ser ainda maior se comparada com outros recursos atualmente disseminados. A utilização de
uma ferramenta como o workflow é assunto extremamente delicado, pois não se trata apenas
da implantação de um novo programa de gestão. Com sua adoção é preciso repensar todo o
funcionamento da organização, focando o trabalho nos processos como um todo, e não mais
apenas nas funções exercidas tradicionalmente por cada agente envolvido.
É preciso antes de tudo desenhar os processos de negócios judiciais, mapear
competências e procedimentos, para só então pensar em automação de atos.
Mesmo assim sua implantação é plenamente justificada, tendo em vista a quantidade
de benefícios alcançados pela organização estatal destinada à solução dos conflitos,
consequentemente refletidos para a sociedade.

6.1 Contribuições
Esta pesquisa é de direto interesse para o Poder Judiciário, seus estudiosos e a
sociedade em geral porque pretende ampliar e instigar os estudos técnicos sobre o novíssimo
processo judicial eletrônico no Brasil. Tardiamente regulada pela legislação, esta nova forma
de conduzir o trabalho realizado pelos órgãos da Justiça será, cada vez mais, uma ferramenta
adequada para um atendimento mais célere e justo de prestação jurisdicional.
Inicialmente este trabalho procura contribuir para a documentação nacional sobre o
estudo da informática jurídica, trazendo conceitos de uma tecnologia ainda não trabalhada de
forma científica. No entanto, instigar novos estudos é essencial, mas também é preciso atitude
dos administradores da justiça para que as idéias não fiquem apenas no papel.
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Tecnologia para revolucionar as formas gerenciais dos órgãos jurisdicionais já existe.
O advento do processo eletrônico deve prover mais que inspiração científica e novas idéias
para Poder Judiciário. Deve prover soluções concretas.

6.2 Limitações
Ainda são raros os trabalhos que discutem o processo judicial eletrônico em um
enfoque mais tecnológico e menos jurídico. Poucos estudos científicos foram realizados sobre
as experiências de aplicação de tecnologia nas rotinas de tribunais de justiça.
Infelizmente no Brasil o tema ainda não teve a devida atenção, o que dificultou a
busca por uma bibliografia farta. Por este motivo ainda é difícil aferir, através de pesquisa
bibliográfica, os efeitos da aplicação de técnicas mais avançadas em processos judiciais
eletrônicos.

6.3 Sugestão para trabalhos futuros
Na tentativa de superar as limitações encontradas no presente trabalho, e no sentido
de incentivar a adoção da tecnologia aqui analisada, entre outras, sugere-se a realização de
futuras pesquisas voltadas para:
• documentação da história da integração entre as práticas do direito e os novos
recursos tecnológicos;
• investigação dos fatores de resistência dos servidores do judiciário na aceitação de
novas tecnologias;
• mapeamento das atividades realizadas pelos operadores dos processos judiciais;
• proposição de novos fluxos de trabalho voltados para a automação de
procedimentos específicos;
• estudo e proposta de mudança da lei processual com base na reengenharia feita a
partir da adoção do workflow.
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