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RESUMO 

O presente trabalho trata do princípio da publicidade processual nos processos eletrônicos, 

especificamente no que tange aos limites dados às consultas públicas. O referido princípio é 

apresentado como garantia constitucional, característico do devido processo legal e, claro, um 

princípio da teoria geral do processo. Pelo caráter de importância que possui, a publicidade 

abarca todos os atos processuais, sejam eles do juiz, dos auxiliares da Justiça ou das partes, 

salvo os casos de segredo de justiça. A doutrina tem discutido, entretanto, se não seria o caso 

de relativizar a publicidade quando se fala em processos eletrônicos para que sejam 

resguardados os atos das partes. Nesse sentido, é delineada argumentação alegando pelo 

direito à intimidade, suscitando os riscos que uma exposição desnecessária na rede mundial de 

computadores pode causar. São postas em confronto as duas correntes pouco delimitadas, 

devido ao caráter polêmico da questão. É demonstrado que a transição dos autos físicos para 

os eletrônicos não pode trazer mudanças no conteúdo e nas normas basilares do processo 

civil. Dessa forma, o Código de Processo Civil traz em seu art. 189 uma solução à 

problemática, determinando a disponibilização de equipamentos pelas unidades do Poder 

Judiciário para que seja realizada consulta pública, o que não foi posto em prática mesmo 

após mais de dois anos de sancionado o código. É necessária a efetivação da determinação 

legal, para que seja garantido o acesso à justiça. Aliado a isso, é interessante que sejam 

modificados os sistemas eletrônicos, notadamente o PJe, para que haja um caminho específico 

para cadastramento do público em geral, e, após essa identificação, seja garantida a liberdade 

do cidadão em verificar quaisquer processos de seu interesse, porém consciente de que não 

está acobertado pelo anonimato, e que pode ser responsabilizado pelo mau uso do sistema. O 

referido princípio, então, tem plenas condições de ser resguardado sem relativizações também 

no processo eletrônico. 

PALAVRAS-CHAVE: princípio da publicidade processual – processo eletrônico – PJe – 

relativização – novo código de processo civil – atos processuais – acesso à justiça 
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INTRODUÇÃO 

O trâmite processual brasileiro pelo meio eletrônico tem crescido exponencialmente. É 

inegável o quanto a transposição processual do meio físico para o eletrônico é um largo passo 

para a modernização do sistema judiciário, diante das transformações mundiais causadas pela 

globalização e do constante avanço da tecnologia. 

Esse avanço é positivo, marca a história jurídica do Brasil, e traz benefícios tanto em 

relação ao aspecto ambiental e econômico, quanto à facilidade que proporciona às pessoas 

que com ele lidam, uma vez que, por exemplo, advogados podem peticionar à distância. 

Ocorre que para que o processo eletrônico realmente funcione de maneira satisfatória, 

é necessário que o Estado atente detalhadamente para o cumprimento integral de todas as 

regras legalmente estabelecidas para o devido processo legal. Assim, é preciso ter claro em 

mente que a legislação específica não pode alterar as regras processuais existentes, deve 

apenas adequá-las ao meio eletrônico. As mudanças trazidas pelo processo eletrônico 

restringem-se apenas ao âmbito da forma procedimental, e não em seu conteúdo. 

Entretanto, ao observar o quadro prático em um primeiro olhar, percebe-se a existência 

de algumas discrepâncias que não deveriam acontecer, como no caso do cumprimento ao 

princípio constitucional da publicidade processual, aspecto a ser abordado neste estudo, 

especialmente no que se refere às consultas públicas realizadas por terceiros, não habilitados 

nos autos dos processos. 

Neste sentido, a doutrina começa paulatinamente a se posicionar, ainda que não 

pacificamente – o que é normal para uma temática recente como a dos processos eletrônicos. 

A publicidade dos processos eletrônicos merece atenção, não pode ser deixada de lado a todo 

custo por uma sede inconsequente de desenvolver e modernizar o sistema jurídico brasileiro; é 

preciso paciência para que as plataformas virtuais se adequem a todas as exigências legais, 

notadamente quanto ao acesso à íntegra dos autos digitais. 

O que enseja este estudo é, então, a percepção bastante prática de que quando uma 

pessoa (qualquer homem médio, independente de atuar na área jurídica ou registrar sua 

identificação) se dirige a um cartório, em determinado Fórum, via de regra, pode ter acesso 

integral aos autos de qualquer processo físico, pela garantia constitucional de serem públicos, 

excetuando-se, claro, os salvaguardados por segredo de justiça. Por outro lado, o mesmo não 

ocorre paralelamente com relação aos processos eletrônicos, pois a consulta pública da 
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plataforma virtual não disponibiliza para qualquer pessoa todos os atos processuais. Nítida e 

recorrente discrepância. 

Neste ponto, necessário fazer um breve esclarecimento. A publicidade deve ser de 

todos os atos processuais, conforme art. 5º, LX, da Constituição Federal (―A lei somente 

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem.‖), e eles englobam os judiciais, os dos auxiliares da justiça e os 

das partes. Contudo, nos processos eletrônicos, atualmente, não se tem a integral publicidade 

de todos eles, apenas dos atos decisórios. Seria isso coerente com o devido processo legal? 

Ora, o acesso à íntegra dos autos digitais não está sendo, em regra, cumprido devidamente 

pelos tribunais, em desconformidade com a legislação vigente. 

Com esse sentimento de inconformidade, surgiu a apresentada temática para que 

receba maior destaque nos novos estudos e nas novas reflexões em torno do que a nova era de 

processos eletrônicos vem suscitando. 

Vários métodos podem ser suscitados, como salas com computadores nos fóruns, 

pontos de acesso para consultas abertas; visualização integral apenas para os cadastrados nos 

sistemas eletrônicos, nesse caso não só os habilitados no processo, nem apenas os juristas, 

mas qualquer cidadão poderia realizar o cadastro, e, ao fazê-lo, assumiria os riscos de suas 

ações indevidas decorrentes do mau uso da plataforma, bem como ficaria ciente de que todas 

as suas ações ficariam registradas em uma espécie de banco de dados, isto é, a pessoa poderia 

fazer o que quisesse nos sistemas virtuais, contudo nada anonimamente (em concordância 

com a Resolução 121/2010 do CNJ, em seus §§ 1º e 2º do art. 3º); ou mesmo a abertura 

integral dos processos para consulta pública, apenas com restrições para os processos que 

correm em segredo de justiça. Estudar se essas possibilidades seriam positivas faz parte do 

que se pretende com este trabalho. 

Outrossim, buscar-se-á expor a necessidade de ajustes no caminho que o processo 

judicial eletrônico iniciou. Apontar o problema da incongruência prática é objetivo aqui 

presente, sem ousar especificar uma detalhada solução inédita, não há pretensão para vestígios 

de semelhanças a uma pesquisa de tecnologia da informação, por exemplo. Busca-se, todavia, 

trazer à tona possíveis meios de se chegar ao cumprimento devido do princípio constitucional 

já mencionado. 
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Registre-se que toda a pesquisa se baseia em adaptar o que acontece fisicamente para 

os meios eletrônicos, sem alterar nenhuma das regras. O mesmo demonstra o Código de 

Processo Civil de 2015, conhecido como Novo CPC, que traz em um de seus dispositivos, o 

art. 198, o dever por parte das unidades do Poder Judiciário de manter gratuitamente à 

disposição dos interessados, os equipamentos necessários para consulta e acesso ao sistema e 

aos documentos dele constantes. 

É nítida a intenção de permitir por todas as formas que o público geral possa ter acesso 

aos autos de qualquer processo integralmente, salvo os que tramitam em segredo de justiça, e 

a presença deste artigo faz bastante diferença, mostrando a importância do assunto 

atualmente. 

O que acontece é a falta de aplicabilidade do citado dispositivo legal. Se, antes do 

Novo CPC, já era problemática a impossibilidade de um terceiro alheio ao processo consultar 

todo o seu conteúdo, depois de já estar normatizada uma solução, então, é que o problema 

cresce, pois é flagrante um descumprimento direto da lei, vez que não se encontram nos 

fóruns e tribunais locais com equipamentos ao dispor da população com o fim de garantir a 

efetividade da norma em discussão. 

Desta senda, o presente trabalho se debruça sobre a consulta pública nos processos 

judiciais eletrônicos por uma visão prática, que mostra a existência de violação a um princípio 

constitucional com descarada omissão diante de norma legal específica, a qual solucionaria tal 

afronta. O estudo empreendido, assim, é feito a partir de pesquisa bibliográfica e documental, 

e emerge de inquietações que já nem deveriam mais existir. 
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1. O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE PROCESSUAL EM SUAS EXPRESSÕES 

FORMAIS 

1.1. Contexto principiológico e natureza pública do processo 

Um sistema processual tem como bases fundantes princípios processuais que guiam 

diversos ordenamentos, bem como os que lhe são próprios, os quais irão qualificá-lo diante 

dos demais. Os princípios carregam uma importância determinante não só para a técnica e 

para a dogmática jurídica, mas também para a deontologia jurídica. Isto é, têm escopos sociais 

e políticos do processo e do direito em geral, como também têm compromisso com a moral e 

a ética, indo além do sistema processual. 

Como conceitua Reale, os princípios são ―verdades fundantes de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidas, 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 práxis‖
1
. 

É possível verificar, através de estudos comparados das tendências evolutivas do 

processo, que há uma orientação comum que inspira todos os ordenamentos jurídicos do 

mundo ocidental. Esses seriam os princípios gerais, segundo a doutrina que divide os 

princípios gerais e normas ideais que representam uma aspiração de melhoria do 

aparelhamento processual. Ocorre que estas acabam por, de certa forma, também se 

unificarem nos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental, uma vez que têm a mesma 

ideologia. 

Essas normas ideais têm influência sobre os princípios gerais, o que faz com que eles 

realmente não se limitem ao campo deontológico, apesar de serem muito fortes nesse aspecto, 

e perpassem toda a dogmática jurídica, sendo presentes nas discussões entre juristas quando 

se fala em espírito e conformação do direito positivo.  

Sob esse prisma dos princípios gerais, pode-se dizer que existem os chamados 

princípios informativos do processo, sugeridos pelo processualista italiano Manzini, que se 

mostram em quatro categorias: princípio lógico, aquele que busca evitar o erro e uma maior 

eficácia e rapidez na procura e descoberta da verdade, permanecendo só o essencial, 

prevalecendo a lógica do sistema; princípio jurídico, que zela pela igualdade no processo e 

justiça na decisão, visando um sistema processual equilibrado, com as mesmas oportunidades 

                                                 
1
 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 305. 
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a todas as partes; princípio político, visando o máximo de garantias sociais e o mínimo de 

sacrifício individual da liberdade, equilibrando os interesses individual e coletivo; e o 

princípio econômico, que objetiva um processo acessível a todos, dizendo respeito a sua 

duração e a seu custo.
2
 Além dessas categorias, há quem defenda a categoria de princípio 

instrumental, não mais sugerida por Manzini, que busca explorar ao máximo o processo como 

ferramenta, buscando toda a sua capacidade para oferecer justiça. 

Outrossim, já houve quem afirmasse serem os princípios expressões de aspirações 

éticas e políticas, sendo incompatíveis com a segurança do direito, e que só poderiam se 

expressar como direito por meio das leis infraconstitucionais. Entretanto, o Estado 

contemporâneo, caracterizado pela força normativa da Constituição, obviamente não dispensa 

a conformação de toda a legislação infraconstitucional à Lei Maior, especialmente aos 

princípios constitucionais, e sabe que isso apenas pode ser feito com o auxílio da jurisdição. 

Assim, atualmente, é cediço que toda norma constitucional, independentemente do seu 

conteúdo ou da forma da sua vazão, produz efeitos jurídicos imediatos e condiciona o ―modo 

de ser‖ das demais normas do ordenamento jurídico.
3
 

Por sinal, a Carta Magna é o alicerce que permite a elaboração de uma teoria geral do 

processo, são os princípios constitucionais que embasam todas as disciplinas processuais. 

Para a doutrina moderna, em dizeres de Gomes Canotilho e Jorge Miranda, os princípios 

podem ser classificados em três grupos. O primeiro é o dos princípios estruturantes, que 

consistem nas ideias diretivas básicas do processo, de índole constitucional, como o do juiz 

natural, da imparcialidade, da igualdade, da publicidade, do contraditório, da duração razoável 

do processo, entre outros. Tem-se, também, os princípios fundamentais, que acabam sendo os 

mesmos, mas quando especificados e aplicados pelos estatutos processuais em suas 

particularidades. Por fim, há os princípios instrumentais, que servem como garantia do 

atingimento dos princípios fundamentais, tais como o da demanda, do impulso oficial, da 

oralidade, ou da persuasão racional do juiz, para citar alguns exemplos.
4
 

Dito isto, não é difícil entender, então, que o princípio da publicidade processual é 

estruturante e fundamental para o ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
2
 CINTRA, Antônio Barros de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 59-60. 
3
 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil: teoria do processo civil. V. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 62-63. 
4
 CINTRA, Antônio Barros de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 60-61. 
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Os princípios são indispensáveis para a teoria e para a prática, eles orientam e 

iluminam o caminho a seguir até o conhecimento e estabelecem uma diretriz normativa, 

servindo como ferramenta da hermenêutica, com função integradora do ordenamento, 

preenchendo lacunas e ajudando na criação de novas leis. Quanto ao seu âmbito de incidência, 

um princípio pode ser omnivalente, abrangendo todos os ramos do direito; plurivalente, 

aplicando-se a mais de um ramo do direito, mas não a sua totalidade; monovalente, específico 

de um ramo do direito; ou setorial, de um capítulo ou setor determinado. Nesta especificação, 

o princípio da publicidade se encontra como um princípio plurivalente, aplicável a vários 

campos do conhecimento. 

Na Teoria Geral do Processo, muito se fala das garantias constitucionais do processo, 

dos princípios gerais do direito processual e do devido processo legal. Em todos esses pontos 

há valorização do princípio da publicidade. 

São garantias constitucionais do processo, todas trazidas pelo art. 5º da Constituição 

Federal
5
, a da inafastabilidade da jurisdição (XXXV), cuidando do acesso ao judiciário; a do 

juiz natural (LIII e XXXVII), para que haja uma escolha aleatória dentre os competentes para 

realizar julgamentos; da igualdade processual (caput), diferenciando as pessoas de acordo 

com suas diferenças; do contraditório e da ampla defesa (LV), para que seja oportunizado o 

livre convencimento do juiz e defesa própria; da licitude das provas (LVI); da celeridade e do 

processo de duração razoável (LXXVIII), para que haja uma tutela jurisdicional efetiva, 

adequada, justa e útil; e da publicidade e da motivação das decisões (LX), sendo os atos 

processuais públicos e fundamentadas as decisões. 

Neste último caso, há duas exceções, uma diz respeito à garantia da publicidade, que é 

excepcionada nas situações de segredo de justiça, seja por interesse social, que ajuda o juiz a 

manter a imparcialidade, seja por questões de intimidade das partes, como, por exemplo, em 

casos delicados de doenças ou direito de família. A outra exceção é em relação à garantia da 

motivação das decisões e diz respeito ao tribunal do júri, pois o julgamento dos que o 

compõem não precisa ser justificado. 

Já quando se fala dos princípios gerais do direito processual, o leque cresce bastante, 

mas todos continuam com suporte normativo positivado. Fazem parte deles, brevemente, os 

princípios: da indeclinabilidade, da imparcialidade do juiz, da igualdade, da ação (abarcando 

                                                 
5
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 abril 2017. 
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também os princípios do dispositivo e da congruência), do contraditório e da ampla defesa, do 

impulso oficial, da livre investigação das provas, da oralidade, da publicidade, da persuasão 

racional do juiz, da motivação das decisões, da lealdade processual, da celeridade processual, 

da economia processual, da instrumentalidade das formas (que inclui o princípio da 

fungibilidade), do duplo grau de jurisdição, da eventualidade (envolvendo os princípios da 

concentração de defesa, da impugnação especificada e da preclusão), da sucumbência, da 

estabilidade da demanda, do perpetuatio iurisdicionais, da busca pela verdade real, da 

conciliação, da cooperação e da colaboração. 

Assim, vê-se que o princípio da publicidade é tanto um princípio geral do direito 

processual quanto uma garantia constitucional. Mas vale frisar que ele também compõe as 

características que deve ter o chamado devido processo legal, como explicado por Cruz e 

Tucci e citado por Fredie Didier Jr.: 

Em síntese, a garantia constitucional do devido processo legal deve ser uma 

realidade durante as múltiplas etapas do processo judicial, de sorte que ninguém seja 

privado de seus direito, a não ser que no procedimento em que este se materializa se 

constatem todas as formalidades e exigências em lei previstas. 

Desdobram-se estas nas garantias: a) de acesso à justiça; b) do juiz natural ou 

preconstituído; c) de tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo; d) da 

plenitude de defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes; e) da publicidade 

dos atos processuais e da motivação das decisões jurisdicionais; f) da tutela 

jurisdicional dentro de um lapso temporal razoável.
6
 

Dessa maneira, o princípio da publicidade firma sua importância, acobertado de todas 

as forças que poderiam ser-lhe concedidas. 

Na verdade, a publicidade está no âmbito processual há séculos. Dentre os três 

sistemas antecedentes que mais fazem parte da história do direito que hoje se conhece no 

Brasil estão o processo romano, o processo germânico e o processo comum medieval, sendo o 

mais antigo deles o romano. E, mesmo no direito romano-barbárico, considerado bastante 

rudimentar, uma de suas características era a de ser público.
7
 

Note-se que a autonomia da ação em relação ao direito material fez com que a ação 

fosse colocada no plano do direito público. A ação, apesar de ser voltada para a tutela do 

direito material, invoca a autoridade do Estado e a necessidade de observância do 

                                                 
6
 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. V. 1. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 37. 
7
 PATRIOTA, Janaína Carvalho Simões. Processo eletrônico: a modernização do Poder Judiciário. Brasília: 

2009, p. 3. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/32529>. Acesso em: 04 maio 2017. 
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ordenamento jurídico. Assim, a ação dirige-se contra o Estado, dele exigindo a solução do 

conflito, é por isso que a ação foi concebida como um direito autônomo de natureza pública. 

Da mesma forma acontece com o processo, que embora instaurado em razão de um 

litígio, com ele não se confunde, o processo é instrumento pelo qual a jurisdição atua e atinge 

o direito material. Desta senda, o processo, além de autônomo em relação ao direito material, 

possui natureza pública, uma vez que o Estado não pode ser indiferente à forma de atuação do 

ordenamento jurídico por meio do qual seu poder é exprimido. Portanto, ―diante da teorização 

da autonomia e da publicização do direito processual, deixou-se o campo privado ao direito 

material, mas esclareceu-se que o processo é público, pois o adequado funcionamento da via 

de atuação do direito é, antes de tudo, do Estado‖.
8
 

Neste sentido, o Estado, em sua função tanto legislativa quanto judiciária ou 

executiva, tem deveres organizacionais impostos pelo chamado direito fundamental ao 

processo justo, que é um direito de natureza processual. É por ele que se exerce pretensão à 

justiça (Justizanspruch) e pretensão à tutela jurídica (Rechtsschutzanspruch). Marinoni 

explica que para que seja auferida a justa estruturação do processo é impreterível a 

observância dos elementos que compõem o perfil mínimo do direito ao processo justo, os 

quais coincidem com alguns dos princípios mencionados alhures: 

[…] constitui processo capaz de prestar tutela jurisdicional adequada e efetiva (arts. 

5º, XXXV, CF/1988, e 3º do CPC), em que as partes participam em pé de igualdade 

e com paridade de armas, em contraditório (arts. 5º, I e LV, da CF/1988, e 7º, 9º e 

10º do CPC), com ampla defesa, com direito à prova, perante juiz natural, em que 

todos os seus pronunciamentos são previsíveis, confiáveis e motivados (arts. 93, IX, 

CF/1988, e 11 e 489 do CPC), em procedimento público (arts. 5º, LX, 93, IX, 

CF/1988, e 11 e 189 do CPC), com duração razoável (arts. 5º, LXXVIII, CF/1988, e 

4º do CPC) e em, em sendo o caso, com direito à assistência jurídica integral e com 

formação de coisa julgada.
9
 

A atuação da administração judiciária tem de ser compreendida como uma forma de 

concretização do direito ao processo justo, por isso tem que garantir a observância de seus 

elementos estruturantes. Neste trabalho serão tecidos comentários sobre um aspecto de um 

desses elementos, quais seja o procedimento público que tem sedimentada base 

principiológica, como já exposto. 

Em torno do princípio da publicidade, o ângulo será o da consulta pública nos 

processos eletrônicos a terceiros não envolvidos no processo. E, para entender se a atuação da 

                                                 
8
 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil: teoria do processo civil. V. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 424. 
9
 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil: teoria do processo civil. V. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 491. 
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administração judiciária tem, de fato, proporcionado a concretização desse direito, é preciso 

que seja mais bem explicado em que consiste tanto o princípio da publicidade em si, quanto o 

contexto eletrônico do processo.  

1.2. O princípio da publicidade, seus ângulos e excepcionalidades 

Uma garantia do indivíduo no tocante ao exercício da jurisdição. Sim, o princípio da 

publicidade é, de fato, uma garantia política, que tem em sua finalidade o controle da opinião 

pública nos serviços da justiça.
10

 Diga-se, neste ínterim, que a opinião pública, 

historicamente, foi levada ―a combater o conceito de segredo de Estado, a guarda dos arcaria 

imperii e a censura, para obter o máximo de ‗publicidade‘ dos atos do Governo.‖
11

 Claro, não 

pode ser confundida com um sensacionalismo que afronte a dignidade humana, por isso cabe 

à técnica legislativa encontrar o justo equilíbrio de acordo com os costumes de cada povo. 

A publicidade nasceu como uma reação, nas Revoluções Liberais do século XVIII, 

mormente na Revolução Francesa, contra os juízos secretos e inquisitivos então existentes. 

Uma frase que bem ilustra este período, a resgatada por Cintra, Dinamarco e Grinover, é do 

pronunciamento do Conde de Mirabeau perante a Assembleia Constituinte Francesa: 

―Donnez-moi le juge que vous voudrez, partial, corrupt, mon ennemi même, si vous voulez, 

peu m‗importe, pourvu qu‗il ne puisse rien faire qu‗à le face du public‖ (em tradução livre 

para o português: ―Deem-me o juiz que quiserem, parcial, corrupto, até mesmo meu inimigo, 

se for de sua vontade, pouco me importa, visto que ele nada poderia me fazer na frente do 

público‖). Daí poder-se afirmar que o sistema da publicidade dos atos processuais se encontra 

entre as maiores garantias de independência, imparcialidade, autoridade e responsabilidade do 

juiz.
12

 

Para entender o breve histórico do princípio da publicidade processual no Brasil, é 

preciso compreender que ele pode ser entendido de ―dois modos diferentes: ou como 

admissão dos terceiros (público) a assistir às atividades processuais; ou como necessidade 

entre as partes de que toda atividade processual tenha a presença de ambas.‖
13

 Melhor 

                                                 
10

 CINTRA, Antônio Barros de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 80. 
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 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. V. 1. Trad. 

Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 11ª ed. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 842. 
12

 CINTRA, Antônio Barros de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 78. 
13

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 4ª ed. Campinas: Bookseller, 2009, p. 

1045. 
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explicando, a publicidade pode ser classificada entre geral e estrita, e entre imediata ou 

mediata; no processo civil a regra é que seja geral e imediata.
14

 As peculiaridades de cada 

uma dessas características é explicada por Pontes de Miranda: 

A publicidade geral é aquela em que todos têm acesso ao conteúdo dos autos 

(allgemeine Öffentlichkeit). Restrita, em que apenas as partes ou seus advogados têm 

acesso aos autos (Parteinöffentlichkeit). A publicidade imediata é aquela em que é 

faculdade ao público em geral, às partes e aos seus advogados a presença no 

momento da prática dos atos processuais (unmittelbare Öffentlichkeit). Mediata, 

aquela em que é acessível ao público, às partes e aos seus advogados apenas o 

resultado da prática do ato processual (mittelbare  Öffentlichkeit).
15

 

Assim, a publicidade mais ampla pode ser chamada de ―popular‖, enquanto que há 

também um sistema mais rígido com uma publicidade denominada ―restrita‖, neste segundo 

tipo os atos processuais são públicos a um número reduzido de pessoas, isto é, só com relação 

às partes e seus defensores.
16

  

Ciente de que o princípio da publicidade processual é forte garantia em um processo 

democrático, pois, como afirma Greco, é um instrumento de ―controle social sobre a exação 

dos juízes, ao mesmo tempo em que é importante garantia para as partes, funcionando como 

verdadeiro freio ao arbítrio do julgador, vez que os seus atos podem ser presenciados por 

pessoas do povo‖
17

, o Código de Processo Civil de 1939 adotou a publicidade popular (seu 

art. 5º, caput, dizia: ―Os atos judiciais serão públicos, salvo quando o contrário for exigido 

pelo decoro ou interesse social [...]‖
18

). 

Pouco depois, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada 

pelas Nações Unidas, firmou a publicidade popular dos juízos, conforme seu art. 10º: ―Toda 

pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um 

tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.‖
19

 

                                                 
14

 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo 

civil: teoria do processo civil. V. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 508. 
15

 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III. 4ªed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1997, p. 51. 
16

 CINTRA, Antônio Barros de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 78. 
17

 GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil: introdução ao direito processual civil. V.1. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010, p. 556. 
18

 BRASIL. Decreto-Lei 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Revogado. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 05 maio 2017. 
19

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 

dezembro de 1948. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 05 maio 

2017. 
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Apesar disso, o CPC de 1973 adotou inicialmente a publicidade restrita, restringindo o 

direito de consultar os autos às partes e seus procuradores. No entanto, depois se tornou 

popular, o que é garantido, até os dias atuais, por ter o princípio da publicidade ganhado 

cunho constitucional. A Constituição Federal de 1988 garante: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 

o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação;
20

 

O CPC de 2015, seguindo a mesma linha já sedimentada, traz dois dispositivos 

sedimentando essa exigência de uma publicidade popular: 

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 

humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. 

Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença 

somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério 

Público. 

Art. 12.  Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica 

de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, 

de 2016
21

) 

§1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à 

disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.
22

 

Aqui se pode perceber pelo art. 12 que há previsão para a observação pelos juízes e 

tribunais da ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças e acórdãos. E é 

―justamente para que os jurisdicionados possam exercer controle sobre a observância dessa 

ordem de julgamento pelos juízos‖
23

, que há a imposição do §1º do mesmo artigo, 

determinando que a lista de processos aptos a julgamento deve estar permanentemente à 

disposição para consulta pública, tanto em cartório quanto na rede mundial de computadores. 

Mais um aspecto que se pode abraçar pela publicidade. 

                                                 
20

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 out 2016. 
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 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 05 maio 2017. 
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 DELLORE, Luiz e outros. Teoria geral do processo contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2016, p. 92. 
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A publicidade também pode ser encontrada em outros dispositivos legais, como por 

exemplo, no Estatuto da Advocacia: 

Art. 7º. São direitos do advogado: 

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da 

Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, 

mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção 

de cópias, podendo tomar apontamentos;
24

 

Alicerces não faltam para manter firme o princípio da publicidade no ordenamento 

jurídico brasileiro. É importante que se relembre, agora, que ele tem duas funções primordiais 

e quais são elas. 

O direito fundamental a publicidade tem uma função de proteger as partes contra 

juízos arbitrários e secretos (neste sentido, é conteúdo do devido processo legal, como 

instrumento a favor da imparcialidade e independência do órgão jurisdicional); e outra função 

é a de permitir o controle da opinião pública sobre os serviços da justiça, principalmente sobre 

o exercício da atividade jurisdicional
25

, como já explicado. 

Tenha-se em mente que esse controle pela opinião pública é o principal instrumento de 

prevenção e combate a distorções, por exemplo, do mau uso da tecnologia em prol da 

publicidade, em busca de um amadurecimento institucional, especialmente quando realizado 

pela intelectualidade acadêmica e pelos demais operadores do Direito.
26

 

Desta forma, como não é difícil perceber, ―essa regra [da publicidade] decorre da 

predominância do interesse público, que envolve a prestação da atividade jurisdicional, sobre 

o interesse privado daqueles que são partes no processo.‖
27

 

Além disso, uma vez que se está inserido em um sistema de precedentes obrigatórios, 

a publicidade tem ainda mais uma relevância no âmbito do interesse público, uma vez que 

―todo processo passa a ser de interesse de várias pessoas, pois dele pode resultar um 

precedente aplicável a casos atuais e futuros.‖
28

 

                                                 
24

 BRASIL. Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994. Estatuto da Advocacia. Disponível em: < 
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Pode-se, ainda, suscitar um olhar para um outro aspecto, o princípio da publicidade 

também tem uma função educativa, pois facilita a divulgação de ideias jurídicas e eleva o 

grau de confiança da comunidade na administração da Justiça.
29

 

Resta claro ser regra geral a publicidade das audiências e dos atos processuais. 

Acontece que ela não é absoluta.
30

 Existem exceções para casos específicos, previstos no 

ordenamento jurídico positivadamente, em que o decoro e o interesse social aconselham que 

não sejam divulgados.
31

 É perfeitamente coerente que essa possibilidade exista, pois não pode 

haver excesso de publicidade, no sentido de ser respeitado o direito à intimidade. 

Essas exceções são chamadas de ―segredos de justiça‖, uma nomenclatura criticada 

mas que facilmente se popularizou. Luiz Rodrigues Wambier defende que não se trata de 

segredo, porque o julgamento não ocorre a portas fechadas, mas se trata de resguardar a 

intimidade dos litigantes ou de evitar que a publicidade possa ocasionar grande transtorno ou 

comoção social. Ele afirma que, uma vez que as partes e seus procuradores terão, 

naturalmente, acesso aos autos, inclusive obtendo certidões, a expressão mais adequada seria 

a de ―publicidade restrita‖
32

 (de acordo com a classificação supra explicitada), como utiliza a 

Constituição Federal: 

Art. 5º, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
33

 

Logicamente, o CPC acompanha a designação constitucional: 

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça 

os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, 

desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o 

juízo. 

                                                 
29

 CRETELLA NETO, José. Fundamentos principiológicos do processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 

p. 101. 
30

 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: de acordo com o novo CPC. 12ª ed. São 
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§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e 

de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. 

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do 

dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio 

ou separação.
34

 

A doutrina diverge sobre o caráter taxativo ou exemplificativo das hipóteses em que se 

deve observar o segredo de justiça,
35

 trazidas pelo dispositivo transcrito acima. Para 

demonstrar a polarização de posicionamentos, tem-se, a título de exemplo, Fernando da 

Fonseca Gajardoni que defende a possibilidade de imposição do sigilo em hipóteses não 

previstas expressamente, ou seja, afirma que o rol é exemplificativo.
36

 

Enquanto isso, Pedro Henrique Nogueira assegura que é taxativo, pois não há espaço 

para cogitar segredo de justiça para além das hipóteses indicadas no art. 189 do novo CPC, 

explicando que a redação do mencionado dispositivo legal, por ser mais abrangente, inclusive 

contemplando a proteção ao direito à intimidade, não proporciona mais nenhum alargamento 

interpretativo.
37

 

Por sua vez, Luiz Rodrigues Wambier é mais diplomático, diz que o rol é taxativo, 

―não se admitindo ampliação, muito embora a expressão ‗interesse público‘ seja bastante 

abrangente, proporcionando ampla liberdade interpretativa.‖
38

 Como se vê, a matéria não é 

pacífica entre os juristas. 

Contudo, a doutrina parece estar mais acordada ao aplaudir o sigilo aos processos que 

tenham relação com a arbitragem, hipótese trazida pelo inciso IV do art. 189 do CPC. Afinal, 

―uma das vantagens que a arbitragem pode oferecer às partes é justamente o sigilo do seu 

procedimento.‖
39

 É preciso que se faça apenas uma ressalva, que é quando a arbitragem 

envolve entes públicos, nesse caso não pode ser sigilosa
40

, nesse sentido: 
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Enunciado 15. As arbitragens que envolvem a Administração Pública respeitarão o 

princípio da publicidade, observadas as exceções legais (vide art. 2º, § 3º, da Lei nº 

9.307/1996, com a redação da Lei nº 13.129/2015).
41

 

Vale ressaltar que nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença nas 

audiências ou sessões de julgamentos somente das partes, de seus advogados, de defensores 

públicos ou do Ministério Público, como se depreende do dispositivo abaixo: 

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença 

somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério 

Público.
42

 

O sigilo em prol do direito a intimidade também aparece na Política de Segurança da 

Informação: 

Art. 1º. Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas 

entidades da Administração Pública Federal, que tem como pressupostos básicos: 

I - assegurar a garantia ao direito individual e coletivo das pessoas, à inviolabilidade 

da sua intimidade e ao sigilo da correspondência e das comunicações, nos termos 

previstos na Constituição;
43

 

Por bem mencionar, por conseguinte, que há outras leis mais específicas que em suas 

matérias reafirmam o pregado pelo CPC. Como exemplo, colacionam-se os dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que 

digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança 

ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, 

parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada 

pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)
44

 

Por fim, sobre sigilo processual é cabível comentar que, por se tratar de uma situação 

excepcional, caso o processo tramite em segredo de justiça quando não deveria, estará 

comprometendo a validade da relação processual, conforme entendimento jurisprudencial 

consolidado na vigência do CPC/73, que se mantém na vigência do atual CPC, por não ser 
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incompatível com as suas normas.
45

 Dessa forma, não havendo justificativa para o sigilo, 

anula-se o processo que correu em segredo de justiça, com base no art. 11 do CPC, pois a 

publicidade dos atos processuais é medida que se impõe. 
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2. CONSTATAÇÃO DO CENÁRIO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO  

2.1. O processo judicial eletrônico 

Poucas décadas atrás, sequer se conhecia bem a informática e a existência de uma 

única máquina de escrever elétrica era um luxo num fórum. O principal instrumento de 

registro e documentação dos atos processuais foi o papel escrito à mão, depois surgiu a 

máquina de escrever, e, em seguida, os computadores. Com o tempo, foi difundido no Brasil o 

uso da Internet, o que impulsionou o processo de globalização e informatização das pessoas 

nos mais diversos ramos da sociedade. Também no Judiciário, como não poderia deixar de 

ser, foi percebido que as novidades tecnológicas mudariam completamente a prática 

processual brasileira, de forma que, com o ambiente eletrônico tomando destaque, fosse 

possível o acesso aos dados de um processo a qualquer distância, sendo desnecessário o 

deslocamento até fóruns e tribunais. Essa evolução, adequada à nova realidade em que a 

Justiça se insere, claro, traz diversos efeitos, mas inegavelmente é muito virtuosa.
46

 

O ano de 2006 foi profícuo para a Justiça brasileira, editando normas relevantes para a 

conquista de uma prestação jurisdicional ágil, nele, pela Lei nº 11.419/2006, foi ecoada a 

informatização do processo judicial, com vistas a alterar completamente a ideia de um 

processo judicial necessariamente físico,
47

 alguns encaram essas mudanças como uma 

verdadeira revolução no processo civil
48

, e outros como um esperado dever lógico da Justiça 

de acompanhar a realidade tecnológica
49

. 

Ressalte-se que a informatização do processo não é um fenômeno isolado no Brasil, 

mas presente também em outros ordenamentos jurídicos. Nos Estados Unidos, desde o início 

da década de 1990, há um sistema de processamento de armazenamento de dados, com 

tendência a eliminar a burocracia do papel, mas sem ser um processo totalmente eletrônico. 

Na Itália, há um avançado programa de processamento eletrônico dos autos, e, desde 2001, 

cuida-se da notificação dos atos do processo civil por documentos informáticos. Por sua vez, 
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na França, em 2005 houve um decreto que passou a ser aplicado em 2009 para que as 

notificações dos processos ocorressem por via eletrônica, mas desde que o destinatário tivesse 

concordado anteriormente por recebê-las por esta nova via; mas, em 2011, essa 

desmaterialização de processos passou a ser obrigatória nas cortes de apelação francesas.
50

 Já 

em Portugal, a informatização do processo começou apenas parcialmente, diferente do Brasil, 

de forma que as peças burocráticas apenas existiriam em formato digital, enquanto que as 

peças essenciais para o julgamento material do processo, as decisões e as sentenças 

continuariam sendo proferidas em papel,
51

 a sistemática portuguesa é de implementação 

paulatina da informatização judicial do processo, mas já avançou para permitir, por exemplo, 

que as peças processuais sejam apresentadas a partir do escritório do mandatário, entre outros 

avanços.
52

 

Vale pontuar que se discute entre os juristas (pouco acaloradamente, a bem da 

verdade) qual seria a correta nomenclatura para o processo informatizado, isto é, se ele, agora 

não mais físico, deveria ser chamado de eletrônico, digital ou virtual Não são vislumbradas 

grandes diferenças entre as mencionadas denominações, razão pela qual o presente trabalho 

não se apegará às suas minúcias, aceitando o uso de quaisquer das três. Apenas faça-se 

constar que, apesar de receber críticas, a Lei nº 11.419/06 optou pelo termo eletrônico ao 

nomear seu capítulo terceiro como ―Do Processo Eletrônico‖, o que é corroborado pelo CPC. 

A concretização dessa novidade se dá por meio de sistemas ligados à Internet, o mais 

conhecido e comum é o chamado PJe (Processo Judicial Eletrônico), que nada mais é do que 

um software desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os 

tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que busca uniformizar a 

prática de atos processuais e o acompanhamento do processo judicial independentemente de 

onde tramite (Justiça Federal, Justiça dos Estados, Justiça Militar dos Estados ou Justiça do 

Trabalho). A utilização do sistema exige a certificação digital de advogados, magistrados, 

servidores ou partes que precisarem atuar nos novos processos. 

O PJe foi lançado oficialmente em 21 de junho de 2011, pelo presidente do CNJ com 

grande repercussão no âmbito interno do judiciário, entre servidores, e, em 03 de fevereiro de 
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2014 passou a ser exclusivamente utilizado para o trâmite de novos processos.
53

 Antes disso, 

no final de 2013, o sistema já havia ultrapassado um milhão de ações eletrônicas tramitando 

no Judiciário por sua via, o que ocorreu talvez porque o CNJ impôs às cortes, pela Resolução 

185/2013, que o PJe fosse implementado em pelo menos 10% dos órgãos jurisdicionais até o 

final de 2014.
54

 Mas a disseminação do sistema é um processo moroso, em Pernambuco, por 

exemplo, o Tribunal de Justiça (TJPE) concluiu a instalação do sistema em relação aos 

processos cíveis no Judiciário estadual apenas em abril de 2017
55

, o que ainda não aconteceu 

em todas as Unidades da Federação. 

A Lei 11.419/06 chegou ―criando uma nova mentalidade no processo e desafiando 

todos os operadores do direito à modernidade – daí por que é construtivo o modelo e, mais do 

que isso, indissociável da tecnologia divisada na realidade.‖
56

 Todavia, o processo eletrônico 

é apenas uma nova forma de exteriorização, por meio digital, dos atos processuais, é 

simplesmente um novo meio ou procedimento. 

Assim, a grande mudança que tanto se fala não é em relação a ritos, normas ou 

garantias processuais, esses não foram alterados, é, sim, pela substituição do papel por um 

novo meio (digital) para guardar as informações que constariam por escrito nos autos 

processuais tradicionais, de modo que ―o fato de não ter que folhear papel em busca da 

informação desejada não significa que a forma intrínseca do processo foi alterada.‖
57

 Nesse 

sentido, ―a Lei 11.419/06 não pode alterar as regras processuais existentes, e, sim, adequá-las 

ao meio eletrônico‖
58

 de forma que ―os tribunais deverão regulamentar a forma de 

processamento dos autos do procedimento eletrônico, mas não poderão inovar, sob pena de 

inconstitucionalidade.‖
59
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É certo que se mostrava necessária a criação de meios eletrônicos para a prática de 

atos processuais, e como vantagens de logo apresentadas se teria uma maior celeridade no 

trâmite processual, especialmente na aceleração interna do Judiciário, bem como uma maior 

economia material, que ainda vai ao encontro de fatores ecológicos, pela enorme redução da 

utilização de papel. Vejam-se os dados práticos decorrentes dessa migração dos autos físicos 

para os eletrônicos: 

É dito que (70%) setenta por cento do tempo gasto na tramitação de um processo 

nos tribunais brasileiros correspondem à repetição de juntadas, carimbos, certidões e 

movimentações físicas dos autos, os dados constam de uma pesquisa realizada pela 

Ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie. A economia segundo a 

ministra se dá também em termos de dinheiro, pois um processo de papel de 20 

folhas, computando-se papel, etiquetas, capa, tinta, grampos e clipes, fica em R$ 20 

(vinte reais), ou seja, 20 milhões de processos que chegam a cada ano no judiciário 

têm um custo material de R$ 400 milhões. Segundo a pesquisa, o ganho imediato 

para o cidadão e a velocidade do andamento do processo eletrônico é cinco vezes 

mais rápido do que a do processo convencional de papel. Na busca de agilizar a 

prestação jurisdicional, e de inserir a informatização, como meio de ajuda a vencer 

os novos desafios criados pela própria tecnologia, a modernidade chegou finalmente 

à justiça do Trabalho, o judiciário deu uma amostra de progresso ao implantar o 

processo eletrônico.
60

 

A implementação do processo eletrônico visa agilizar, catalisar, encurtar obstáculos 

oriundos da burocracia e morosidade da Justiça, e o PJe trouxe essa proposta de segurança e 

celeridade mitigando gastos com insumos eletrônicos desnecessários e prejuízos financeiros 

em material e pessoal.
61

 Muitos dos que fazem parte dessa implantação a vangloriam 

orgulhosos, o desembargador do TJPE Sílvio Baptista Neves, por exemplo, que é integrante 

do Comitê Gestor do PJe, afirma que ―o sistema desburocratiza o andamento processual, 

ocasionando uma economia de tempo associado a um ganho considerável de espaço físico‖
62

. 

A redução de áreas ocupadas para armazenamento dos processos físicos, seja nos 

cartórios, seja nos depósitos após o arquivamento, também contribuem com a redução no 

consumo de energia elétrica e com a otimização da produção. Esse benefício à produtividade 

também ocorre com a desnecessidade de transporte dos autos físicos tanto da realização de 

carga pelos procuradores, quanto do trânsito entre os diversos graus de jurisdição, e que, ao 
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deixarem de existir, deixam também de lado o consumo de milhares de litros de combustíveis 

de origem fóssil. Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios trazidos pelo processo 

eletrônico, que direta ou indiretamente ainda tem várias outras consequências positivas.
63

 

Ocorre que, como não poderia deixar de ser, existem fatores negativos decorrentes 

desse avanço, e eles estão mais associados às práticas externas ao judiciário em si. Veja-se o 

que a advogada Sílvia Correia, como um exemplo, afirmou: 

Em princípio, os ganhos de celeridade e qualidade apontados pela adoção do 

Processo Judicial Eletrônico são estatísticas flutuando entre o nada e o 

imponderável. Não se sustentam na visibilidade do dia a dia, da nossa rotina 

jurídica, enquanto os prejuízos aos operadores de direito e aos cidadãos se 

acumulam — tangíveis, aferíveis, sistemáticos na velocidade de um clique. 

Com a mesma agilidade, precisamos adotar medidas judiciais efetivas, impondo ao 

Poder Judiciário a restauração imediata das falhas do PJe — que afronta e tolhe 

reiteradamente os direitos processuais mínimos que deveria favorecer e otimizar.
64

 

Surgem problemas, também, no que diz respeito à substituição do foco decisório de 

questões processuais para técnicos de informática, à preocupação com a segurança e 

autenticidade dos dados processuais, ou ao surgimento de uma nova categoria de excluídos 

processuais: os ―desplugados‖.
65

 Sem falar, é claro, do problema de que trata este trabalho, 

qual seja a publicidade por meio das consultas públicas. 

Muito mais há para se discutir sobre a implantação dos processos eletrônicos, seus 

desdobramentos técnicos e normativos e impactos sociais; todavia, é necessário, aqui, fazer 

uma delimitação do objeto de estudo, visto que a implantação desse sistema em todo Poder 

Judiciário fugiria ao foco principal da pesquisa. Desta senda, é preciso tecer breves 

comentários sobre a publicidade dos atos processuais, quais seriam eles, e sobre o que o atual 

CPC trouxe na temática do acesso aos autos por terceiros. Por fim, no último capítulo, será 

posta em análise a relação dos processos eletrônicos com a publicidade para cidadãos alheios 

à lide, através da prática do direito à consulta pública.
  

2.2. Breves comentários sobre os atos processuais 

O processo é um conjunto de atos teologicamente organizados para a prática de um ato 

final, a decisão, e eles atos que compõem o processo normalmente são denominados de atos 
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processuais. Como explica Fredie Didier Jr., é possível estudar o comportamento de um 

cardume ou de um peixe, da mesma forma que se pode estudar o processo como unidade ou 

cada uma das unidades que o compõem.
66

 

Os atos processuais, então, são toda conduta dos sujeitos do processo que tenha por 

efeito a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas processuais; com o detalhe de 

que os atos processuais são voluntários, dependem da vontade para que seja realizado, porém 

seus efeitos não são determinados pela vontade dos sujeitos que o realizam, isto é, o sujeito 

limita-se a escolher entre praticar ou não o ato, não lhe deixando a lei margem de liberdade 

para a escolha dos efeitos dele.
67

 

Neste ínterim, pontuem-se quais são esses sujeitos, quem são os sujeitos do processo 

capazes de praticar atos processuais: as partes e o juiz como sujeitos principais, mas também, 

como secundários, o advogado, o Ministério Público (quando atuante), e os órgãos auxiliares 

(escrivão ou oficial de justiça, por exemplo). Os atos realizados no processo que não se 

enquadram na definição de atos processuais são considerados fatos processuais, como é o 

caso do praticado por uma testemunha, por exemplo.
68

 

O critério dos sujeitos do processo é usado para uma das mais utilizadas classificações 

dos atos processuais, ainda que não totalmente pacificada, que os divide entre atos processuais 

do juiz (atos judiciais), atos dos auxiliares da Justiça e atos processuais das partes. 

Os atos do juiz, ou provimentos, melhor dizendo, distinguem-se entre provimentos e 

atos reais ou materiais. Os primeiros dizem respeito a sua influência sobre a causa, podendo 

ser finais, como a sentença, ou interlocutórios, que são as decisões interlocutórias e os 

despachos. Já os atos materiais se vinculam a função que desempenham, se dividindo entre 

instrutórios, como a realização de inspeção, e de documentação, como assinar uma folha final.  

Os atos dos auxiliares da Justiça são de movimentação, documentação, comunicação e 

execução. Os dois primeiros realizam-se pelo escrivão e seus funcionários escreventes, como 

ato de movimentação tem-se a conclusão dos autos ao juiz ou a expedição de mandados e 

ofícios, e como ato de documentação pode-se exemplificar com o lançamento de certidões ou 

a feitura do termo de audiência. Os atos de comunicação consistem em citações ou 
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intimações, realizadas pelo escrivão com o auxílio dos Correios ou pelo oficial de justiça; e os 

atos de execução, por último, são aqueles ordinariamente ao encargo do oficial de justiça, 

realizados fora dos auditórios e cartórios, cumprindo mandados judiciais de, por exemplo, 

penhora. 

Os atos das partes, por fim, são de quatro tipos. Há os postulatórios, por meio dos 

quais a parte pleiteia determinado provimento jurisdicional, como as petições iniciais, 

contestações ou recursos; os dispositivos, através dos quais se abre mão em prejuízo próprio 

de determinada posição jurídica processual ativa ou até da própria tutela jurisdicional, como a 

desistência do processo, do recurso, ou a renúncia à faculdade de recorrer. Como um terceiro 

tipo existem os atos instrutórios, destinados ao convencimento do juiz, como a juntada de 

provas; e, finalmente, há os atos reais, que são as condutas materiais das partes no processo, 

como o pagamento de custas ou comparecimento às audiências.
69

 

Com o advento dos processos eletrônicos, introduzidos pela Lei nº 11.419/2006, 

vieram algumas mudanças no cenário concreto dos atos processuais, o que provoca várias 

discussões entre os juristas, e o tema demandará ainda bastante pesquisa para uma teoria do 

processo baseada neles. O atual CPC firma a possibilidade dos atos processuais serem digitais 

em seu art. 193, em correspondência com o art. 154 do CPC/1973,
70

 renovando as noções de 

atos processuais: 

Art. 193.  Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a 

permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio 

eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único.  O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de 

atos notariais e de registro.
 71

 

Uma das razões para tantas discussões é o fato de que alguns atos passaram a ser 

praticados eletronicamente sem intervenção humana, por exemplo, atos próprios dos 

auxiliares como registro, distribuição e juntada passam a ser praticados pelo sistema, estando-

se diante de uma nova concepção de um inexistente sujeito do processo a praticar atos.
72

 

Contudo, dentre tantos que existem, o motivo de discussão, em torno dos atos processuais 
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após o surgimento dos processos judiciais eletrônicos tratados aqui, gira em torno do aspecto 

da publicidade dos mesmos. 

Via de regra, os atos processuais são públicos, conforme os art. 5º, LX, e 93, IX, da 

Constituição Federal: 

Art. 5º, LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 

o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004)
73

 

No entanto, parte dos juristas tem defendido que o direito à publicidade, uma vez que 

tem seu limite no direito à inviolabilidade da intimidade da pessoa, o que se justifica pelos 

casos se segredo de justiça, deveria ser mais restrito nos processos eletrônicos, considerando 

os maiores riscos que a Internet supostamente possui. Por isso, a Lei nº 11.419/2006 

determinou: 

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 

eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta 

Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. 

§6º. Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão 

disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes 

processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as 

situações de sigilo e de segredo de justiça.
74

 

Não há relevantes questionamentos quanto à publicidade dos atos do juiz e até mesmo 

dos auxiliares da Justiça no processo eletrônico. Afinal, sem a menor sombra de dúvidas, ―em 

um processo eletrônico, assim como em um processo tradicional, de papel, deverão ser 

públicas todas as decisões, bem como as assentadas de todas as audiências e sessões de 

instrução e julgamento, devendo as atas estar à disposição das partes, dos advogados e de 

quem mais se interessar.‖
75
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O problema começa a surgir quando se trata dos atos das partes, pois alguns juristas 

alegam que a exposição de informações pessoais pertinentes para a solução da lide causariam 

desconforto ou problemas caso a sua divulgação fosse ampla, explique-se que seria uma 

situação não necessariamente vexatória, mas apenas que exporia desnecessariamente dados 

pessoas a terceiros.
76

 Essa corrente ganhou diversos adeptos e a concordância de parte da 

doutrina: 

[...] as audiências da autoridade judicial serão públicas, sob pena de nulidade. […] 

Tal publicidade é, todavia, restrita à audiência: não se estende, portanto, a todas as 

atividades processuais que se realizem fora da audiência (como as provas perante o 

juiz delegado). Dos atos de processo, são, demais, acessíveis ao público os 

provimentos do magistrado, que são atos públicos por sua natureza, e não os atos e 

documentos das partes.
77

 

Daí é de se considerar a Resolução nº 121 editada pelo CNJ em 2010, que elenca quais 

seriam os dados básicos processuais que ―podem‖ ser expostos ao público: 

Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na 

rede mundial de computadores (internet), assegurado o direito de acesso a 

informações processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio 

cadastramento ou de demonstração de interesse. 

Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica o 

disposto neste artigo. 

Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso são: 

I - número, classe e assuntos do processo; 

II - nome das partes e de seus advogados; 

III - movimentação processual; 

IV - inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.
78

 

Depreende-se da leitura do dispositivo, então, que ao contrário dos atos decisórios, 

nem todo ato processual postulatório ou documental é público. Aparentemente, com o 

surgimento dos processos eletrônicos a publicidade dos atos processuais estaria deixando de 

ser regra, conforme o art. 11, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que restringe a publicidade dos 

documentos às partes e ao Ministério Público, sequer mencionando advogados públicos ou 

privados. 
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Ora, isso não pode ser aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, por isso Alexandre 

Freitas Câmara vem apresentar que esse dispositivo deve ser interpretado à luz do princípio 

constitucional da publicidade do processo de forma a considerar que tal limite de acesso só se 

aplique nos processos que tramitem em segredo de justiça, nada impedindo que fiquem 

disponíveis para leitura, por intermédio das redes externas de computadores (como a 

Internet), os documentos digitalizados dos processos eletrônicos que não tramitem em 

segredo. Ressalta-se, por óbvio, que os autos eletrônicos devem ser protegidos por sistemas de 

segurança e armazenados de forma a preservar a integridade dos dados, para que não ocorram 

ataques de hackers, por exemplo, apagando um recurso ou mudando a data do ajuizamento de 

uma ação.
79

  

Não se pode deixar de lado que a publicidade é sim feita para todos os atos, pois ―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.‖
80

 Qualquer ato processual, não só os do juiz e seus 

auxiliares, mas também os das partes estão sob a fiscalização do povo, é uma garantia 

constitucional da qual não se pode abrir mão, conforme demonstrado no primeiro capítulo. 

De todo modo, existe uma evidente dúvida no cenário atual em relação à abrangência 

do princípio da publicidade no caso do processo eletrônico, o que provoca grandes debates a 

respeito da constitucionalidade dessa restrição,
81

 como será mais bem abordado no terceiro 

capítulo deste trabalho.  

2.3. O novo código de processo civil e a consagração do processo eletrônico 

A conveniência ou não de se produzir uma nova codificação processual no Brasil era 

muito discutida, tendo em vista que, por um lado, a boa qualidade técnica do CPC/1973 era 

reconhecida pela maioria, enquanto que, por outro, ele vinha sendo submetido a constantes 

emendas, o que acabou gerando, nos seus últimos anos, um clima social de desconfiança, 

repercutindo no sentimento de segurança jurídica em torno da prestação jurisdicional 

brasileira.
82

 Isso não deve acontecer: 
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O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e 

responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da 

segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do 

Estado de Direito. Esses dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança 

– andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o 

princípio da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da 

segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada 

com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, 

segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança 

se prende mais com os componentes subjetivos da segurança, designadamente a 

calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos dos actos.
83

 

Mostrou-se, então, razoável adotar um novo Código de Processo Civil, que 

aproveitaria para, além de aliviar a onda de emendas pontuais, também incorporar institutos 

instrumentais modernos, que envolvem, como grande exemplo, o processo eletrônico, e 

enfatizar com veemência valores fundamentais, como a cooperação entre as partes e o juiz. 

Neste contexto, em outubro de 2009 foi nomeada pelo Senado uma comissão com 

onze juristas, presidida pelo Ministro do STJ Luiz Fux, para que elaborasse um anteprojeto de 

novo CPC no prazo de 180 dias, e a partir daí a comunidade processual brasileira passou a 

acompanhar o tema.
84

 

Muitas foram as reviravoltas na construção do novo código, com várias idas e vindas 

tanto em relação ao conteúdo quanto em relação aos entes que o analisaram, de forma que 

apenas em 16 de março de 2015 o texto foi sancionado, originando a Lei nº 13.105/2015, 

conhecida como Novo Código de Processo Civil, ou apenas por CPC/15. Após um ano de 

vacatio legis, a nova legislação processual passou a vigorar no Brasil, em março de 2016. 

Percebe-se que o Código teve um tempo de tramitação relativamente longo, entretanto 

isso não significa o esgotamento das discussões em torno dele, muito pelo contrário. Prova 

disso é que mesmo antes do término do período de vacância, já existiam dezenas de projetos 

de lei tramitando nas duas casas legislativas para alterar o CPC/15.
85

 Um deles, por exemplo, 

é o que deu origem à Lei 13.256/2016, sancionado em fevereiro de 2016, alterando o texto 

legislativo antes mesmo que ele entrasse em vigor. 
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No sentido de positivar e pacificar pontos em torno do processo eletrônico, o CPC/15 

não destoa da evolução legislativa e traz vários dispositivos que tratam sobre ele,
86

 como se 

vê na Seção II, do Capítulo I do Título I do Livro IV, que é intitulada como ―Da Prática 

Eletrônica de Atos Processuais‖. O fato de o CPC/15 dedicar uma sessão inteira a disciplinar 

a prática eletrônica de atos processuais (arts. 193 a 199), cujos diplomas não existiam no 

diploma processual anterior, é uma grande novidade que, juntamente com a Lei nº 

11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, fincam no seio do 

processo civil brasileiro a implementação e operacionalização do processo eletrônico.
87

 

Diversos são os aspectos abordados com relação à prática dos processos eletrônicos, 

como os dispositivos que dizem respeito às citações e intimações, ou que tratam do tempo dos 

atos processuais, porém, seguindo a delimitação do presente trabalho, urge trazer à tona 

enunciados que fazem relação com a publicidade dos atos processuais. 

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça 

os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, 

desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o 

juízo. 

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e 

de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. 

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do 

dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio 

ou separação. 

[...] 

Art. 194.  Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o 

acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e 

sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da 

plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, 

serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 

suas funções. 

[...] 

Art. 196.  Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos 

tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por 

meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a 

                                                 
86

 BALTAZAR, José Vasconcelos Rodrigues. O projeto de novo código de processo civil e a disciplina 

conferida por ele à ampliação do processo eletrônico como etapa crucial da informatização do processo 

judicial. Revista Eletrônica de Direito Processual. N. 9, jan 2012, p. 7-28. Rio de Janeiro: REDP, 2012, p. 15. 
87

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. O estado em juízo no novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016, p. 134. 



29 

 

incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, 

os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. 

[...] 

Art. 198.  As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à 

disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais 

e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. 

Parágrafo único.  Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local 

onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput.
88

 

É de fácil percepção que todos os atos processuais continuam com natureza pública, 

ressalvados os casos de segredo de justiça, e que os sistemas eletrônicos precisam respeitar 

isso. Para tanto, mesmo delegando ao CNJ e aos tribunais a regulamentação da prática e da 

comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, ressalta que devem ser respeitadas as 

normas fundamentais trazidas no início do atual CPC, veja-se o seu art. 1º, que diz: 

Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
 89

 

Dentre as normas constitucionais está inserido o princípio da publicidade, como 

explicado no capítulo primeiro do presente trabalho. Ora, se o CPC claramente determina a 

publicidade dos atos processuais e exterioriza que a publicidade será um norte, é preciso que 

se tenha bastante cuidado ao construir as plataformas virtuais nas quais tramitam os processos 

eletrônicos, pois eles não podem ter sua publicidade relativizada simplesmente porque estão 

tramitando de uma forma diferente. 

No entanto, o CNJ, em sua Resolução 121/2010, vinha demonstrando entendimento 

contrário, no sentido de limitar sim a publicidade dos autos no que se refere ao público 

externo ao processo, o que não poderia subsistir e é incompatível com o atual CPC: 

Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso são: 

I - número, classe e assuntos do processo; 

II - nome das partes e de seus advogados; 

III - movimentação processual; 

IV - inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.
90
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Ciente de que a publicidade vai muito além daquela entre as partes e seus 

procuradores, o CPC demonstra atenção para com os terceiros alheios ao processo que 

desejam consultá-los, pela consulta pública que constitucionalmente lhes é garantida. Isso já 

era bastante discutido pela doutrina desde a Lei 11.419/2006, e o Código vem pacificar com 

uma solução trazida pelo art. 198. 

O CPC determina que as unidades do Poder Judiciário mantenham de forma gratuita e 

livre um espaço com os equipamentos necessários especificamente com a finalidade de serem 

consultados e acessados o sistema e os documentos dele constantes. Esse é um grande avanço, 

não há correspondência desse dispositivo para com o CPC/1973,
91

 e sua grande aposta é em 

conciliar aqueles que desejam ter acesso integral aos processos eletrônicos e não possuem 

certificado para ingressar no sistema à distância com aqueles que criticavam aos quatro ventos 

que, uma vez transpostos os processos para a Internet, os autos não poderiam mais ser 

livremente acessados pelo público, pois os riscos pela exposição dos dados das partes 

cresceriam exponencialmente. 

A questão problemática, agora, não se limita a necessidade de serem trazidas soluções 

para a confusão instaurada em relação à consulta pública dos processos eletrônicos, apesar de 

continuarem existindo críticas e novas sugestões, mas o ponto crítico vai aparecer a partir do 

momento em que o dispositivo trazido pelo CPC não encontra sua aplicabilidade realizada nas 

unidades judiciárias. Isso é preocupante, pois a determinação legal, especialmente não sendo 

temporalmente distante, não pode ser ignorada e merece ser vislumbrada na prática. 
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3. PRÁTICA DA CONSULTA PÚBLICA NO PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO  

3.1. O acesso à justiça face à relativização da publicidade 

Quando se fala em prática, na busca do pleno acesso à ordem jurídica justa, logo surge 

à doutrina o nome do notável jurista italiano Mauro Cappelletti, com sua brilhante teoria a 

qual se costuma referir como ―as três ondas do acesso à justiça‖.
92

 Ele afirma que ―qualquer 

regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema 

judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva‖
93

 e 

que ―uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários 

mecanismos de processamento de litígios‖.
94

 

Isso pode ser aplicado à modernidade resultante nos processos eletrônicos, que altera a 

forma como a lei opera, mas que não pode alterar a lei em si, seu conteúdo em relação a 

garantias, princípios e valores. Nesse sentido: 

Dessa forma, quando se fala em processo eletrônico, na realidade faz-se referência 

ao fenômeno de os autos judiciais deixarem o meio físico (papel) e passarem ao 

meio informatizado (computador). Ou seja, com o processo eletrônico a 

materialização do processo judicial, os autos judiciais, passa para o meio eletrônico. 

Entretanto o processo em si, conforme seu conceito teórico, continua informado 

pelos mesmos princípios, conceitos doutrinários e legislação processual até então 

vigentes.
95

 

Aqui se comentará sobre os impactos desse mecanismo informatizado com relação à 

consulta pública dos processos eletrônicos por pessoas não envolvidas na lide em si. Assim, 

se assente que a publicidade, especialmente no que tange à consulta pública, faz parte do 

acesso à justiça. Como defende Wambier, ―é preciso ter em mente que o princípio da 

publicidade, já tão densamente explicado, existe para vedar o obstáculo ao conhecimento, de 

maneira que todos têm o direito de acesso aos autos do processo, exatamente como meio de se 

dar transparência à atividade jurisdicional‖.
96

 

Não há dúvidas, portanto, que é do interesse público que seja dada publicidade aos 

autos do processo, o que é garantido pela Constituição Federal, como já explicado, de forma 

que falas como a do Desembargador do TJPE José Fernandes de Lemos, que disse que ―a 
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informatização é nossa grande aliada na otimização da Justiça e o interesse público precisa 

prevalecer‖,
97

 devem ser interpretadas para uma prática processual eletrônica que inclua nesse 

interesse público a publicidade dos autos processuais para o público em geral. Afinal, a 

publicidade, como já se sabe, é fundamental para a garantia da paz e da harmonia social, na 

medida em que todos têm o direito de conhecer e acompanhar tudo o que se passa no 

processo,
98

 e atente-se para o uso das palavras ―todos‖ e ―tudo‖, o que não restringe nada às 

partes, via de regra. 

A implementação do software do PJe no Brasil, que teve início marcado pela grande 

adesão por parte da Justiça do Trabalho, avançou rapidamente, apesar de algumas ações terem 

sido empreendidas com o objetivo de retardá-la, sob a justificativa de que seria necessário um 

maior tempo de adaptação para domínio e uso do sistema. É possível dizer que a mudança do 

processo físico para o digital chegou a se dar de forma abrupta, o que gerou certa apreensão e 

insegurança.
99

 

Entretanto, com o argumento de democratizar o acesso à justiça o quanto antes, foi 

determinada uma implantação rápida, como se percebe pela Resolução 185/2013 do CNJ. 

Ocorre que, com essa urgência, a adaptação da determinação aos anseios da sociedade, 

especialmente no quesito ―transparência das informações‖, foi deixada mais de lado.
100

 

Isso porque com os processos eletrônicos e o CPC, a visão em relação aos atos passou 

a ser no sentido de que ―a fim de garantir a veracidade, correção e transparência dos atos 

processuais, esses devem ser preferencialmente públicos‖,
101

 e note-se aqui o uso do termo 

―preferencialmente‖, que não tem o sentido de excepcionar os casos de sigilo processual, mas 

de relativizar os atos processuais que devem ser públicos. 
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Sabe-se que a consulta jurídica (mais ampla que a consulta processual, ou seja, esta é 

abarcada por aquela) é parte integrante do acesso aos direitos e à justiça, e as informações, 

com as novas tecnologias, só foram propagadas. Se antes, com os processos físicos, os 

tribunais disponibilizavam ―dados e informações jurídicas sobre as questões mais frequentes e 

corriqueiras da jurisdição, além de disponibilizar quase toda movimentação processual e o 

conteúdo das decisões e julgamentos‖,
102

 era de se esperar que com o processo eletrônico não 

mais quase todas, mas todas as informações estivessem disponíveis, ainda que fosse 

estipulada uma forma mais segura de fazê-lo. 

Todavia, não foi bem assim que as coisas se desenrolaram, mas o CPC veio resgatar 

esse sentido. De toda forma, o que se assistiu, assim, pode ser descrito dizendo que ―a 

implantação ineficiente do PJe prossegue enquanto o acesso à Justiça rasteja.‖
103

 

Muitos juristas, com a implantação dos processos eletrônicos, passaram a entender que 

―nada obstante o julgamento ser público a todos, a publicidade de certos documentos pessoais 

e empresariais deveria ser limitada a terceiros tendo em vista que tais informações podem se 

tornar vulneráveis caso forem expostas de maneira indevida na Internet‖;
104

 começou a surgir 

um movimento na doutrina defendendo a mitigação do princípio da publicidade, no sentido de 

impedir o livre acesso aos autos, ante a possibilidade de violação de dados eletrônicos, e isso 

foi tido como sinônimo de garantia à segurança do processo digital.
105

 

Almeida Filho defende essa chamada relativização do princípio da publicidade, pois 

explica que ele é hierarquicamente inferior ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, e cria uma dicotomia entre publicidade e intimidade, esta garantida 

constitucionalmente pelo art. 5º, X, da Magna Carta. Nessa ponderação de princípios, ele opta 

por abraçar o direito da personalidade, mais especificamente o direito ao esquecimento, o que, 

segundo ele, estaria comprometido, pois os sistemas informáticos não esquecem e os dados 

podem ficar instalados nos servidores com a possibilidade de serem requisitados a qualquer 
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tempo. Assim, com muito zelo pela preservação da intimidade, ele não considera exagero 

dizer ser importante que os atos se restrinjam às partes e seus procuradores, a fim de que se 

evite que as pessoas ―vasculhem‖ a vida íntima do cidadão ao consultarem a Internet. Ele, 

então, como forma de persuadir seus leitores, afirma que ―é preciso estarmos abertos ao novo, 

para aceitarmos a relativização‖, apesar de entender que a questão deve ser mais debatida.
106

 

Nesse sentido, como já suscitado alhures, a publicidade de todo o processo, no que se 

refere à acessibilidade ao mesmo por pessoas estranhas aos autos foi regulamentada pela 

Resolução nº 121/2010 do CNJ, que limitou a abrangência da consulta pública: 

Essa resolução, buscando harmonizar os princípios da publicidade dos atos 

processuais (inciso IX, art. 93), com os princípios do respeito à intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas (inciso X do art. 5º) e do acesso à 

informação (inciso XXXIII e XXXIV, b, do art. 5º), fixou os limites à publicidade 

ampla e irrestrita dos autos, estabelecendo quais os dados dos processos que podem 

ser divulgados na rede mundial de computadores e quais os dados que terão acesso 

restrito, uniformizando, desta forma, as regras para o acesso virtual aos autos. 

Portanto, o acesso a petições, aos depoimentos dos litigantes e das testemunhas, e a 

documentos, está restrito aos advogados, às partes e membros do Ministério Público, 

cadastrados nos autos. 

A resolução estabelece quais os dados básicos dos autos acessíveis por pessoas 

estranhas aos autos, excluindo dessas informações o nome das partes e as decisões, 

com relação aos processos de natureza trabalhista e criminal.
107

 

Após veio à tona também o art. 11, §6º, da Lei 11.419/2006, também já comentado, no 

qual se alega ter ―a justificativa para a relativização do princípio da publicidade. Melhor 

dizendo, é a própria relativização do princípio da publicidade, porque os autos somente 

estarão disponíveis para aqueles que fizerem o login no sistema dos Tribunais.‖
108

 

Assim, verifica-se não só ―que a prática de atos processuais em geral por meio 

eletrônico, na forma do art. 2º da Lei nº 11.419/2006, exige do advogado, como usuário 

externo do sistema, a utilização de assinatura eletrônica, sendo obrigatório o seu prévio 

credenciamento perante os órgãos do Poder Judiciário‖,
109

 mas também que para um processo 
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ser acessado por meio de pessoa externa ao mesmo, a certificação digital aparece como um 

obstáculo. 

Este Certificado Digital é um instrumento para advogados regularmente inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio do qual o profissional pode dar andamento 

a diversos processos sem a necessidade de locomoção, como, por exemplo, visualizar autos e 

realizar o peticionamento eletrônico. Até aí tudo bem, é uma medida perfeitamente cabível 

para dar segurança, credibilidade e controle aos processos eletrônicos; o que faz crescerem as 

críticas é o fato de que, quanto às intimações, por exemplo, ―só os advogados teriam acessos 

às publicações, não mais as partes, nem mesmo uma parte poderia visualizar as intimações 

destinadas ao patrono do adversário.‖ O certificado digital é instrumento para utilizar o 

sistema, pode ser um cartão magnético ou token, uma espécie de pen-drive, que servirá como 

a assinatura digital, nos termos do que é explicado, por exemplo, no inciso I do artigo 3.º da 

Resolução n.º 94/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CNJT),
 110

 in verbis: 

Art. 3.º Para o disposto nesta Resolução, considera-se: 

I - assinatura digital: assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a origem e a 

integridade do documento, baseada em certificado digital, padrão ICP-BRASIL, tipo 

A-3 ou A-4, emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma de lei 

específica;
111

 

Quando se fala em um terceiro, então, o acesso fica ainda mais obstado pelo sistema. 

Ao acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por exemplo, facilmente 

se encontra a informação incoerente de que a consulta pública deve ser sim aberta para 

qualquer pessoa, mas que não estão disponíveis alguns dos atos processuais do processo a ser 

consultado. A extravagância vai além ao dizer que caso a parte queira visualizar a íntegra do 

processo, deve se dirigir à secretaria da vara onde tramita seu processo, mas nada há de 

solução para o terceiro que não é parte e nem tem certificação digital possa ter o devido 

acesso. Vejam-se os termos apresentados pela página: 

A Consulta Pública é o meio pelo qual qualquer pessoa pode ter acesso a processos 

públicos que tramitam no PJe. Nela é possível visualizar conteúdo dos despachos, 

decisões e sentenças e ainda estão disponíveis as movimentações realizadas no 

processo. 

Não estão disponíveis na Consulta Pública os conteúdos das audiências, dos 

documentos juntados pelas partes e as petições. 
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Observações: A parte, munida de mídia eletrônica (pendrive, cd) pode ainda se 

dirigir à secretaria da vara onde tramita seu processo e solicitar que a íntegra dos 

documentos de sua ação seja gravada.
112

 

Registre-se, apenas, que os sites dos tribunais não são uniformes quanto à consulta 

pública, especialmente no que tange aos casos que tramitam em segredo de justiça, quando 

alguns permitem, ―outros limitam, e outros simplesmente impedem, senão dificultam.‖
113

 

Comente-se, ainda, que também não há uniformização quanto à prática dos atos processuais, o 

que é um problema entre as unidades do Poder Judiciário, e a plena compatibilização entre os 

sistemas e programas utilizados é um ideal a ser buscado, o CPC cuidou da matéria com o art. 

196, que incumbe ao CNJ o zelo por essa uniformização.
114

 

Contudo, é perceptível a indiferença legislativa para com os terceiros, o próprio CPC 

foi omisso quanto a eles, pois o novo Código ―compele as pessoas jurídicas públicas e 

privadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, e isso pela óbvia 

razão de que com os dados cadastrais será mais viável operar a comunicação dos atos por via 

eletrônica, inclusive a citação‖,
115

 mas apenas reitera a necessidade de cadastramento dos 

envolvidos no processo, sequer mencionando uma abertura no sistema para as consultas 

públicas integrais aos autos. 

Diante desse processo de relativização do princípio da publicidade, os que o apoiam 

concordam que até um processo que não esteja encerrado sob segredo de justiça pode sofrer 

restrições de publicidade a atos processuais específicos, desde que necessário para a proteção 

do valor inviolável da privacidade de alguém. Em suma, a restrição dos atos processuais não 

está mais condicionada à decretação de segredo de justiça no processo.
116

 

Ocorre que não é o caso de simplesmente se aceitar a relativização da publicidade, é 

preciso que muito se discuta sobre isso, para que se entenda que os processos que não estejam 

sob tramitação sigilosa devem estar acessíveis a qualquer pessoa, pois a publicidade é 
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essencial ao princípio democrático e ao princípio do Estado de Direito, é elemento 

indispensável ao processo justo.
117

 

Neste ínterim, é de se compreender que o processo além de produzir um resultado 

justo, precisa ser justo em si mesmo, e, portanto, na sua realização, devem ser observados 

aqueles standards previstos na Constituição Federal, que constituem desdobramento do due 

process of law,
118

 dentre eles o princípio da publicidade, pois, como já foi explicitado no 

primeiro capítulo deste trabalho, ele está sim inserido no princípio do devido processo legal. 

Por isso, ―há que ser entendidas, então, como inconstitucionais, as portarias e 

resoluções de alguns juízos ou tribunais que, por exemplo, proíbem vista de autos para 

aqueles que não tenham procuração‖,
119

 salvo, é claro, os casos contemplados pelo art. 189 do 

CPC, resguardados pelo segredo de justiça. 

O processo eletrônico e os atos processuais eletrônicos deverão obedecer aos 

parâmetros constitucionais de publicidade, inclusive as exceções ali previstas, relativas à 

proteção da intimidade e ao interesse público, como já restou demonstrado. Ora, caso se pare 

para pensar, essa defesa tão grande dos doutrinadores a favor da relativização da publicidade 

perde seu sentido quando se percebe que os riscos por eles demonstrados estão acobertados 

pelo segredo de justiça. 

Veja-se que o inciso III do art. 189 do CPC inclui como causa de tramitação em 

segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à 

intimidade, de forma que o direito à intimidade não justifica uma nova mudança na 

abrangência da publicidade, porque ele já era levado em conta. 

É evidente, assim, que não é necessário que se limite o acesso aos processos, mas sim 

que se tenha cautela ao analisar o caráter sigiloso do processo, e, uma vez averiguando-se ser 

o caso de encobrir a publicidade pelo direito à intimidade, este deve sim ser feito, mas através 

do dispositivo mencionado que dá margem para situações assim receberem a guarda do 

segredo de justiça. 

No que tange ao alegado direito ao esquecimento, que é, de fato, uma das garantias ao 

direito da personalidade, basta que seja explicado que apesar de os dados permanecerem por 
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anos instalados nos servidores e poderem ser requisitados a qualquer tempo, com o 

arquivamento do processo (ato dos auxiliares da Justiça), o sistema pode ser configurado para 

que os autos passem a estar indisponíveis abertamente para consultas. Da mesma forma já 

acontece com os processos físicos, que são levados ao Arquivo Geral, pois bem, também 

deveria existir um ―Arquivo Geral Eletrônico‖. 

Outrossim, o fato que causa maior indignação é o de que – desconsiderando-se os 

casos que tramitam em segredo de justiça – no processo físico qualquer pessoa pode examinar 

os autos, sem ser parte ou procurador; já no processo eletrônico, embora as informações sobre 

o andamento dos processos estejam disponíveis ao público em geral, não se tem acesso 

completo ao conteúdo constante dos autos, visto que o acesso aos documentos digitalizados é 

privativo das partes e Ministério Público, pelo art. 11, §6º, da Lei 11.419/2006.
120

 Chega a ser 

absurda essa mudança tão significativa, quando a única mudança deveria se restringir à forma, 

à plataforma pela qual os processos tramitam, sem alterar em nada seu conteúdo substancial. 

Assim, o art. 11, §6º, da mencionada lei comete uma ofensa ao princípio da 

publicidade quando restringe o conteúdo do processo apenas às partes e ao Ministério 

Público; sem dúvidas é um dispositivo que merece maior regulamentação, a fim de que a lei 

se adeque ao princípio constitucional da publicidade.
121

 

Se o processo é considerado público, não dotando caráter de segredo de justiça, não há 

como admitir a restrição de acesso prevista nesse artigo; e, em conformidade com essa 

legislação, os tribunais acabam por não cumprirem o dever lógico de oferecer o acesso à 

íntegra dos autos digitais. É necessário, assim, refletir sobre maneiras de adequação das 

práticas processuais sistêmicas vigentes, notadamente quando ao acesso à íntegra dos autos 

digitais.
122

 

Isso, logicamente, tem que ser feito com cuidado e atenção, não como uma liberação 

para divulgação geral, pois, como perfeitamente diz Marcacini, devem ser criadas 

―alternativas de proteção à privacidade, que dificultem a coleta de dados em escala, sem 

jamais inibir o acesso individual a todos os atos de um processo, por qualquer um do povo 
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que queira vê-los.‖
123

 É sobre essas possíveis alternativas práticas que se conversará nesta 

parte final do presente trabalho. 

3.2. Possíveis soluções práticas e busca por efetivá-las 

Pode-se imaginar, hipoteticamente, que, antigamente, provavelmente o fato de se 

registrar fatos e dados em papeis públicos deve ter assustado, assombrado as pessoas, pois 

eles estariam muito mais reais e acessíveis do que quando as informações estavam guardadas 

dentro das próprias pessoas, e junto com elas morriam. No momento atual, a história estaria se 

repetindo, mas com outros figurantes, ao invés de haver informações guardadas em cartórios, 

nos armários das instituições judiciárias, elas ficaram no sistema, ainda mais perto das mãos 

do público, e isso amedronta as pessoas, como o papel também deve ter ―ameaçado‖ as 

pessoas de antigamente. 

Talvez por isso se encontre tanta resistência em parte da doutrina que, apesar de 

demonstrar ser favorável ao processo eletrônico, não consegue enxergá-lo dentro dos mesmos 

parâmetros e regras já existentes para os processos físicos. É importante que se tenha 

consciência de que o procedimento processual foi mantido, o que mudou foi apenas o meio 

por onde ele é realizado, que acaba sendo mais complexo devido a exigência de um 

conhecimento paralelo mínimo de informática e acesso à Internet.
124

 

É compreensível que pelo mundo virtual se mostrar incalculavelmente grande, a 

preocupação com a segurança dos autos cresça, e isso é muito bom, porém é preciso lembrar 

que o processo diz respeito ao mundo real, apenas se passando em uma plataforma digital, e 

que tem que seguir as normas do mundo real como se assim fosse, isto é, como seguia 

enquanto processo físico. 

Desta senda, alguns juristas precisam parar de pensar na publicidade de forma egoísta, 

como uma exposição de propriedades suas, de documentos e peças que a eles pertencem. Os 

advogados têm papel fundamental tanto na disseminação quanto no combate a esse espírito, 

que vem atacar uma garantia constitucional tão consolidada, por isso faz-se necessário que 
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eles mesmos entendam e defendam que uma peça processual por eles produzida não é uma 

obra do intelecto sobre o qual há direito autoral, por exemplo.
125

 

Os atos das partes são públicos e constitucionalmente devem ser acessíveis a qualquer 

pessoa sim, é preciso que se pense pelo olhar da teoria geral do processo, da sociedade como 

um todo; porque não é por acaso a publicidade existe no Brasil, ela foi uma grande conquista 

para o Direito, ela resguarda inclusive as próprias partes de abusos por parte dos julgadores e 

até mesmo de seus próprios procuradores. 

Não há lógica em regredir, a publicidade tem que ser vista não como algo ruim, que 

vai tolher a privacidade, mas sim como algo positivo, que serve para dar maior segurança à 

sociedade e que deve ser defendida independente do meio pelo qual o processo se opere. 

Então, como já apresentado, é fundamental que se criem procedimentos específicos 

―para atender aqueles que necessitarem acessar os autos de maneira que o seu conhecimento 

do teor do processo implique em identificação e eventual responsabilização por alterações ali 

executadas.‖
126

 Este ponto é crucial, a defesa do acesso integral aos autos não pode se dar de 

forma inocente e ilusória acreditando que estando um processo disponível abertamente para 

qualquer pessoa do mundo à distância de um clique nada de negativo poderia repercutir. 

Por essa razão, tratando-se da prática da consulta pública eletrônica, ela não deve se 

dar anonimamente, é imperioso que se tenha um registro de identificação daqueles que 

realizarem a consulta, justamente para fins de responsabilização, nesta intenção vislumbram-

se os §§1º e 2º do art. 3º da Resolução 121/2010 do CNJ. Não custa pontuar, neste aspecto, 

que, não raro, as varas judiciais exigem a apresentação de documento de identificação nos 

balcões de atendimento para que a pessoa interessada manuseie os autos físicos, ou mesmo 

leve-os para tirar cópia. 

Deste modo, uma excelente solução para o problema apontado no capítulo anterior, e 

considerando que é necessário que a parte esteja credenciada para acessar o processo que está 

na rede,
127

 seria a visualização integral dos autos apenas para os cadastrados nos sistemas 
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eletrônicos, porém, para que cessem os problemas, nesse caso não só os habilitados para atuar 

no processo seriam cadastrados. Isto é, o cadastro não seria apenas para juristas advogados, 

defensores, promotores ou servidores do judiciário como acontece atualmente, mas sim para 

qualquer cidadão. 

Qualquer pessoa poderia realizar um cadastro simplificado no PJe e, ao fazê-lo, 

assumiria os riscos de suas ações indevidas decorrentes do mau uso da plataforma, bem como 

ficaria ciente de que todas as suas ações ficariam registradas em uma espécie de banco de 

dados. Isto é, o cidadão poderia consultar o que quisesse nos sistemas virtuais, contudo nada 

anonimamente. 

Imprescindível, todavia, que esse sistema fosse de simples manuseio, compreensível 

mesmo por aqueles que possuem apenas noções básicas de informática e de direito, algo 

realmente bastante didático e autoexplicativo. Afinal, ―de nada adianta sistemas robustos e de 

elevada monta se, do ponto de vista da segurança da informação, forem operados por pessoas 

despreparadas (leia-se qualquer das partes envolvidas)‖; o assunto é complexo, multifacetado 

e pede soluções mais técnicas do que jurídicas, e algum grau de padronização se que se 

afunde em uma ―burocracia digital‖.
128

 

Assim, não se discutirá aqui matérias de tecnologia da informação, apenas explica-se 

que para que a publicidade ser garantida, poderiam ser criados caminhos no próprio sistema, 

em uma opção a mais como a apresentada, sem necessidade de toda uma discussão jurídica na 

doutrina e entre os tribunais acerca da relativização desse princípio. 

Como não existe esse caminho virtual seguro atualmente no sistema, os juristas 

começam a borbulhar soluções. Há quem sugira, como Perlingeiro, por exemplo, que as partes 

decidam, entre si, sobre o acesso de terceiros ou não no processo em que se confrontam: 

―Quanto a escritos ou documentos quaisquer e que não tenham sido produzidos pelo 

Judiciário, mas que constem dos autos processuais, o direito de acesso em favor de terceiros 

depende da vontade de seus titulares.‖ E ainda completa: ―Não havendo consenso a respeito, a 

disputa pelo acesso às informações deve ser decidida em uma via processual específica e 

autônoma.‖
129

 Por essa possibilidade, caberia às partes acordar em torno da permissibilidade 
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de acesso pelo público em geral, o que parece ser um tanto inseguro e liberal demais às partes 

para o ordenamento jurídico brasileiro em matéria processual. 

Como mais outra possível solução, está um método mais tradicional, que é a 

possibilidade de o público ter acesso aos autos se dirigindo a um fórum ou tribunal. Isto é, um 

ótimo método que pode ser suscitado é o de existirem salas com computadores, verdadeiros 

pontos de acesso nas unidades judiciárias para consultas abertas ao público, que dessem 

acesso à integralidade dos autos pesquisados. 

Apesar de uma das características basilares do processo eletrônico ser a 

desnecessidade de o cidadão dirigir-se a um fórum, por exemplo, essa solução não mostraria 

que as pessoas teriam que continuar se deslocando para os prédios do judiciário, mas apenas 

permitira que aqueles que desejassem o fizessem. Nesse sentido: 

A ampla publicidade dos atos processuais não se traduz em esforços superlativos 

para disseminação amplíssima das informações. Por garantia de publicidade dos atos 

processuais deve-se entender a possibilidade de acesso pleno às informações e não o 

direito de impor à administração pública a obrigação de criar novos instrumentos 

que levem a informação almejada até o destino indicado pelo interessado. Cabe ao 

interessado ir até a informação e não o contrário.
130

 

Naturalmente, o quantitativo de pessoas que iria ao fórum reduziria bastante da mesma 

forma que o planejado com a implementação do PJe, visto que grande parte do movimento se 

dá justamente por advogados, os quais já tem seu acesso através do certificado digital. Seria, 

apenas, uma maneira de garantir que, na necessidade de compulsar os autos integralmente, o 

cidadão teria essa oportunidade. 

É justamente esse o método solucionador adotado pelo CPC, em seu art. 198, que 

garante aos cidadãos que as unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à 

disposição equipamentos necessários à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele 

constantes. 

Esse é um dispositivo importante para o cumprimento do acesso à justiça, como 

explica Carlos Augusto de Assis: ―[...] é no princípio do acesso à justiça (e também na 

isonomia) que encontramos a razão de ser do art. 198 quando determina que as unidades do 
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Poder Judiciário mantenham gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos 

destinados à prática de atos processuais eletrônicos.‖
131

 

Teoricamente, com a edição desse dispositivo legal, poderia ser assumido que o 

problema foi resolvido, pacificado, e agora não mais subsiste sua razão de ser. Ocorre, porém, 

que mesmo mais de dois anos após ter sido sancionado o CPC, essa determinação por ele 

dada não encontra guarida na prática. É fato que não é aplicada uniformemente. 

À título de exemplo, pode-se afirmar com segurança inexistir uma política do TJPE 

para concretizar essa norma, o Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na cidade do 

Recife, e tantos outros pelo Brasil, não contam com uma área dedicada a oferecer ao público 

um espaço específico onde são disponibilizados equipamentos para a consulta ao sistema do 

PJE com acesso a todo o processo eletrônico consultado, incluindo documentos e petições, 

para as pessoas que não estão habilitadas nos autos, quaisquer terceiros. 

Aqui reside um problema, porque muito a doutrina discute, a lei vem solucionar, e na 

prática a determinação não é efetivada. Por conta disso, o desenvolvimento gerencial dentro 

do Judiciário é elemento fundamental na implantação do processo eletrônico,
132

 é preciso que 

a administração de cada unidade se prontifique e contribua para a providência desse espaço. 

Aliado a isso, pode-se questionar se essa atitude realmente resolveria toda a discussão, 

porque ―se o processo é eletrônico, por lógica e por força da lei que o instituiu, também os 

atos de comunicação serão por meio eletrônico‖,
133

 e, para que seja perfeitamente coerente, a 

consulta pública não deveria ser deixada de lado nesse processo de transição para o ambiente 

virtual, de modo que deveria sim ser levada e garantida dentro dos próprios sistemas. 

Finalmente, então, propõe-se como solução para a inconstitucional relativização do 

princípio da publicidade processual nos processos eletrônicos, de forma que não haja 

limitação à consulta pública, obviamente à exceção dos casos de segredo de justiça, uma 

complementação entre a efetivação do art. 198 do CPC, que tem que ser buscada perante as 

unidades judiciárias, juntamente com uma ampliação do sistema do PJe para que permita o 
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cadastro de terceiros com o fim específico de consultar os autos processuais que desejarem, 

integralmente, de forma identificada e controlada. 

Assim, diante de todo o exposto, fica clara a importância do princípio da publicidade, 

que deve ser resguardado dos tantos ataques que desejam relativizá-lo, sendo papel da 

sociedade, a maior beneficiária do mesmo, cobrar do Poder Judiciário que sejam tornadas 

públicas as razões para sua inobservância em face de um dispositivo legal. É preciso que o 

próprio judiciário reconheça o problema causado pelos obstáculos que o PJe tem causado ao 

público em geral e atue de forma a zelar por todas as garantias constitucionais. 
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CONCLUSÃO 

O princípio da publicidade é consagrado há tempo suficiente pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, de forma tão fundamental e basilar, que sequer cogitar sua relativização 

poderia soar ultrajante. Isso não mais ocorre no seio da doutrina, pois parte dela passou a 

aceitar a mitigação do referido princípio constitucionalmente garantido com o surgimento dos 

processos eletrônicos. 

A questão é polêmica e envolve argumentos diversos, com bem se demonstrou ao 

longo do presente trabalho, mas a visão que se buscou trazer foi bastante específica. Aqui se 

tratou sobre as tantas mudanças provocadas pela informatização judicial com uma 

interpretação prática dos limites da consulta pública, com foco especialmente nas diferenças 

deste aspecto quando comparada à consulta pública da era – quase ultrapassada – dos 

processos físicos. 

Bem, na época dos processos físicos, se uma pessoa quisesse saber alguma sobre 

qualquer coisa em torno de um processo, ela livremente poderia. Entretanto, agora, com a 

implementação do PJe e todos os outros tipos de sistemas para processos eletrônicos, essa 

mesma liberdade não é vislumbrada. Só porque, agora, ao invés de ler em um papel, o cidadão 

teria que ler em uma tela, não é razão contundente e razoável para que não possa mais acessar 

a integralidade dos autos processuais. 

É permitido que se assista às audiências do processo, por exemplo, mas não é 

permitido que se averigue se o juiz foi condizente em sua sentença no que diz respeito a 

coerência com a causa de pedir apresentada pela parte, muito menos se houve julgamentos em 

conformidade com os pedidos, se foi o caso de ele os ter extrapolado, deles desviado ou ainda 

tê-los ignorado. Nada disso pode ser fiscalizado pelo povo porque as autoridades entenderam 

que bastava que as pessoas tivessem acesso às decisões, sendo correto obstar o acesso às 

peças e documentos colacionados. 

Se isso não é uma fuga clara à função fiscalizatória intrínseca ao princípio da 

publicidade, realmente é preciso que se procure outra razão de ser deste. 

Como uma pessoa poderia fiscalizar a decisão de um juiz se não sabe o que o levou até 

ali, o que foi apresentado a ele, os limites até onde pode ir (de acordo com o que foi suscitado 

nos autos), a observância às provas juntadas etc, são inúmeras as incoerências entre a função 

fiscalizatória do princípio da publicidade e o impedimento de acesso integral aos autos. 
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Diante de tal problemática, buscou-se construir ao longo deste trabalho, possíveis 

soluções práticas para que fosse garantido o direito de acesso aos autos. Para isso, importante 

se fez ressaltar que não se defende um anonimato virtual, pois as pessoas podem ser 

cadastradas simplificadamente no sistema para acessar os autos de quaisquer processos pelos 

quais se interessem (ressalvados, claro, os protegidos pelo segredo de justiça), e, caso exista 

alguma excepcionalidade específica em algum documento que justifique um sigilo pontual (e 

não de todo o processo), é válido lembrar que o sistema permite que o juiz ou o advogado 

marquem qualquer arquivo como sigiloso. 

No entanto, o CPC já havia percebido a problemática causada nesse sentido, tanto que, 

desde que foi sancionado, em 2015, traz, em seu art. 198, a previsão de que as unidades do 

Poder Judiciário devem manter gratuitamente à disposição dos interessados, equipamentos 

necessários à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. 

Essa previsão legal é muito importante e, de certa forma, tenta pacificar um pouco 

mais na doutrina a discussão sobre a publicidade dos atos processuais das partes. Ocorre que 

ela não encontra aplicabilidade, e isto precisa ser modificado. Não é razoável que mais de dois 

anos depois de sancionada, uma lei tão importante não seja cumprida, as administrações dos 

fóruns e tribunais já tiveram tempo suficiente para providenciar esse ambiente que visa 

garantir direitos de todos os cidadãos. 

Mas, para que o escopo do processo eletrônico, no que se refere a desnecessidade de 

deslocamento às unidades do judiciário na maior parte do processo, seja precisamente 

respeitado, faz-se adequado aliar as duas formas de remédios para o ofendido princípio da 

publicidade atualmente. 

Isto é, mostra-se bastante interessante que não só seja efetivamente concretizada a 

determinação legal acima mencionada trazida pelo novo Código, como também que seja 

disponibilizado um novo caminho para cadastramento nos sistemas eletrônicos nos quais 

tramitem os processos eletrônicos, com o fim único de, após identificação pessoal, atender as 

demandas sociais para a consulta pública da integralidade do processo, de maneira 

simplificada, sem necessidade de obtenção de tokens ou objetos similares que acabam por 

burocratizar tudo, quando o objetivo deveria comungar segurança com praticidade. 

A transição da plataforma física, do papel, para a virtual, informatizada, deve provocar 

o mínimo de desgaste para o processo civil, buscando-se velar por todas as garantias 
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constitucionais e princípios processuais. Não é pela mudança de forma que o conteúdo pode 

ser mudado. 

Dessa maneira, o zelo ao princípio da publicidade processual não pode ser colocado 

em segundo plano, pois faz parte do devido processo legal e tem base constitucional. Os 

desdobramentos de sua mitigação desregrada e imensamente subjetiva só trazem prejuízo para 

a ciência processual e para a população que vê esvair um direito conquistado a duras penas ao 

longo da história. 

É imperioso que se atente, assim, para a efetivação de medidas resolutórias como as 

apresentadas, pois, apesar de estar a algum tempo sendo relativizado, o princípio da 

publicidade tem força e embasamento grandes o suficiente para reerguer-se e regularizar o 

que quer que tenha restado descompassado diante das significativas transformações que o 

processo civil brasileiro tem sofrido nos últimos anos. 
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