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Processo (do latim procedere) é um termo que indica a ação de avançar, ir à frente; é um conjunto sequencial e particular de
ações com objetivo comum, com os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter
e usar produtos ou sistemas.

No caso sob nossa análise, “PROCESSO JUDICIAL é o conjunto de documentos e peças processuais que, seguindo um rito jurídico pré-
estabelecido e uma sequência predeterminada, possibilitam ao juízo competente determinar uma sentença em sentido amplo. O
processo tramita sob a forma de autos, que informalmente, por vezes, também são referidos como ‘processo’. Os autos são o conjunto
de documentos que se ordenam cronologicamente para materializar os atos do procedimento. O processo, por sua vez, se caracteriza
pela sua finalidade, qual seja, a jurisdição; é o ‘instrumento para o legítimo exercício de poder.’” 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 22ª Ed. São Paulo:
Malheiros, 2006, pg. 296 

*Muitas são as definições técnicas encontradas dentro da Teoria Geral do Direito ou do Processo. Cada ramo do Direito tem, também, suas especificidades processuais – assim a
forma de proceder no Direito Civil será diferente da forma no Direito Penal, Trabalhista, Eleitoral, etc. Esta definição, porém, foi a que elegemos pela multiplicidade de elementos
genéricos presentes.

Pois a forma de registrar estes atos e documentos na História é o objeto deste Momento Memória! Muitos servidores e estagiários mais
jovens da JFPR iniciaram sua vida acadêmica e profissional já imersos nas novas tecnologias – dominam com maestria os acessos, fases e
“juntadas” eletrônicas. Mas...será que sempre foi assim?



O BERÇO GREGO

Vamos fixar o marco do estudo histórico a partir dos gregos, mesmo porque são escassos e imprecisos os registros pré-helênicos, ou
seja, aqueles referentes ao processo nas sociedades mais remotas – Babilônia, Suméria, Fenícia, etc.

Na Grécia são encontrados elementos do que já se poderia
conceituar como “processo formal”. Destacam-se os
princípios utilizados nos meios de prova dos quais afastavam-
se os preceitos religiosos e superstições comuns à época,
buscando-se meios de convicção lógicos. Outras
características também estavam presentes, como as provas
testemunhais e documentais, o princípio da oralidade, e a
livre apreciação da prova pelo julgador. 

Constata-se também através da história que o princípio do
contraditório - princípio que impõe ao juiz a prévia audiência
de ambas as partes antes de se proferir a decisão - tem
origem na Antiguidade grega, mencionada por Eurípedes,
Aristófanes e Sêneca, consistente no princípio segundo o qual
o juiz somente está apto a decidir o pedido do autor depois
de notificá-lo à parte contrária, dando a este a oportunidade
de se manifestar. 

crédito: wikipédia creative commons



Apesar da importância da Grécia e suas bases lançadas para o
desenvolvimento do processo, inegável o quão fundamental
foi o Direito Romano para a História do Processo Judicial. Tão
importante que é disciplina dos cursos de Direito no Brasil.

O direito romano compreende não só a ordem jurídica que
teve lugar ao longo da história de Roma, mas também as ideias
e experiências surgidas desde o momento da fundação da
cidade, em 753 a.C, até a desagregação do Império, com a
morte do Imperador Justiniano, no ano de 565 da nossa era.
Direito romano é o nome que se dá ao conjunto de
princípios, preceitos e leis utilizados na antiguidade pela
sociedade de Roma e seus domínios.

Neste longo período, o corpo jurídico romano constituiu-se em
um dos mais importantes sistemas jurídicos criados,
influenciando diversas culturas em tempos diferentes.

O DIREITO ROMANO COMO BASE DO 
DIREITO OCIDENTAL

crédito: conceito.com



Costuma-se dividir a história do direito romano, para fins didáticos, no período
arcaico, da fundação de Roma até o século II a.C.; o período clássico, até o século
III d.C.; e o período pós-clássico, até o século VI d.C. 

Ulpiano, importante jurista romano, resumiu em três os conceitos pelos quais devia
ser regida a sociedade romana e consequentemente suas leis: não prejudicar
ninguém, viver honestamente e dar a cada um aquilo que lhe corresponde. 

São exemplos de fontes do Direito Romano, que fundamentaram o
desenvolvimento do Processo: Costumes, também conhecidos como mos
maiorum, costumes dos ancestrais; Lei e Plebiscito, aprovados por meio da
manifestação popular; Senatus-Consultos, decisões tomadas pelo Senado,
direcionadas aos magistrados, as quais deveriam ser convertidas em nova
legislação imperial; Constituições Imperiais, compostas pela interpretação legal do
direito realizada pelo imperador, o qual atuava como uma espécie de poder
constituinte, pois criava nova lei ou a atualizava; Editos de Magistrados, divulgados
ainda no início do mandato das autoridades, uma espécie de promessa eleitoral, os
quais eram cumpridos durante o exercício de sua magistratura; Jurisprudência,
decisões firmadas ou inovações no Direito, criadas através das decisões dos
magistrados. A jurisprudência é utilizada largamente até hoje no mundo jurídico.O Corpus Juris Civilis ou Corpus Iuris Civilis Romanii -

contribuição fundamental do Direito Romano - crédito
wikipedia creative commons

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulpiano


O processo judicial brasileiro está ligado, por óbvio, ao Direito português,
como produto cultural de nossa colonização.

O processo no Brasil nasceu sob a égide das Ordenações Afonsinas,
editadas em 1446 pelo Rei Dom Afonso V, consolidando a legislação
portuguesa de Afonso II a Afonso V. As Ordenações Afonsinas não foram uma
verdadeira codificação do direito, mas uma compilação coordenada e que se
dividia em 5 livros. O Livro III, com seus 128 artigos, era destinado ao
processo civil, abordando os atos judiciais e a ordem que tais atos deveriam
obedecer, situando-se nele a parte propriamente processual. 

As Ordenações não chegaram a ser impressas durante o período em que
vigoraram, apesar da imprensa de Johannes Gutenberg já estar em uso na
Alemanha desde 1439. A demora na produção de cópias manuscritas parece
ter sido um dos problemas para a sua aplicação em todo o Reino. Em
Portugal a imprensa apareceu por volta de 1487 e logo foi utilizada para
editar a legislação eclesiástica e monárquica.

E O PROCESSO NO BRASIL?

https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/20280
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg


As Ordenações Afonsinas tiveram como fonte a legislação feudal
ou costumeira, o direito romano justinianeu inserido no “corpus
juris”, o direito canônico e as Decretais de Gregório IX, vigorando,
inclusive no Brasil, até 1521, quando ocorre então, a publicação
das Ordenações Manuelinas. 

De 1521 a 1603 vigoraram as Ordenações Manuelinas, que
atendiam mais ao interesse da realeza que de outras instituições,
fortalecendo o poder absoluto do Rei. Na distribuição das
matérias, seguem a do código anterior, alterando somente a
ordem dos títulos, artigos e parágrafos. Fizeram parte do esforço
do rei Manuel I para adequar a administração no Reino ao enorme
crescimento do Império Português na era dos descobrimentos.
Consideradas como o primeiro corpo legislativo impresso no país.

Ordenações Manuelinas - wikipedia creative commons.jpg
 

https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/17841


A partir de 1603, foram promulgadas as Ordenações Filipinas pelo Rei Felipe II de Espanha
(durante a União Ibérica, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha eram um só Reino), que
seguiram o método e a sistematização das matérias manuelinas, em cinco livros. O Brasil
viveu, portanto, sob três ordenações que foram consideradas grandes codificações da
época, além das cartas dos Donatários, dos governadores e dos ouvidores. 

Importante ressaltar que a divisão dos poderes só foi reconhecida, no Brasil, com a
Constituição de 1824. Deste modo, até então, confundia-se o judicial, administrativo, fiscal
e militar, como em toda a Antiguidade. 

Ao fim da União Ibérica, em 1640, o Código Filipino continuou vigorando em Portugal por
determinação de D. João IV. Vigeu em matéria civil em Portugal e seus territórios
ultramarinos até 1867, quando foi revogado pelo Código Civil Português de 1867 (também
chamado de Código de Seabra). No Brasil, que havia se separado de Portugal em 1822,
vigeu em matéria civil até 1916, quando foi revogado pelo Código Civil brasileiro de 1916.
Assim as Ordenações Filipinas tiveram uma sobrevida de 94 anos no Brasil (de 1822 a 1916),
mesmo após terem sido revogadas em Portugal.

wikipedia creative commons
 

https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/21800
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Portugu%C3%AAs_de_1867
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_brasileiro_de_1916


Partindo agora de 1891, com a criação e instalação

da Justiça Federal no Paraná, fazemos a

cronologia do processo judicial em nossa

Instituição. Começamos, claro, pelo suporte

“papel”, que reinou soberano daquele ano até

meados de 2002, quando o peticionamento

eletrônico dava seus primeiros passos…

Sua Majestade...o papel!



1891 a 1937 – esta é considerada, didaticamente, a 1ª Fase da

Justiça Federal no Brasil; o suporte processual em papel era

absoluto, e as fases de uma ação judicial sofreram poucas

modificações. A maior mudança ocorrida foi a forma de registro

dos atos, que passou da caligrafia à tinta (escrita a bico de pena

ou à caneta-tinteiro) para a máquina de datilografia,

introduzida no Brasil em larga escala a partir da década de 1950,

com a inauguração da fábrica nacional da empresa americana

Remington, no Rio de Janeiro.

A partir da década de 1910 é possível observar o uso crescente das

máquinas de escrever nos processos (provavelmente máquinas

importadas), sendo o mais comum, no entanto, o registro misto – a

caligrafia combinada com caracteres tipográficos. 



O processo mais antigo da JFPR, guardado na Sala da

Memória e já digitalizado na íntegra, são os Autos de

Petição para Execução nº 12, autuado em 1865, em que são

discutidos os impostos a incidirem sobre um lote de 236

escravos. Este processo, anterior à lei de abolição da

escravatura (Lei Áurea, de 1888), precede, também, a

criação da Justiça Federal, em 1891. 

O Procurador fiscal da Fazenda Provincial ingressou com ação para cobrar

da empresa Bernardo Gavião Ribeiro e Gavião a quantia de onze contos e

oitocentos mil réis (11:800$000), além do prêmio proveniente do imposto de

saída de 236 (duzentos e trinta e seis) escravos da província do Paraná,

levados da Fazenda Capão Alto para a província de São Paulo.

Os escravos pertenciam aos religiosos carmelitas do Convento do Carmo e

foram arrendados junto com a fazenda. No processo constam o nome e as

idades dos escravos, entre os quais idosos e crianças com menos de 1 ano de

idade. 

A Petição inicial dos Autos de

Execução nº 12, de 1865, anterior

à libertação dos escravos: o

processo é totalmente escrito em

letra cursiva. 

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/8/c/f/8cfc76f1dba5c847c0c6a71d9cf14ea8e6e2e5275909b8c29a7d2654838f2e33/0001.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm


A máquina de escrever

 
A máquina de escrever, máquina datilográfica ou

máquina de datilografia é um equipamento mecânico,

eletromecânico ou eletrônico equipado com teclas

que, quando acionadas, movimentam tipos, que

imprimem letras, números e símbolos no papel,

facilitando e dando maior agilidade ao processo de

escrita. Até a década de 1990, as máquinas de

escrever eram um acessório padrão na maioria dos

escritórios e órgãos públicos pelo mundo. Depois

disso, elas começaram a ser substituídas pelos

computadores. No entanto, as máquinas de escrever

permanecem comuns em algumas partes do mundo, como

em lugarejos distantes dos grandes centros, em

países da África ou na Índia, onde a falta de

eletricidade é comum.



Em 1575, o gravador italiano Francesco Rampazetto inventou a scrittura

tattile, uma máquina para imprimir cartas em papéis. Em 1714, Henry Mill

obteve uma patente na Grã-Bretanha para uma máquina que parece ter sido

semelhante a uma máquina de escrever.

A máquina de datilografia da marca sueca

Halda faz parte do acervo da Sala da

Memória/JFPR

No início do século XIX, mais precisamente em 1802, o italiano Agostino

Fantoni desenvolveu uma máquina de escrever especial para que sua irmã cega

pudesse escrever. Entre 1801 e 1808, o italiano Pellegrino Turri inventou

uma máquina de escrever para sua amiga cega, a condessa Carolina Fantoni da

Fivizzano. Era comum nesse período que as máquinas de escrever fossem

pensadas para utilização com pessoas com visão comprometida e que

imprimissem apenas em caracteres maiúsculos. Em 1823, o italiano Pietro

Conti da Cilavegna inventou um novo modelo de máquina de escrever, o

tachigrafo, também conhecido como tachitipo. Em 1829, foi a vez do norte-

americano William Austin Burt patentear uma máquina chamada tipógrafo que é

considerada a primeira máquina de escrever. 



 Em 1861, o padre Francisco João de Azevedo, então tipógrafo, criou no Recife uma máquina de escrever em madeira

jacarandá, com 16 pedais, parecida com um piano. Ele apresentou-a na Exposição Agrícola e Industrial de Pernambuco,

sendo premiado com a Medalha de Ouro pelo Imperador D. Pedro II. Sua invenção também era para ter sido exposta na

Feira Mundial de Londres, mas por causa de seu tamanho significativo, acabou não sendo embarcada. Muitos

brasileiros, assim como o governo federal brasileiro, reconhecem o Pe. Azevedo como o inventor da máquina de

escrever, uma afirmação que tem sido objeto de polêmicas. Em 1865, John Jonathon Pratt, de Centre, Alabama,

construiu uma máquina chamada Pterotype que apareceu em um artigo de 1867 na revista Scientific American.

Para saber mais:

Saiba como foi inventada a máquina de escrever

O brasileiro que criou a máquina de escrever

https://memoria.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/07/saiba-como-foi-inventada-maquina-de-escrever
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed725_o_brasileiro_que_criou_a_maquina_de_escrever/


A Remington, que antes se dedicava apenas à produção de

armas, foi a primeira empresa a investir na produção em

escala de uma máquina de escrever, em 1874, já com uma

configuração bem próxima do modelo que se tornou

popularmente conhecido em todo o mundo. As máquinas de

escrever Sholes & Glidden estabeleceram, também em 1874, o

layout "QWERTY" para a ordem das teclas.

A partir de 1880, as máquinas de escrever passaram a ser

adotadas pelo mercado corporativo, em busca da legitimação

dos documentos comerciais que eram produzidos em todas as

transações.

Algumas máquinas de escrever elétricas foram patenteadas

no século XIX, mas a primeira máquina elétrica a ser

produzida em série foi a Cahill de 1900. Em 1941, a IBM

anunciou a máquina de escrever elétrica Electromatic Model

04, apresentando o revolucionário conceito de espaçamento

proporcional.

A máquina de datilografia Underwood foi utilizada pelo Juiz

Federal Joaquim Fonseca Sant’anna, em 1931 - acervo da Sala da

Memória/JFPR

https://pt.wikipedia.org/wiki/QWERTY


No Brasil, as máquinas de escrever foram importadas até que passassem a existir as condições de instalação das

primeiras indústrias metalúrgicas, a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1941. Primeiro,

a americana Remington se instalou no Rio de Janeiro, em 1948; depois, a sueca Facit chegou em Minas Gerais, em

1955, e, finalmente, a italiana Olivetti passou a produzir em São Paulo, em 1959. Outras fábricas também surgiram

mais tarde, como a Precisa S/A, de origem Suíça, em São Paulo, ou a IBM, especializada em máquinas eletrônicas para

escritórios.

A máquina de datilografia eletrônica fez sucesso na

JFPR até os anos 1990 - acervo Sala da Memória/JFPR

Essas empresas focadas em máquinas de escrever entraram em decadência

a partir do início da década de 1990, com a redução da demanda,

porque o mercado passou a adotar os computadores e impressoras. A

fábrica da Olivetti em Guarulhos, por exemplo, foi desativada em 1996

e a Facit S/A foi a última a continuar produzindo no Brasil, até o

final de 1999.

Na JFPR, além dos modelos mecânicos, a máquina de datilografia

eletrônica esteve presente até a década de 1990, quando começaram a

chegar os primeiros computadores.



Na Apelação Crime nº 70, que tramitou de 1899 a 1900,

narrou o Procurador que o acusado N.B.A tentou pagar duas

pessoas com cédulas falsas no valor aproximado de cem mil

réis (100$000). Ao ser levado a Repartição Central da

Polícia, ele confessou que recebeu as cédulas de um

indivíduo, chamado J.G (também conhecido como L.W. ou

J.F). O Procurador requereu a condenação dos acusados

pela prática do crime definido no artigo 241 do Código

Penal de 1890. O Juiz Federal Manoel Ignácio de Carvalho

de Mendonça condenou o réu N.B.A a 3 anos e 6 meses de

prisão simples, mais o pagamento das custas.

O acusado apelou da sentença ao Supremo Tribunal Federal,

que negou provimento, confirmou a prisão e o condenou ao

pagamento das custas. 

Traslado nos Autos de Apelação Criminal 70, de 1899

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/f/1/0/f10970efd939214405ad3557ce80cbff088545677d31fff0c21760110bb09ba5/0010.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htmimpressao.htm


No Agravo de Petição nº 1.495, a Companhia Estrada de

Ferro São Paulo – Rio Grande insurge-se contra o despacho

do Juiz Federal, que concedeu mandado de manutenção de

posse ao Município de Curitiba. No despacho foi

autorizando que a empresa estrangeira South Brazilian

Railways Company Limited construísse uma passagem de

nível sobre o leito da Estrada de Ferro do Paraná, no

quilômetro 1.751,80 do prolongamento para o interior,

fazendo obras para o tráfego de seus carros elétricos,

ficando onerada daquele ponto, que era arrendado a

agravante pelos Decretos nº 7.928 de março de 1910 e nº

9.250 de dezembro de 1911.

O Juiz Federal João Baptista da Costa Carvalho Filho

manteve o despacho e mandou que os autos fossem remetidos

à Superior Instância.Os Ministros do STF não tomaram

conhecimento do agravo. A autuação da minuta do Agravo, em 1912, já

datilografada; o processo, porém, é misto, com

peças datilografadas e outras manuscritas.

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/d/c/4/dc4f6fe96313d381eb8aa7ef9490478732f4df6cda4365f959ba174b4bf9c5d0/0276.pdf


Nos Autos de Inquérito nº 19220927, de 1922, observa-se a aposição

de uma capa nos autos, o que nem sempre estava presente. Trata-se de

tema de Direito Eleitoral, à época competência da Justiça Federal.

Trata-se de Inquérito instaurado para apurar falsificação em requerimento de

alistamento eleitoral. 

Foi interposto recurso eleitoral por Albino Pereira para o Juízo de Direito da Comarca

de Foz do Iguaçu, requerendo a inclusão em lista de eleitores daquela comarca.

O Tabelião interino, José Maria de Brito, não reconheceu a firma do requerente em

nenhum dos documentos, cotejada com a assinatura registrada em outro livro.

O 2º Suplente do Juiz de Direito da Comarca de Foz do Iguaçu indeferiu o pedido em

virtude de não ter sido provada a capacidade eleitoral de Albino Pereira, já que o

requerimento do seu alistamento como eleitor não foi feito por seu próprio punho.

Em razão da sentença proferida, Albino Pereira requereu a juntada aos autos da

pública-forma de sua caderneta de reservista, de onde o Coronel Presidente da Junta de

Alistamento Militar e Chefe Político naquela localidade, Jorge Schimmelpfeng, extraiu

a Certidão para documento eleitoral.

Alegou inocência, pois pensava que quem não sabia “ler e escrever” poderia ser

eleitor.

O Procurador da República requereu o arquivamento dos autos, uma vez que Albino

Pereira juntou documentos provando não ser ele o signatário da petição.

O Juiz Federal João Baptista da Costa Carvalho Filho determinou o arquivamento dos

autos 

Capa dos Autos de Inquérito nº 19220927

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/e/d/4/ed47354570800ca010fe0a658441d8c5e452bf41470161bfbadd295a5ed03da8/DOC1001_Compressed.pdf


Na Ação Ordinária nº 2.336 observa-se maior rigor formal na

apresentação dos autos. Nesta Ação,aSouth Brazilian Railway

Company Limited peticiona contra a Fazenda Nacional, para

restituição de impostos pagos a mais.

Disse a autora que era concessionária dos serviços de carris

elétricos, e de iluminação pública e particular de Curitiba, por

contratos firmados com a Câmara Municipal e com o Governo do

Estado, respectivamente. Importou da Europa materiais destinados

àqueles serviços, que entraram no Porto de Paranaguá em dezembro

de 1913, época em que essas mercadorias importadas estavam

sujeitas ao imposto de 8% sobre o valor das respectivas faturas,

nos termos do art. 6º da Lei nº 2719, de 31 de dezembro de 1912.

Depois de ter pago o referido imposto, a Alfândega de Paranaguá

entendeu que cabia a aplicação do disposto no art. 12º da lei nº

2841, de 31 de dezembro de 1913, e em consequência, ficou a

autora devendo à Fazenda a diferença de imposto de 8 para 15%,

parte em ouro e parte em dinheiro. 

Capa da Ação Ordinária nº 2.336, de 1920

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/c/5/1/c5135fcef85a4bc622929490f0cceb375dbeee32587c0294fee6dda31bc9fe8d/DOC01143.PDF
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/c/5/1/c5135fcef85a4bc622929490f0cceb375dbeee32587c0294fee6dda31bc9fe8d/DOC01143.PDF


Outra característica interessante dos processos é o surgimento cada

vez mais intenso dos carimbos na atividade judiciária, como se

observa nesta Ação Ordinária nº 4.744, em que Adolpho Baumgarten

protesta contra a União Federal para que fosse reintegrado ao cargo

de Coletor das Rendas Federais em São Mateus, do qual fora

demitido, devendo receber os vencimentos vencidos e por vencer,

conforme fosse liquidado na execução, mais juros de mora e custas

processuais.

Disse o autor que depois de prestar a respectiva fiança (veja o

Momento Memória nº 1/nov/2020), tomou posse e entrou em exercício

no cargo em 10 de agosto de 1915. Todavia, sem nenhum motivo

justificado, foi demitido por ato do Ministro da Fazenda em 12 de

novembro de 1917.

Alegou que não sendo demissível ad nutum, deveria ser declarada a

nulidade do ato, com base no art. 11 do Decreto nº 9.285, de 30 de

dezembro de 1911. A causa foi avaliada em dez contos de réis

(10:000$000). Decorrido o prazo da lei sem que a parte interessada

promovesse o pagamento da Taxa Judiciária, o Juiz Federal Affonso

Maria de Oliveira Penteado julgou perempto o feito nos termos do

art. 2º do Decreto nº 19.910, de 23 de abril de 1931.
Ação Ordinária nº 4.744 - os carimbos foram

ferramentas importantes para a atividade processual

 

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/5/9/5/5956d86e45796969e51d1cdf185a1fbdb4f90152fe02155462669bbe56b7005b/DOC01180_Compressed.pdf
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/Dezembro-2020-Especializacao-de-Fianca.pdf


No Acidente de Trabalho nº 263, de 1936, observa-se, desde

então, a possibilidade de acordos entre empregado e empregador,

sobretudo em ações de acidente de trabalho, à época competência

da Justiça Federal; nesta ação também se nota o recolhimento das

custas processuais pela aposição de selos. O número

reduzidíssimo de serventuários nos cartórios era outro fato

notório, Nestes mesmos autos de Acidente de Trabalho observa-se

a atuação solitária do Escrivão Raul Plaisant do início ao fim

do processo. Ele certifica, informa, faz as contas das custas,

junta os selos, faz os autos conclusos ao juiz, abre vistas dos

autos, intima as partes...

As custas e emolumentos eram recolhidos por selos

 

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/d/1/6/d162691b9025d97e82531121986fdea94a71c54be3cbe13cf79ed9ee93ae691c/0446_Compressed.pdf
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/uploads/r/justica-federal-do-1o-grau-no-parana/d/1/6/d162691b9025d97e82531121986fdea94a71c54be3cbe13cf79ed9ee93ae691c/0446_Compressed.pdf


Termo de Acordo proposto pelo Procurador da

República 

 



De 1937 a 1967 a Justiça Federal não atuou, uma vez que havia sido extinta com

a instituição do Estado Novo do Presidente Getúlio Vargas, e com a

Constituição de 1937. O Decreto-Lei nº 6, de 16/11/1937 regulamentou a

extinção da Justiça Federal, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam extintos os cargos de juízes federais dos Estados, do Distrito Federal e do Território do

Acre e os dos respectivos escrivães e demais serventuários.

Art. 2º Os recursos interpostos das sentenças interlocutórias ou definitivas proferidas pelos mesmos

juízes serão encaminhados dentro do prazo de 15 dias aos tribunais de apelação ou, nos casos dos art.

101, II, n. 2, da Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio dos respectivos

Presidentes.

Art. 3º Os feitos cíveis ou criminais, em que não houver sido proferida sentença, serão remetidos,

dentro de 10 dias, aos Presidentes dos tribunais de apelação dos Estados, do Distrito Federal ou do

Território do Acre, conforme a circunscrição donde provierem, para serem distribuídos aos juízes de

1ª instância das varas cíveis ou criminais, conforme a espécie e observadas as regras gerais de

competência prescritas na legislação local, ressalvado, entretanto, o que dispõem os arts. 9º e 10º

dêste decreto e, os arts. 107 e 108 da Constituição.

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/estado-novo-1937-1945.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0006.htm


A Justiça Federal só viria a ser recriada em 1965 pelo Ato Institucional nº 2, e organizada

pela Lei nº 5.010/1966. Sua previsão constitucional se deu pela Constituição de 1967. A JFPR

foi oficialmente reinstalada no dia 21/02/1969.

Décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000

Com o incremento da estrutura pública e da importância maior da presença do Estado na vida

burocrática brasileira, o ingresso de servidores públicos nos quadros cresceu

exponencialmente no país. Observa-se, também, o início da especialização das atividades. 

Para saber mais sobre a História da JFPR em seus

primeiros tempos, clique aqui!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5010compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/Marco-2021-130-anos-da-JFPR.pdf


 

crédito g1.globo.com

No caso do Poder Judiciário, os concursos

públicos tornaram-se frequentes a partir

dos anos 1970, havendo especialização

maior das funções – magistrados, oficiais

de justiça, analistas, técnicos,

auxiliares, atendentes. A especialização

das unidades judiciárias pelo tema

também torna os processos cada vez mais

particulares e próprios – unidades

cíveis, criminais, previdenciárias, de

execução fiscal, sistema financeiro de

habitação, e, mais recentemente, Varas

especializadas em meio ambiente,

demandas em saúde, direitos humanos, que

requerem formas singulares na realização

e formalização dos atos judiciais. 



Como o sistema de comunicação ainda era

bastante rudimentar entre os anos de 1960

e 1990, não só no Brasil, mas em todo o

mundo, a realização e o controle de atos

processuais era apenas “manual”, o que

acarretava lentidão e demora na

efetivação da prestação jurisdicional.

Como não havia internet, a pesquisa

legislativa e de jurisprudência, por

exemplo, era realizada nas edições

impressas de diários oficiais e dos

boletins de jurisprudência, enviados do

Rio de Janeiro, capital do país até 1960, e

de Brasília, a partir daquele ano. 

 

Diário Oficial - crédito Imprensa Nacional



Os fichários de jurisprudência, doados pelo

Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas

- acervo Sala da Memória/JFPR

As fichas de controle e consulta de

jurisprudência - não, não havia google... -

acervo Sala da Memória/JFPR



Para saber mais: 

Atlas do Estado Brasileiro 2019

apresenta a evolução do setor

público em 32 anos

O servidor público no mundo do

trabalho do século XXI

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35222&Itemid=6
https://www.scielo.br/j/pcp/a/wt4yyKk3N5ZGRV977Z8ZyVn/?lang=pt#


A chegada do computador e o início daA chegada do computador e o início da  
revolução da informaçãorevolução da informação



Se o século XIX ficou marcado pela Revolução
Industrial, o século XX certamente será marcado pela
chegada do primeiro computador, que, desde então,
evolui a passos gigantescos. A semente do que seria o
primeiro computador é lançada ainda no século XIX,
quando surge a primeira "supercalculadora", uma
máquina capaz de fazer cálculos melhor que os
humanos. Era a “máquina diferencial ou analítica”.

 
A máquina analítica - crédito wikipedia creative commons



 
Ada Lovelace - crédito

wikipedia creative
commons

A ideia de usar cartões perfurados para a inserção de instruções na
Máquina Analítica veio de Ada Lovelace, considerada a primeira
programadora do mundo. A ideia fez com que o conceito da Máquina
Analítica não se limitasse aos números, como pensada originalmente, mas
permitiria também criar imagens. Ou seja, antes mesmo de o primeiro
computador existir, Ada Lovelace (filha do poeta britânico Lord Byron)
já pensava no dispositivo como uma ferramenta multifuncional. Ada
acabou por criar, em 1843, a primeira sequência de cálculos feitos
exclusivamente para um computador. O objetivo era usar o algoritmo para
calcular os números de Bernoulli, uma famosa sequência matemática. 

https://thehack.com.br/conheca-ada-lovelace-matematica-do-seculo-xix-autora-do-primeiro-programa-de-computador/
https://www.ebiografia.com/lord_byron/
https://lucaszanella.com/pt/artigos/mat/bernoulli


 
A nota G de Ada Lovelace é reconhecida como o primeiro algoritmo feito exclusivamente para um computador 

crédito wikipedia creative commons



Em 1936, o matemático inglês Alan Turing cria
o primeiro conceito de uma máquina com
“inteligência artificial”. Em 1940, durante a
Segunda Guerra Mundial, Turing decifra códigos
criptografados de comunicação alemã, criando a
máquina “Victory”. Turing é considerado o pai da
ciência computacional e da inteligência artificial.

Alan Turing - crédito storica national geographic

https://www.ebiografia.com/alan_turing/


Somente em 1945, porém, é construído o primeiro
computador eletrônico – o ENIAC - Eletronic Numeric
Integrator And Calculator. Desenvolvido pelo Exército
americano, o projeto foi chefiado pelos engenheiros J.
Presper Eckert e John Mauchly, cujo resultado foi o
primeiro computador a válvulas, capaz de fazer quinhentas
multiplicações por segundo. Tendo sido projetado para
calcular trajetórias balísticas, o ENIAC foi mantido em
segredo pelo governo americano até o final da guerra,
quando foi anunciado ao mundo. O equipamento era tão
avançado para a época que imagina-se que tenha feito mais
cálculos em 10 anos que a humanidade em toda a História.

O ENIAC, em 1945 - wikipedia creative commons

https://pt.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Mauchly


Em 1950 é criado o NPL Pilot Ace, considerado o primeiro computador com múltiplos propósitos, podendo ser programado
para operações diversas.

O NPL Pilot Ace, de 1950 - wikipedia creative commons
 

O Univac 1101, de 1950, modelo de sucesso com transistores, ocupava quase uma sala inteira
wikipedia creative commons



Em 1960, surge o telex! Um aparelho "revolucionário", que permitia comunicar uma informação ou ato a outro aparelho
similar, em qualquer lugar do mundo, utilizando-se uma linha telefônica. A Justiça Federal também contou com este aparelho
para comunicação de atos processuais até o surgimento do fax, em 1990.

 
O telex era um importante aliado na comunicação de atos processuais entre as décadas de

1960 e 1990 - acervo Sala da Memória JFPR

Para saber mais: 
 

O Telex no Brasil - O Whatsapp dos Anos 70!
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq78VZYbPlI


A Apple-I desenvolve outro modelo de equipamento pessoal em
1976, mas é considerado muito caro e destinado a "colecionadores e
entusiastas"; em 1977, é desenvolvido o Apple-II, que aceita
"upgrades", ou seja, atualizações de sistema. Este equipamento,
desenvolvido por Steve Wozniak, havia sido batizado de Cray I, mas
foi renomeado para Apple após a entrada de Steve Jobs como sócio
da empresa.

 
Grande precursor de PCs, o Apple I foi construído em 1976 - wikipedia creative

commons

Em 1971, o Kenbak-1 é o primeiro computador pessoal. Porém, foi considerado um
"fracassso" e a empresa desistiu de produzi-lo em escala. Afinal...quem gostaria de
ter um computador próprio?... Neste ano, a Intel desenvolveu o primeiro
microprocessador.

Em 1972, a Universidade de São Paulo (USP) desenvolve o primeiro protótipo
brasileiro, apelidade de "patinho feio".

 
Kenbak - 1 - wikipedia creative commons



Em 1981 surge o Osborne-1, considerado o
primeiro computador portátil (laptop), mas sem
sucesso comercial. Também em 1981 é lançado o
primeiro modelo de sucesso da IBM, o IBM 5150,
o famoso IBM-PC. 

 
O Osborn prometia ser portátil em 1980 - wikipedia creative commons

Em 1984, a Macintosh é
lançada pela Apple, em
tentativa de desbancar a IBM
do topo do mercado. 

 
O primeiro Apple Macintosh em 1984 crédito Revista Veja



Foi na década de 1990 que os computadores pessoais se
tornaram produto de massa. A Intel entrava no mercado com
seu processador Pentium, em 1993, seguido pelo Pentium II,
em 1997. A AMD também lançou seu primeiro Athlon no
mercado em 1998, que rodava a incríveis 750 MHz. Como a
internet ainda “engatinhava”, a comunicação ganhou um aliado
importante, com a chegada do aparelho de “fax”, espécie de
impressora acoplada a um telefone, que imprimia textos
enviados por linha telefônica. O aparelho de fax chegou na década de 1990

wikipedia creative commons

A década também é conhecida pelos consoles de games com microprocessadores, como o Playstation, lançado pela Sony em
1995. No fim da década, a Apple apresentou seu primeiro iMac, computador que unia todos os componentes ao monitor,
resultando em um produto extremamente compacto para a época – foi o primeiro All-in-One.

Em 1995, a Nvidia lança a placa de vídeo dedicada N-V1, adaptando-se ao crescente interesse por jogos eletrônicos. 



Em 04/09/1998 entra no ar o buscador "Google", nova
revolução na busca de informação na internet. Inicialmente, o
site de pesquisas surgiu como um projeto de dois doutorandos
da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, cujo
objetivo era analisar as propriedades matemáticas da Internet.
Na época, mecanismos de pesquisa famosos como o Yahoo!
funcionavam através de bancos de dados manuais,
classificando os domínios de acordo com o volume de buscas
de um termo. Não satisfeitos com esses mecanismos, Page e
Brin decidiram criar um motor de busca que poderia analisar,
além do volume de buscas, as relações dos usuários com cada
página visitada, a quantidade de buscas e a qualidade dos links.

https://canaltech.com.br/celebridade/larry-page/
https://canaltech.com.br/celebridade/sergey-brin/
https://canaltech.com.br/empresa/yahoo/


Google: história, curiosidades e tudo que você precisa saber sobre a empresa

Pa
ra

saber mais:

https://olhardigital.com.br/2018/12/18/noticias/google-historia-curiosidades-e-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-buscador/


Além da memória do próprio computador, o armazenamento de textos e dados, como cópias de segurança, era realizado em
"disquetes", uma vez que ainda não havia o conceito de "rede", implantado nas corporações e em órgãos públicos apenas nos
anos 2000. Os disquetes eram comuns até os anos 2010, quando caíram em desuso diante de outras formas de armazenamento
de informações – rede, cartões de memória, pen-drives, salvamento em "nuvens", etc.

 
Os disquetes armazenavam textos e dados até a década de 2010

wikipedia creative commons
 

Pode parecer recente para muitos, mas os anos 2000 já são história.
Naquele ano a canadense RIM lançava o primeiro smartphone do mundo,
chamado de Blackberry. O aparelho oferecia sistemas de e-mail e
navegação na web, além de conexão móvel. Mas, apesar de todos os
lançamentos importantes daquela década, ela será marcada pelo
surgimento do iPhone.

Em 2007, Steve Jobs apresentou o aparelho em um keynote histórico durante a WWDC - Apple Worldwide Developers
Conference (conferência organizada pela Apple Inc. que acontece anualmente na Califórnia, para mostrar seus novos softwares
e tecnologias). Era o primeiro smartphone com tela sensível ao toque e com sistema operacional avançado, capaz de rodar
aplicações complexas, como player de música com animações. Acontece também nessa década o lançamento do iPad, em
2010, responsável pela criação de uma indústria inteira de tablets, assim como o iPhone fez com os smartphones.

Também em 2010 as telas de cristal líquido tornam-se comuns em TVs, celulares e, claro, computadores...



Para saber mais:Para saber mais:

Do primeiro computador do mundo até hoje: a história da InformáticaDo primeiro computador do mundo até hoje: a história da Informática

Quem criou a internet? Conheça a história e os seus inventoresQuem criou a internet? Conheça a história e os seus inventores

https://www.zoom.com.br/pc-computador/deumzoom/primeiro-computador-historia-da-informatica
https://www.ebiografia.com/quem_criou_internet/


Na esteira do desenvolvimento tecnológico dos

equipamentos (os chamados “hardware”), e das

tecnologias de informação (sobretudo o desenvolvimento da

internet), novos programas e aplicativos foram sendo

desenvolvidos em diversas áreas do conhecimento e do

entretenimento. E a Justiça não ficaria de fora; pelo

contrário, experimentou um salto gigantesco no

desenvolvimento de suas atividades! A legislação precisou

ser adaptada para acompanhar essa corrida da tecnologia,

que viria a beneficiar muito o cidadão que recorre ao Poder

Judiciário, mas também os operadores do Direito –
magistrados, servidores, advogados, procuradores,

promotores, enfim, todos foram beneficiados pela

tecnologia! 



No início dos anos de 1990, os primeiros computadores começam a chegar à Justiça Federal paranaense, mas ainda disputam espaço com as

máquinas de escrever eletrônicas; também não havia um equipamento para cada servidor, havendo necessidade de “revezamento” para seu uso. 

Este era o modelo dos primeiros computadores a

chegarem à JFPR nos anos 1990 - acervo Sala da

Memória/JFPR

O sistema operacional era o MS-DOS (Microsoft – Disk Operation System), cujo embrião

havia sido lançado em 1980. O sistema Windows, cuja primeira versão era de 1985, só

viria a liderar o mercado em meados de 1995. No sistema MS-DOS não se utilizava o

“mouse”, apenas o teclado.

 

A tela inicial do sistema DOS, numa versão irônica de seu criador – uol



Para saber mais:

 

Oito coisas que só quem usou o sistema DOS vai se

identificar

 

Conheça a história do Windows

 

 

Lembra disso? - uol

https://www.uol.com.br/tilt/listas/oito-coisas-que-so-quem-usou-o-sistema-dos-vai-se-identificar.htm
https://olhardigital.com.br/2020/11/20/noticias/anos-de-evolucao-conheca-a-historia-do-windows/


Publicidade do abafador para uso em impressora matricial – geocities

As impressoras eram do tipo “matricial”, muito barulhentas.

Porém, sobretudo nos gabinetes, contavam com um “abafador”,

espécie de “embalagem” feita de acrílico, com tampa forrada

em espuma, para “abafar” o ruído. A impressora matricial age

por impacto, utilizando uma espécie de “margarida”, que busca

a letra que se quer imprimir, lembrando uma máquina de

escrever; a impressão é feita por meio de agulhas, e utiliza papel

em formulários (grandes blocos de papel presos à impressora

por meio de orifícios laterais). A impressora matricial ainda é

utilizada atualmente, principalmente em empresas que precisam

imprimir grandes volumes de informações, como bancos por

exemplo.

https://www.zoom.com.br/impressora-e-multifuncional/deumzoom/o-que-e-impressora-matricial


Os primeirosOs primeiros
sistemassistemas

processuais na 4ªprocessuais na 4ª
RegiãoRegião



O Mumps e o Sipro

O primeiro sistema de armazenamento de dados dos
processos judiciais da JFPR era realizado em liguagem
MUMPS, sigla para Massachusetts General Hospital Utility
Multi-Programming System (Sistema de Multiprogramação
do Hospital Geral de Massachusetts; mumps significa
“caxumba” em inglês). 

O MUMPS é um Banco de Dados (equivalente ao MySql
usado no eproc), um sistema operacional (equivalente ao
linux usado pelo eproc) e uma linguagem de programação
(equivalente ao PHP usado no eproc). Foi criado no final da
década de 1960, originalmente para uso na área da saúde.
Sua primeira versão comercial, entretanto, para uso em
empresas fora da área de saúde, começou a ser implantada
em 1978. MUMPS - wikipedia creative commons



O sistema SIPRO foi desenvolvido utilizando esta tecnologia pela empresa MPS (de Curitiba), que já havia desenvolvido o sistema para o
Tribunal de Justiça do Paraná. O SIPRO foi adquirido e distribuído para toda a Justiça Federal do Brasil, por meio do Conselho da Justiça
Federal (CJF). A distribuição da tecnologia foi realizada por uma empresa do Rio de Janeiro, chamada IPSUN.

O sistema SIPRO marcou o início da implantação de infraestrutura própria de TI (tecnologia da informação) pela Justiça Federal,
capacitando pessoal, adquirindo equipamentos e sistemas de processamento de dados, instalando-os em todas as suas unidades, sob a
coordenação do CJF. Quando os TRFs foram implantados, em 1989, já receberam o sistema SIPRO.

A Rede Renpac

Em 15/05/1991, a JFPR recebe o Sistema RENPAC - Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes, instalado e
inaugurado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). Era uma rede comercial de transferência de dados disponibilizada pela Embratel.
Baseada em uma tecnologia criada na França em 1985, e conhecida como "comutação por pacotes", a Renpac foi bastante utilizada
durante as décadas de 1980 e 1990, perdendo popularidade com a ascensão da Internet. 

Por esta rede, advogados podiam ter acesso ao andamento das ações, necessitando ter um contrato específico com a Embratel e enviando
dados cadastrais à administração do TRF4. Além disso, foi firmado convênio com a COPEL - Companhia Paranaense de Energia Elétrica,
permitindo que a JFPR tivesse acesso a dados de consumidores através da RENPAC, para confirmação de dados cadastrais úteis aos
processos.



Acervo JFPRAcervo JFPR



O Siapro

O projeto Siapro – Sistema de Acompanhamento Processual foi licitado pelo CJF em 1995. Consistia em adquirir um Banco de Dados e um sistema de
acompanhamento processual que substituísse integralmente o sistema SIPRO. A empresa Computer Associates (CA) venceu a licitação, oferecendo o
banco de dados INGRES, e o desenvolvimento do sistema SIAPRO em “ambiente carácter”, ou seja, teria de funcionar nos mesmos meios onde o SIPRO
funcionava – em terminais ou em desktops emulando terminais. A implantação no TRF foi em fevereiro de 1998 e nas 1ª Instâncias no decorrer de 1999
(em abril na JFRS, em outubro na JFPR, e em novembro na JFSC). A implantação permitiu que fosse desativado o sistema SIPRO (MUMPS) sem a
necessidade de adequá-lo ao 'bug do milênio';

"Uma das principais vantagens do SIAPRO foi a mudança de tecnologia de armazenamento de dados, de banco de dados
hierárquico para um banco de dados relacional, permitindo que outras aplicações pudessem ser desenvolvidas com o

próprio corpo técnico da JF, como, por exemplo, a consulta processual através do portal e o sistema de processamento de
textos – Sistema Gedpro (produção de documentos judiciais). Também as telas do novo sistema apresentavam uma

interface mais amigável aos usuários."
 
 

Edson Lanferdini, 
servidor do TRF4/Diretoria de Tecnologia da Informação/Secretaria de Sistemas Judiciários

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2017/08/20/apocalipse-ou-enganacao-o-que-foi-o-bug-do-milenio.htm


Em maio de 1999, foi editada a Lei nº 9.800, a chamada “Lei do Fax”, já considerada “revolucionária” à época. Foi a primeira vez que se utilizou um
“dispositivo tecnológico” para aproximar o processo dos atos informatizados. Dizia a Lei:

Art. 1º É permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos
processuais que dependam de petição escrita.

A lei que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal (JEFs) – Lei nº 10.259, de 12/07/2001 – foi responsável por impulsionar a
agilização do andamento processual, uma vez que o normativo já previa mecanismos de aceleração dos atos, como a execução da sentença na própria
ação do Juizado, a possibilidade de o juiz proferir sentença na audiência, a atuação de procuradores que não sejam advogados, e o fim dos prazos
diferenciados para a prática de atos processuais pelas pessoas jurídicas de direito público. Duas possibilidades da nova Lei, porém, foram muito
importantes para o nascimento do processo eletrônico:

Art. 8º - (…)
§ 2º Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. 

Art. 14 (…)
§ 3º A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm


O peticionamento eletrônico – o embrião do eproc

Na 4ª Região da Justiça Federal (que compreende os Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), a primeira equipe
de servidores instituída pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), encarregada de elaborar proposta de
implantação e regulamentação do peticionamento eletrônico,
da certificação digital e da comunicação interna eletrônica
entre magistrados, foi formada pela Portaria nº 789, de
30/04/2002, em iniciativa do Desembargador Federal Teori
Albino Zavascki, então Presidente do TRF4.

 
O então Desembargador Federal Teori Albino Zavascki,

Presidente do TRF4 - crédito STF

https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORDG20020789.PDF


A equipe era formada pelos servidores do TRF4:
Regaldo Amaral Milbradt, Eduardo Weber, Susana
Maria Lopes Franco, Paulo Roberto Silva Pinto,
Dilnei Albornoz, Márcia Elisa Neto Abrão, Lílian Rose
Cunha Motta e José Carlos Bonato. 

O primeiro sistema de peticionamento eletrônico
nos JEFs foi instalado na Unidade de Rio Grande
(JFRS), em 08/11/2002.



O eproc V1

Em dezembro do mesmo ano, o Desembargador Federal Vilson Darós, então
Coordenador da Cojef na 4ª Região (Coordenadoria dos Juizados Especiais
Federais), estabeleceu, pela Portaria nº 344, de 11/12/2002, a primeira
equipe de Juízes responsáveis pelos estudos para implantação de um
“processo virtual” de maior amplitude. A equipe era formada pelos
magistrados Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, Emmerson
Gazda e Sérgio Renato Tejada Garcia, Presidente da Comissão. 

*Veja Depoimento do Desembargador Darós e entrevista do Juiz Sérgio
Tejada, ao final desta edição.

A Portaria nº 30, de 24/03/2003, por sua vez, estabeleceu a composição do
Grupo de Trabalho para apresentar projeto de sistema de Processo
Eletrônico para os Juizados Especiais Federais, também sob a Presidência do
Juiz Sérgio Renato Tejada Garcia. Foram designados para a missão, os
servidores Alexandre Hasegawa (JFPR), Cláudio José Zanardi Grillo (JFSC),
Giscard Stephanou Silva e José Carlos Costa Abelaira Filho (JFRS), e Sérgio
Ery Cazella (TRF4). Auxiliaram, ainda, os servidores Jairo Cleomar Girotto e
Julio Cezar Camarotto (TRF4).

O Desembargador Federal Vilson Darós designou a primeira equipe
de Juízes para estudar a possibilidade de um “processo virtual” -
Acervo pessoal

https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORCJ20020344.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORCJ2003030.PDF


O Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia foi o
Presidente da 1ª Comissão de Juízes, e viria a ser,
por diversos períodos, o Coordenador do eproc
na 4ª Região - crédito TJSC



“Arregaçadas as mangas”, as equipes coletaram sugestões de
todos os magistrados e servidores da 4ª Região, e
desenvolveram, em pouco mais de um ano, um sistema que
viria a ser não só inédito, como paradigmático em todo o
Poder Judiciário brasileiro. Desenvolvido com softwares
livres, de forma gratuita e colaborativa, o eprocV1 ganhou
força, confiança e amplitude. O sistema teve como
magistrados coordenadores os Juízes Emmerson Gazda,
Fábio Dutra Lucarelli, João Batista Lazzari, Marcelo de Nardi
e Paulo Paim.



Nos sistemas anteriores (sipro e siapro), o controle e acompanhamento processual eram realizados “em paralelo” à existência do processo físico em papel,
ou seja, o processo judicial de fato existia fisicamente e o sistema era uma ferramenta para efetuar a distribuição, registro de movimentações, controle
de acervo e produção de documentos (Gedpro). 

"Todos nós na quarta região tivemos uma preocupação com a questão dos
atores do processo. Os advogados têm que ter o conforto de acessar o sistema,
os procuradores também, então tudo isso teve que ser visto. Porque o processo
não nasce no Judiciário, ele nasce fora dele. Toda demanda que vem para nós
de ação, vem de fora. Eu não posso pensar só no fluxo interno, essas pessoas

têm que participar. Elas têm que ter a sua forma de atuar e não é a forma que
nós determinamos; tudo teve que ser discutido entre todos. Esse é o princípio

do eproc, por isso ele se firmou e é aceito nacionalmente"
 

 
Servidor José Carlos Costa Abelaira Filho, 

servidor da JFRS

Servidor José Carlos Abelaira Filho
SERH/Achei



“No eproc o processo judicial existe exclusivamente no
meio eletrônico. Portanto, além das tarefas executadas
pelos sistemas que o antecederam, o eproc é também o

repositório dos processos. Além disso, o fato de ser
eletrônico permitiu a reformulação dos processos de
trabalho nas unidades judiciais (Varas, Secretarias de

colegiados e Gabinetes) eliminando o que era chamado de
'tempos mortos do processo' e otimizando procedimentos,

o que diminuiu consideravelmente os tempos de
tramitação, e facilitou o acesso a todos os operadores do

direito, internos e externos.”
 
 

Ivan Scarparo Forgearini, servidor do TRF4/Diretoria de
Tecnologia da Informação/Secretaria de Sistemas Judiciários

 
Servidores Ivan Forgearini (em pé) e Edson Lanferdini, do TRF4

acervo pessoal





Em 08/07/2003, o processo eletrônico é instalado no Juizado Especial Federal de Londrina, o primeiro do país a receber um sistema
totalmente “virtual” sob a forma de um “piloto”. O titular da Unidade (que à época chamava-se de Juiz Presidente do JEF) era o Juiz Federal
Emmerson Gazda. O Presidente do TRF4 era o Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, que não pôde comparecer à solenidade,
sendo representado pelo Corregedor à época, o Desembargador Federal Vilson Darós. O Coordenador dos JEFs era o Desembargador
Tadaaqui Hirose, e o Diretor do Foro da JFPR era o Juiz Federal Nicolau Konkel Jr. A Subseção Judiciária de Londrina era dirigida pelo Juiz
Federal Décio José da Silva. O Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia apresentou o sistema durante a solenidade. O servidor Gerson Egg
era o Diretor do Núcleo de Informática (assim denominado na época, sendo depois renomeado para Núcleo de Tecnologia da Informação).



 “É importante enaltecer acima de tudo o processo coletivo de
construção do sistema. O que é muito verdadeiro porque ele só se fez

assim como é hoje a partir da participação dos juízes, servidores e
advogados das Varas piloto, do apoio irrestrito da Administração do
TRF4 em todos os momentos de dificuldade (que não foram e ainda

não são poucos), e a participação de todas as Varas de JEF quando o
projeto chegou a todos os Juizados, e, por fim, a toda a comunidade da

Justiça Federal da 4ª Região.”

 
Juiz Federal Emmerson Gazda, titular do Juizado Especial

Federal de Londrina em 2003, primeira unidade a receber o
eproc na 4ª Região da Justiça Federal



“O eproc era uma grande aposta. Poucos Órgãos se aventuravam em
passar do papel para o digital. Muitas dúvidas vinham à tona: segurança,
estabilidade, desempenho e aceitação por parte de advogados e partes.

Mas apesar de todas as dificuldades o projeto foi em frente. Muito se deve
ao forte apoio do então Corregedor, Desembargador Vilson Darós. Foi

formada uma equipe, quase uma força tarefa, com pessoal do TRF4 e das
Seções Judiciárias, que trabalhava fisicamente no TRF4.

 
Foram tempos difíceis. Minha maior preocupação como gestor na época era

a segurança. Eu sempre estava atento ao backup dos dados e à
estabilidade das máquinas que precisavam de um ambiente controlado, que

não tínhamos na época. 
 

Riscos foram assumidos, mas o resultado acabou sendo positivo e hoje
temos um processo virtual firmemente estabelecido. Inclusive o processo

administrativo também se desenvolveu nessa esteira”.

Servidor Gerson Egg, Diretor do Núcleo de Informática da
JFPR à época dos primeiros projetos e da instalação do eproc

Servidor Gerson Egg, Diretor de Informática da JFPR à
época da instalação pioneira em Londrina – acervo pessoal



Isto é História…Isto é História…



“O primeiro processo eletrônico distribuído na 4ª Região recebeu o número
2003.70.51.000001-3, sendo autor o Sr. Pedro Cecílio e réu o INSS. A advogada que ajuizou a
ação eletronicamente foi a Dra. Neusa Rosa Fornaciari Martins, postulando a revisão de
benefício previdenciário pelo IRSM de fevereiro de 1994. O primeiro despacho foi proferido,
online, durante a cerimônia de implantação do sistema, dia 08.07.2003, às 18:38:37 horas,
conforme registro eletrônico que consta dos autos. Eis o teor do despacho, assinado
eletronicamente pelo último signatário e, simbolicamente para registro histórico, pelos três
juízes indicados ao final: “Vistos, etc. 1. Registra-se, para fins históricos, que o presente
despacho está sendo proferido em solenidade destinada à implantação do processo virtual
da Vara do Juizado Especial Federal de Londrina, inaugurando o processo eletrônico na 4ª
Região. Presentes à cerimônia, entre outras autoridades, os Exmos. Desembargadores
Federais Vilson Darós, Corregedor-Geral da 4ª Região, e Tadaaqui Hirose, bem como o Juiz
Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, Presidente da Comissão do processo virtual da 4ª
Região, sendo Presidente do E. Tribunal Regional Federal nesta oportunidade o Exmo.
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas. 2. Verificados os pressupostos
processuais e condições da ação, recebe-se a inicial. 3. Cite-se o INSS. Londrina, 08 de julho
de 2003. Nicolau Konkel Jr., Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná.
Décio José da Silva, Juiz Federal Diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina,
Emmerson Gazda, Juiz Federal Presidente do Juizado Especial Federal de Londrina.” 

 
Fonte: Artigo Reflexões sobre o Processo Eletrônico, de autoria do Juiz Federal Emmerson Gazda,

 in Revista de Doutrina do TRF4, Edição nº 33, de 16/12/2009

 
Juiz Federal Emmerson Gazda - crédito Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul

https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao033/emmerson_gazda.html


 “Quando instalamos o eproc em Londrina a base de dados ficou fisicamente em Londrina, como era previsto, para garantir um
acesso direto ao sistema internamente, sem depender da internet (que na época não era tão eficiente como hoje). Só que alguns
contratempos inesperados inviabilizaram o acesso dos usuários externos da Justiça pela internet. Dentro da Justiça funcionava
perfeitamente. De fora, pela internet, não. A solução encontrada foi enviar o equipamento para Curitiba para as manutenções

necessárias diretamente em nossa central de TI do Paraná. Então o agente de segurança de Londrina (salvo engano o Fernando*)
pegou o carro oficial e foi para Curitiba levando o equipamento contendo o sistema do processo eletrônico. Já em Curitiba os
servidores da TI do Paraná fizeram a revisão do sistema e por volta de 1 da manhã do dia seguinte o Gerson** me ligou, como

havíamos combinado, para fazermos os testes. Consegui acessar o sistema pela internet do apartamento em que morava em Londrina.
Tecnicamente, então, o primeiro Juiz de Londrina despachou do hotel em que morava***. E o primeiro acesso pela internet ao eproc foi

também do lugar em que o juiz morava (risos). A partir daí os acessos externos se normalizaram e acabou sendo algo positivo
concentrar as bases de dados nas sedes das Seções porque, com o crescimento do sistema, parece-me que seria inviável mantê-lo

descentralizado. Claro que na época era um piloto e mantê-lo perto da Vara tinha uma razão lógica, uma vez que a internet estava
em outro momento, muito menos eficiente que hoje.”

 
Juiz Federal Emmerson Gazda

* Fernando Antônio Caetano Coelho, servidor da Subseção Judiciária de Londrina, Técnico Judiciário/Administrativa/Segurança e Transporte, atualmente aposentado, trabalhou na JFPR de
01/12/1987 a 21/07/2014.
** Gerson Egg, servidor da Subseção Judiciária de Curitiba, Técnico Judiciário/Administrativa, desde 03/12/1993, era Diretor do Núcleo de Informática à época (atualmente Núcleo de
Tecnologia da Informação).
*** O primeiro magistrado designado para a Subseção de Londrina, em 21/08/1987, foi o Juiz Federal Vladimir Passos de Freitas, hoje desembargador federal aposentado do TRF4; como as
instalações da 1ª Vara de Londrina ainda não estavam concluídas, o juiz despachou os primeiros processos do hotel em que estava hospedado. Você pode conferir esta história em:
Momento Memória nº 8 - A interiorização da JFPR - A Justiça Federal chega ao norte do Paraná: Londrina 

https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/Agosto-2021-Subsecao-Judiciaria-de-Londrina.pdf
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/Agosto-2021-Subsecao-Judiciaria-de-Londrina.pdf


Todas as fotos da solenidade de instalação do eproc no JEF de Londrina estão disponíveis
no site da Memória Institucional da JFPR, aqui!

Uma reportagem especial sobre a instalação do eproc em Londrina também pode ser
conferida neste link.

Para saber mais:Para saber mais:
  

https://memoria.jfpr.jus.br/inauguracoes-e-instalacoes-londrina/?gallery=08-07-2003-instalalacao-do-e-proc-no-jef-de-londrina
https://memoria.jfpr.jus.br/a-instalacao-do-processo-eletronico-no-jef-de-londrina-08-07-2003/


Depois da experiência de sucesso em Londrina, é publicada, em
15/03/2004, a Resolução nº 13, do TRF4, assinada pela
Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, Vice-
Presidente no exercício da Presidência, que “implanta e
estabelece normas para o funcionamento do Processo
Eletrônico nos Juizados Especiais Federais no âmbito da
Justiça Federal da 4ª Região”. 

A Portaria nº 1, de 18/03/2004, assinada pelo Desembargador
Federal Tadaaqui Hirose, Coordenador da Cojef, estabelece que
“a utilização do Processo Eletrônico, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais da 4ª Região, fica restrita, tão somente,
às ações que versarem sobre matéria exclusivamente de
Direito, até que nova regulamentação seja expedida”.  

Desembargadora Federal Marga Tessler
crédito TRF4

 

https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/RESOL2004013.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORCJ200401.PDF


A Resolução nº 13/2004 é complementada pelo Provimento nº 1,
de 10/05/2004, do Desembargador Federal Vladimir Passos de
Freitas na Presidência do TRF4. Este normativo estabelece os
“domínios” do eproc:

Art. 1º. O processo eletrônico (e-proc) tem os seguintes domínios:
www.jef-pr.gov.br para o Estado do Paraná; www.jef-rs.gov.br para
o Estado do Rio Grande do Sul e www.jef-sc.gov.br para o Estado de
Santa Catarina. Podendo, ainda, ser acessado através de links, nas
páginas do TRF-4ª Região e das Seções Judiciárias da 4ª Região.

A Portaria nº 118, de 12/08/2005, designa o Juiz Federal João
Batista Lazzari como Coordenador do eproc.

 
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas

crédito AMB

https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/RESOL2004013.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PRVPR200401.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PRVPR200401.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PRVPR200401.PDF
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORPR20050118.PDF


A Lei nº 11.280, de 16/02/2006 permite para todos os processos a comunicação processual
por meio eletrônico, inserindo o parágrafo único no artigo 154 do Código de Processo Civil
de 1973.

Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando
a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe
preencham a finalidade essencial.

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

A Portaria nº 4, de 05/05/2006,  da Cojef-TRF4, determina que “a partir de 1º de julho de
2006, em todos os Juizados Especiais Federais da 4ª Região que utilizam o Processo
Eletrônico, as ações cíveis não previdenciárias deverão ser distribuídas exclusivamente
pelo sistema virtual”. A Portaria foi assinada pelo Desembargador Federal Edgard Antônio
Lippman Jr., então coordenador da Cojef.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11280.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm
https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/PORCJ200604.PDF


Em setembro de 2006, a Resolução nº 59, assinada pela Presidente do
TRF4, Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, institui o GEDPRO -
Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos Processuais, como o
sistema oficial de geração de documentos judiciais no âmbito da Justiça
Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região. 

A Resolução nº 79, de 22/11/2006, também assinada pela
Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, descentraliza a
coordenação do eproc. Dentro dessa nova configuração, foi designado
como coordenador seccional do eproc o Juiz Federal Fábio Dutra Lucarelli
(no âmbito da JFRS e que permaneceria na função de 27/11/2006 a
14/10/2007); na JFSC foram coordenadores os Juízes João Batista Lazzari
(de 16/08/2005 a 01/04/2008), e Emmerson Gazda (de 02/04/2008 a
01/07/2009); e o Juiz Federal Paulo Cristóvão de Araújo Silva Filho, que foi
coordenador seccional do eproc na JFPR, de 27/11/2006 a 01/07/2009.

 
Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria

Acervo TRF4
 

https://biblioteca.trf4.jus.br//diap/legis/RESOL2006059.PDF
https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/hcd_Res792006.pdf
https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/hcd_Res792006.pdf


O Juiz Federal Fábio Dutra Lucarelli coordenou o
eproc no RS - Foto Marco Zaoboni

O Juiz Federal João Batista Lazzari coordenou o
eproc na JFSC - Foto Associação dos Magistrados
Catarinenses

O Juiz Federal Marcelo de Nardi também coordenou
o eproc na JFRS - Foto JFRS

O juiz Federal Paulo Cristóvão de
Araújo Silva Filho coordenou o eproc
na JFPR - Foto JFRS



A Lei 11.419, de 19/12/2006, entretanto, institui de forma
sistêmica o Processo Eletrônico, dando novo impulso às
inovadoras tecnologias processuais, resultado do Projeto
de Lei nº 5.828/2001. Proposta pela AJUFE (Associação dos
Juízes Federais do Brasil), a lei buscou inovar, facilitar e
acelerar o processo judicial. 

Em outubro de 2007, o Juiz Lucarelli é substituído na
coordenação do eproc na JFRS pelo Juiz Federal Marcelo de
Nardi, segundo a Resolução nº 52, de 11/10/2007.

A Resolução nº 21, de 30/03/2009, assinada pela
Desembargadora Federal Silvia Goraieb, reafirma a
Coordenação descentralizada do Sistema de Processo
Eletrônico, presidida pelo Desembargador Federal
Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região.

 
Desembargadora Federal Silvia Goraieb 

acervo TRF4
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=41619
https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/hcd_Res522007.pdf
https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/hcd_Res21_2009.pdf


 
A Juíza Federal Flávia da Silva Xavier 

 
O Juiz Federal Sérgio Eduardo Cardoso 

 
O Juiz Federal Paulo Paim da Silva 

Assim, foram também coordenadores do e-proc os Juízes Federais Flávia da Silva Xavier, (de 02/07/2009 a 31/01/2010 na JFPR); Sérgio
Eduardo Cardoso (de 02/07/2009 a 20/06/2013 na JFSC) e Paulo Paim da Silva (de 03/04/2009 a 20/06/2013 na JFRS).

 
Emagis - TRF4

 
JFSC

 
JFRS



Em 17/11/2009, o eproc é estendido a todas as unidades judiciárias da 4ª Região, por meio da Resolução nº 64, da lavra do
Desembargador Federal Vilson Darós, desta vez na Presidência do TRF4. É a versão eproc V2, desenvolvida com novas funcionalidades
para atender as peculiaridades dos outros tipos de ação sob competência da Justiça Federal – cíveis, criminais, executivos fiscais, etc. Nas
justificativas da norma, é relatada a experiência de sucesso do sistema nos JEFs:

“CONSIDERANDO a exitosa consolidação do sistema de processo eletrônico nos Juizados Especiais Federais como instrumento
eficiente no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional no âmbito da Justiça Federal da 4º Região, implantado por meio da
Resolução nº 13, de 11/03/2004; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a utilização do processo eletrônico para todos os tipos de ações independente dos ritos e da
matéria, de direito ou de fato, como meio de uniformizar, racionalizar e tornar mais céleres os procedimentos, resolve:

Art. 1º Fica autorizada a implantação do processo eletrônico nos processos do juízo comum cível e criminal da Justiça Federal de 1º e 2º
Graus da 4ª Região.

§ 1º A implantação do processo eletrônico dar-se-á gradativamente, devendo ser concluída até fevereiro de 2010 em todos os órgãos
judiciais da 4ª Região.”

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=900369779&id_orgao_publicacao=1&id_publicacao_legado=35473


A equipe de servidores analistas e desenvolvedores é ampliada. Participam desta nova fase os servidores Alecsandro Cocco, Alexandre
Hasegawa e Jean Carlo Zequim, da JFPR; Paulo Henrique Franzon, Gustavo Fabro e Walter do Valle, da JFSC; Everton Sebastiany Reisdorfer
Dewes, José Carlos Costa Abelaira Filho e Vinícius Seffrin, da JFRS; Cristian Ramos Prange, Edson Lanferdini, Ivan Scarparo Forgearini,
Juliana Bonato dos Santos, Julio Cezar Camarotto, Luís Fernando Sayão Lobato Ely, Marlon Barbosa Silvestre e Paulo Eduardo Gandin, do
TRF4.

O primeiro processo eletrônico do eprocV2 foi distribuído em Rio Grande/RS.

A instalação do e-proc V2 na Subseção Judiciária de Rio
Grande - da esq. para a dir.: o Desembargador Federal
Vilson Darós, Presidente do TRF4, e os Juízes Federais
Cláudia Maria Dadico, Diretora do Foro de Rio Grande e
Sérgio Renato Tejada Garcia, Coordenador do e-proc na
4ª Região - crédito Sylvio Sirangelo/TRF4



Em Em 27/11/200927/11/2009 as três as três
Varas Federais de ExecuçãoVaras Federais de Execução
Fiscal de Curitiba recebem oFiscal de Curitiba recebem o
eproc, que seria implantadoeproc, que seria implantado
gradativamente em toda agradativamente em toda a
JFPR.JFPR.  



Tela de um processo no sistema eproc



 
Acervo JFPR

Em 11/12/2009, a Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu foi a primeira na 4ª Região da Justiça Federal a receber o processo eletrônico
junto às Varas Criminais. O eproc V2 foi instalado pelo Presidente do TRF4, Desembargador Vilson Darós. O Juiz Federal Danilo Pereira Jr.
era o Diretor do Foro da JFPR e o Juiz Rony Ferreira era o Diretor da Subseção.



A Resolução nº 17, de 17/03/2010,  também assinada pelo Desembargador Darós, regulamenta o eproc
V2 no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, já considerando sua utilização em todas as unidades
judiciárias. 

A Resolução está atualmente em sua 7ª versão consolidada, sempre acrescentando elementos mais
adequados à prestação jurisdicional, às novas tecnologias e à segurança do sistema. 

A Resolução nº 49, de 14/07/2010, assinada pela Presidente, Desembargadora Marga Tessler,
regulamenta a mudança de suporte de processos do meio físico para o processo eletrônico no âmbito da
Justiça Federal da 4ª Região, para tramitação das ações em grau de recurso no TRF4:

“A partir de 1º de agosto de 2010, todos os processos que estejam tramitando em meio físico na Justiça
Federal da 4ª Região e que forem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4 - em razão
de apelação ou reexame necessário cível, serão convertidos para o meio eletrônico passando a tramitar
exclusivamente no sistema de processo eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região (e-Proc)”. 

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004467960&id_orgao_publicacao=1
https://www.trf4.jus.br/trf4/diario/visualiza_documento_adm.php?orgao=1&id_materia=6100&reload=false


Em 17/05/2011 ocorre a migração de versões do sistema nos
Juizados Especiais Federais – do eproc V1 para o eproc V2 – por
meio da Resolução nº 44, também assinada pelo Presidente Darós,
sendo um dos objetivos “promover ainda mais o trabalho de
forma integrada entre os dois graus de jurisdição”. 

A Desembargadora Marga Tessler assina, em 24/07/2012, a
Resolução nº 71, em que “estabelece a utilização obrigatória do
Sistema Eletrônico de Mandados SMWeb - na expedição e
tramitação de mandados no âmbito da Justiça Federal da 4ª
Região”, um novo e importante instrumento para a agilização do
cumprimento de mandados.

A Resolução nº 34, de 07/03/2013, dispõe sobre a distribuição de
processos exclusivamente no sistema eproc, vedando o ajuizamento
e a distribuição de processos judiciais pelo sistema SIAPRO, a partir
daquela data.

Entre 2013 e 2017 a coordenação do eproc na 4ª Região fica a cargo
do Juiz Federal Eduardo Tonetto Picarelli, reconduzido novamente à
função em 2021.

 
Juiz Federal Eduardo Tonetto Picarelli, atual coordenador do eproc na

4ª Região - Conjur
 

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1110000515840&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1210000868014&id_orgao_publicacao=1
https://www.trf4.jus.br/trf4/diario/visualiza_documento_adm.php?orgao=1&id_materia=13759&reload=false


A Resolução nº 18, de 01/04/2016, da lavra do
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado,
determina que, a partir de 1º de agosto de 2016, haverá a
descontinuidade do eProc V1 (versão), utilizada no rito dos
Juizados Especiais Federais da 4ª Região, e a migração dos
processos para o eProc V2.

 
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado – Acervo TRF4

 

De julho a novembro de 2017 o eproc foi coordenado pela
então Juíza Federal Taís Schilling Ferraz (atualmente
Desembargadora Federal do TRF4).

 
A Desembargadora Taís Schilling Ferraz também coordenou o eproc em

2017, quando era juíza federal - Acervo TRF4
 

https://www.trf4.jus.br/trf4/diario/visualiza_documento_adm.php?orgao=1&id_materia=29928&reload=false


Em agosto de 2017 o TRF4 disponibiliza o aplicativo eproc para dispositivos móveis (smartphones), baixado gratuitamente para Apple
Store (IOS) e Google Play (Android), garantindo aos profissionais maior acesso e facilidade na gestão dos seus processos, e às partes total
transparência no acompanhamento de suas ações.

A Portaria Conjunta nº 3, de 20/04/2018, assinada pelo Presidente do TRF4, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores
Lenz, e pelo Corregedor da Justiça Federal da 4ª Região, Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, prevê mecanismos
para a constante atualização do sistema, por meio de sugestões e ideias de aprimoramento advindas de todos os usuários do eproc. 

 
Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Acervo TRF4

 
Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira

Acervo TRF4

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000003428167&id_orgao_publicacao=1


A Resolução nº 100, de 28/11/2018, promove uma nova “revolução” na Justiça Federal da 4ª Região, determinando a digitalização de
todo o acervo físico ainda em tramitação e sua migração para o eproc V2. Também assinada pelo Presidente do TRF4, Desembargador
Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, estabeleceu:

Art. 1º A partir da data da publicação desta resolução, todos os processos físicos em tramitação, inclusive suspensos/sobrestados, no
âmbito do Tribunal Regional Federal e da Justiça Federal de primeiro grau da 4ª Região, deverão ser convertidos para o meio
eletrônico, passando a tramitar exclusivamente no eproc, sistema de processo judicial eletrônico.

§ 1º Nenhum processo em meio físico oriundo da Justiça Federal da 4ª Região poderá ser enviado e recebido no Tribunal, competindo às
Direções do Foro das Seções Judiciárias adotar as providências necessárias para a digitalização dos autos e a conversão integral do
acervo de processos físicos em tramitação, inclusive suspensos/sobrestados, localizados nas respectivas Subseções Judiciárias para o
meio eletrônico, conforme previsto nesta resolução.

Diante dos bons resultados do eproc em termos de eficiência, agilidade e segurança, muitos tribunais adotaram o sistema em suas
jurisdições.

"O eproc foi idealizado por magistrados e servidores da Justiça Federal da 4ª Região, sendo o primeiro sistema
processual eletrônico da Justiça Federal brasileira. Por atender todas as matérias e graus, é considerado pelos

usuários um sistema consolidado pela agilidade e pelas funcionalidades. Além disso, representa economia para
a gestão pública e sustentabilidade, pois dispensa o uso de papel e insumos para a impressão. Outro aspecto é

a disponibilidade do sistema online, 24 horas por dia, a partir de qualquer local com acesso à internet”.

(TRF4, 13/09/2018)

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000003456182&id_orgao_publicacao=1
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13923


“Usuário satisfeito é a melhor propaganda que pode haver de um sistema. No
caso do eproc, os usuários externos, principalmente a advocacia e as grandes
autarquias, foram fundamentais na disseminação para os outros Tribunais.
Sempre que havia um problema em um sistema de processo eletrônico de

determinado Tribunal, os advogados imediatamente pediam que aquela Corte
adotasse o eproc. Dessa forma, os contatos foram se estabelecendo e outros

órgãos foram conhecendo o sistema e aprendendo a filosofia de trabalho com o
Processo Eletrônico da 4ª Região. Trata-se de um sistema proposto a dar

celeridade processual, não criando engessamento nas atividades internas, além
de possuir diversas automações que permitem agilizar as tarefas cartoriais.

O retorno no uso por outros Tribunais tem sido muito positivo. Aqueles que que
adotaram o sistema tiveram como um dos principais desafios a migração do

acervo dos sistemas legados para o eproc. Os usuários se adaptaram tão bem a
ele que só querem trabalhar no novo. Além disso, há um trabalho colaborativo
desenvolvido com os Tribunais que aderiram ao eproc, onde tarefas em comum

são divididas entre as equipes de desenvolvimento. Dessa forma, todos
participam e colaboram com a evolução da ferramenta. Organizar as demandas
de forma a priorizar as questões essenciais dos Tribunais, gerar novas versões
do sistema e auxiliar nas dúvidas que possam surgir são desafios diários que

superamos em equipe dentro da TI do TRF4.”
 
 

Servidor Marlon Barbosa Silvestre
Diretor de Sistemas Judiciários do TRF4

 
Servidor Marlon Barbosa Silvestre – Acervo pessoal

 



 
Para saber mais:

 
TRF e Justiça Federal da 4ª Região julgam mais processos durante a pandemia

 
Desembargadores do TRF4 foram os que mais julgaram na Justiça Federal em 2020

 

Atualmente, em outubro de 2021, utilizam o eproc, além, é claro, do TRF4 e suas Seções Judiciárias (PR, SC e RS), o Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins – TJ/TO, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ/RS, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina – TJ/SC, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJM/MG, o
Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul – TJM/RS, o Superior Tribunal Militar – STM, e a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU/CJF.

O imenso desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos possibilitou, inclusive, que o Poder Judiciário, e, em especial, a Justiça
Federal da 4ª Região, pudesse continuar a prestação jurisdicional e suas atividades administrativas mesmo durante o trabalho remoto
imposto pela pandemia de Covid-19. O eproc permitiu o andamento dos processos de forma remota, com qualidade e confiabilidade,
mesmo com magistrados e servidores em “home office”. 

https://www.jfpr.jus.br/noticias/trf-e-justica-federal-da-4a-regiao-julgam-mais-processos-durante-a-pandemia/
https://www.jfpr.jus.br/noticias/desembargadores-do-trf4-foram-os-que-mais-julgaram-na-justica-federal-em-2020/


E o futuro... o que nosE o futuro... o que nos
reserva?reserva?

  
  

Impossível prever o que pode ainda advir em termos deImpossível prever o que pode ainda advir em termos de
tecnologia aplicada ao Direito e ao processo judicial. Estudostecnologia aplicada ao Direito e ao processo judicial. Estudos
em inteligência artificial têm indicado que rotinas e decisõesem inteligência artificial têm indicado que rotinas e decisões
em processos repetitivos podem ser tomadas por umem processos repetitivos podem ser tomadas por um
“cérebro remoto”, ou seja, por um computador que filtra,“cérebro remoto”, ou seja, por um computador que filtra,
decide e encaminha determinados tipos de pedido de formadecide e encaminha determinados tipos de pedido de forma
automática. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça editouautomática. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça editou
o documento o documento Inteligência Artificial no Poder JudiciárioInteligência Artificial no Poder Judiciário
BrasileiroBrasileiro, informando as iniciativas já em andamento e as, informando as iniciativas já em andamento e as
possibilidades de desenvolvimento da IA dentro dopossibilidades de desenvolvimento da IA dentro do
Judiciário. Mas isto ainda é assunto para um MomentoJudiciário. Mas isto ainda é assunto para um Momento
Memória do futuro…Memória do futuro…

Leia também:Leia também:  Inteligência artificial está presente emInteligência artificial está presente em
metade dos tribunais brasileiros, aponta estudo inéditometade dos tribunais brasileiros, aponta estudo inédito

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Inteligencia_artificial_no_poder_judiciario_brasileiro_2019-11-22.pdf
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09032021-Inteligencia-artificial-esta-presente-em-metade-dos-tribunais-brasileiros--aponta-estudo-inedito.aspx


  
“O eproc está bem posicionado entre os sistemas de processo“O eproc está bem posicionado entre os sistemas de processo
eletrônico, com elevado índice de satisfação de seus usuários.eletrônico, com elevado índice de satisfação de seus usuários.

A DTI tem buscado incessantemente seu aperfeiçoamento, comA DTI tem buscado incessantemente seu aperfeiçoamento, com
adoção de novas tecnologias, como os módulos de Inteligênciaadoção de novas tecnologias, como os módulos de Inteligência

Artificial e o desenvolvimento do novo padrão de interface. A filosofiaArtificial e o desenvolvimento do novo padrão de interface. A filosofia
é sempre a mesma desde o início: proporcionar ao usuário uma sérieé sempre a mesma desde o início: proporcionar ao usuário uma série
de ferramentas que permita executar seu trabalho de forma fluida,de ferramentas que permita executar seu trabalho de forma fluida,

com eficiência e segurança”.com eficiência e segurança”.
  
  Cristian Ramos PrangeCristian Ramos Prange

Diretor de Tecnologia da Informação do TRF4Diretor de Tecnologia da Informação do TRF4

  
Servidor Cristian Ramos PrangeServidor Cristian Ramos Prange  

Acervo pessoalAcervo pessoal
  



DEPOIMENTODEPOIMENTO
  A História do processo eletrônico na A História do processo eletrônico na 4ª Região da Justiça Federal4ª Região da Justiça Federal

Desembargador Federal aposentado Vilson DarósDesembargador Federal aposentado Vilson Darós

Coordenador dos Juizados Especiais Federais de 03/01/2002 a 06/08/2003, Vice-Coordenador dos Juizados Especiais Federais de 03/01/2002 a 06/08/2003, Vice-
Presidente do TRF4 de 12/05/2003 a 23/06/2003,Corregedor da Justiça Federal da 4ªPresidente do TRF4 de 12/05/2003 a 23/06/2003,Corregedor da Justiça Federal da 4ª
Região no biênio 2003-2005, e Presidente do TRF4 no biênio 2009-2011.Região no biênio 2003-2005, e Presidente do TRF4 no biênio 2009-2011.

“A morosidade sempre foi a grande chaga do Judiciário e a grande preocupação em extirpá-
la sempre ocupou a mente da magistratura. O óbice maior se encontra na formalidade do
processo judicial, com prazos e procedimentos fixados na lei processual, além de princípios
constitucionais a serem seguidos, dentre os quais destaco a segurança jurídica e amplo
direito à defesa.

Embora isso, múltiplas tentativas ocorreram, como alterações na legislação processual
(vide o Agravo) e, até a criação de novo sistema (Juizados Especiais). Os resultados, porém,
não foram satisfatórios, especialmente no que se refere ao chamado Processo Ordinário,
que representa o grande volume de ações que tramitam nos foros brasileiros.

 
Desembargador Federal Vilson Darós

crédito: Diego Beck
 



Estava difícil de movimentar o paquiderme. Era preciso encontrar e desatar o nó górdio! “A morosidade sempre foi a grande chaga do
Judiciário e a grande preocupação em extirpá-la sempre ocupou a mente da magistratura. O óbice maior se encontra na formalidade do
processo judicial, com prazos e procedimentos fixados na lei processual, além de princípios constitucionais a serem seguidos, dentre os
quais destaco a segurança jurídica e amplo direito à defesa.

Embora isso, múltiplas tentativas ocorreram, como alterações na legislação processual (vide o Agravo) e, até a criação de novo sistema
(Juizados Especiais). Os resultados, porém, não foram satisfatórios, especialmente no que se refere ao chamado Processo Ordinário, que
representa o grande volume de ações que tramitam nos foros brasileiros.

Estava difícil de movimentar o paquiderme. Era preciso encontrar e desatar o nó górdio!  crédito: wikipedia creative commons

Em 1993, encontrava-me à testa da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande
do Sul, quando recebi um pedido da hoje Ministra (aposentada), na época
Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Ellen Gracie Northfleet:
“Darós, preciso que seja feito um levantamento nos arquivos da Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul, em 1.000 processos findos e arquivados definitivamente, excluídos os
criminais e os de execução fiscal, e apurar o seguinte dado: TEMPO DE PERMANÊNCIA
durante toda a tramitação de cada processo em que esteve com (a) o Juiz; (b) os
advogados, Ministério Público, Peritos, e (c) em Secretaria (Cartório) para cumprimento
de ato ou outra finalidade”.



Feito o levantamento solicitado, apurou-se:

(a) com o Juiz, cerca de 8%;
(b) com os advogados, cerca de 17%; e
(c) na Secretaria, o restante do tempo, ou seja, mais de 70%.

Em pequena análise do resultado, viu-se que (a) era possível, sim, atuar junto
aos magistrados e obter a adesão para que sua atividade fosse mais efetiva.
O resultado, porém, seria pequeno; (b) também podia-se buscar a
colaboração dos advogados, embora os óbices legais de prazos e outros, mas
o resultado, também, não ajudaria muito; (c) o grande nó, ficou transparente,
se encontrava na Secretaria, no chamado TEMPO NEUTRO/MORTO do
processo. Buscou-se, então, ao menos na nossa 4ª Região, através da
Corregedoria, conscientizar os magistrados e servidores, sugerir a utilização
de modelos padrões e de prazos razoáveis para cumprimento de atos.

Com essas medidas, houve pequenos avanços, mas ainda muito se exigia.

Foi, então, que surgiu fato novo. Trata-se do Peticionamento Eletrônico.

 
Crédito: direitonahora.jusbrasil



O Peticionamento Eletrônico foi ideia que partiu doO Peticionamento Eletrônico foi ideia que partiu do
saudoso e sempre lembrado Ministro Teori Albinosaudoso e sempre lembrado Ministro Teori Albino
Zavascki, e que representou a gênese do ProcessoZavascki, e que representou a gênese do Processo
Eletrônico Judicial – EProc, nascido no âmbito doEletrônico Judicial – EProc, nascido no âmbito do

TRF4 e que hoje se encontra consagrado peloTRF4 e que hoje se encontra consagrado pelo
judiciário brasileiro como o melhor, mais simples ejudiciário brasileiro como o melhor, mais simples e
mais efetivo sistema, consoante tem proclamado amais efetivo sistema, consoante tem proclamado a

maioria dos operadores do direito do País.maioria dos operadores do direito do País.

 
Ministro Teori Zavascki, que presidiu o TRF4 entre 2009 e 2011 - STF

 



Lembro os fatos.

Estávamos no ano da graça de 2002, Teori era Presidente do TRF4 e eu Coordenador dos JEFs na 4ª Região. A instalação dos JEFs estava
em pleno andamento. Em 12/09/2002, encontrávamo-nos em Rio Grande, cidade marítima do sul do Brasil (onde foi instalada a 1ª Vara
Federal em 16/05/1987), para inaugurar a Vara Federal do JEF naquela Subseção, já que o existente fora instalado como Adjunto à 1ª VF
em 14/01/2002. O ato solene de instalação encerrou-se com o discurso de Teori, que, após os agradecimentos e palavras de praxe
nessas ocasiões, lançou um repto aos presentes, especialmente dirigido aos servidores de TI: “Em 30 dias, quero desenvolvido, e pronto
para ser utilizado, o programa que oportunize o Peticionamento Eletrônico nos processos do JEF”. E concluiu: “O Tribunal não dispõe de
recursos financeiros para seu desenvolvimento”.

A ideia desafiadora, a exemplo da semente, estava lançada, cabia a nós abraçá-la ou não.

Encerrada a cerimônia, imediatamente, como Coordenador dos JEFs que era, contatei com o Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia,
também presente, e o convidei a abraçarmos a causa. Ele, de pronto, aquiesceu. O prazo havia sido excedido um pouco, mas o custo
financeiro foi ZERO, já que foi desenvolvido por servidores, tendo como coordenador o Juiz Federal Tejada e o servidor José Carlos
Abelaira Filho, como técnico responsável. O novo sistema de peticionamento eletrônico entrou em funcionamento na Vara do JEF do Rio
Grande em 08/11/2002.



A semente lançada por Teori não podia ficar restrita aoA semente lançada por Teori não podia ficar restrita ao
Peticionamento Eletrônico. A terra era fértil, bastava cultivar, ePeticionamento Eletrônico. A terra era fértil, bastava cultivar, e

trabalhadores competentes e diligentes não faltavam. Foi, então, quetrabalhadores competentes e diligentes não faltavam. Foi, então, que
solicitei a Tejada que coordenasse grupo de trabalho, dando umsolicitei a Tejada que coordenasse grupo de trabalho, dando um

passo adiante, rumo ao desenvolvimento do processo eletrônico dopasso adiante, rumo ao desenvolvimento do processo eletrônico do
JEF, micro sistema, mais simples, menos complexo que o processoJEF, micro sistema, mais simples, menos complexo que o processo

judicial comum. A semente devia completar seu ciclo. A ideia de Teorijudicial comum. A semente devia completar seu ciclo. A ideia de Teori
frutificara, mas podia e devia alcançar seu apogeu. E isso ocorreu.frutificara, mas podia e devia alcançar seu apogeu. E isso ocorreu.

  



O desafio foi aceito, surgindo, em pouco tempo, o processo eletrônico do JEF, que se
denominou eproc. Sua instalação, em caráter experimental, ocorreu em 28/07/2003,
nas seguintes Varas Federais piloto: Rio Grande/RS, Florianópolis/SC, Blumenau/SC e
Londrina/PR. Tendo sido exitosa a fase experimental e o novo sistema aprovado pelos
operadores do direito, deu-se prosseguimento com a instalação em todas as Varas de
JEF no âmbito da 4ª Região (RS, SC, PR).

Em 22/06/2009, tendo assumido a Presidência do TRF4, decidi implantar o processo
eletrônico também na jurisdição comum, complementando, assim, a ideia
desafiadora lançada por Teori, o que se tornou realidade em 20/10/2009, quando
instalei na Subseção de Rio Grande/RS o eproc v2, desenvolvido mais uma vez pela
equipe de informática do TRF4, sob a coordenação do Juiz Federal Sérgio Tejada.
Paulatinamente foi sendo implantado nas demais Subseções da 4ª Região, de modo
que em fevereiro de 2010 o processo eletrônico eproc v2 estava adotado, de forma
obrigatória, em todos os 3 Estados (RS, SC e PR). Não é demais repetir, sem custos e
com a colaboração no seu desenvolvimento de todos os operadores do direito
(magistrados, advogados, membros do MPF, servidores), a quatro mãos, portanto, os
quais com suas sugestões, críticas e demais contribuições auxiliaram na construção e
aperfeiçoamento do pioneiro e, sem dúvida, melhor, mais simples e efetivo processo
eletrônico judicial conhecido em nosso País e que está sendo adotado por outros
Tribunais.



Sem dúvida, pelo relato feito, foi fundamental para que o sistema se desenvolvesse de
maneira satisfatória a junção de esforços dos técnicos de TI com todos os operadores
do direito. Assim, magistrados, advogados públicos e privados, membros do MPF e da
Polícia Federal, servidores, sob a coordenação do Juiz Sérgio Tejada, reunidos num
único objetivo, levaram a bom termo essa empreitada. 

O diálogo foi constante e promissor. ForamO diálogo foi constante e promissor. Foram
sugestões e críticas. Tudo para que o sistemasugestões e críticas. Tudo para que o sistema

fosse o melhor e mais adequado às necessidadesfosse o melhor e mais adequado às necessidades
dos usuários e aos fins do processo judicial.dos usuários e aos fins do processo judicial.

Some-se a isso, inúmeras reuniões presenciais com a Direção de cada OAB dos Estados sob jurisdição do TRF4 (RS, SC e PR),
oportunidade em que foi apresentado o projeto, aparadas arestas e solicitada a colaboração e compreensão de todos os advogados.
Saliente-se que nas três Seccionais encontrou-se a maior aprovação, compreensão e disposição de colaborar com a iniciativa e proposta
de mudança de paradigma, ou seja, do papel, dos autos físicos para a informatização do processo judicial. E aqui é preciso registrar, sem
desdouro aos Presidentes das Seccionais de SC e PR, a sintonia estabelecida com o Dr. Cláudio Lamacchia, Presidente da Seccional do RS,
que incansavelmente se empenhou para que o projeto fosse bem sucedido, promoveu vários encontros com os profissionais do direito e
a equipe do TRF4, ocasião em que era exposto o projeto, o seu andamento e oferecidas sugestões. A proximidade com a sede do TRF4
favoreceu essa reciprocidade.



O diálogo constante, a transparência, o estar aberto a sugestões e críticas, o saber ouvir, o não sonegar dados, o prestar todas as
informações a respeito do novo sistema, o mostrar como funciona, o treinar e treinar constituíram-se na mola mestra e propulsora para
o sucesso do novo paradigma.

Assim, cursos foram dados, treinamentos com os usuários, oportunidade em que o sistema era testado, fornecidas orientações para
melhor operá-lo, dirimidas dúvidas e, até, se fosse o caso, alterado algum detalhe ou procedimento, para que o sistema restasse mais
palatável.

Além disso, o TRF4 colocou à disposição dos usuários, em todas as Subseções Judiciárias, um local adequado, disponibilizando scanner,
impressora e computador, com funcionário habilitado para auxiliar e dirimir dúvidas. De outro canto, o Tribunal propôs às três
Seccionais da OAB a cedência, por comodato, dos mesmos equipamentos para serem colocados nas subsedes à disposição dos
advogados locais, de modo que nenhum profissional ficasse impossibilitado de operar no novo sistema por falta de equipamento
compatível. A proposta foi acolhida pela OAB gaúcha, tendo sido disponibilizados os equipamentos em todas as 105 subsedes do Rio
Grande do Sul. 

Tenho para mim que uma das maiores dificuldades, senão a maior, foi o receio da mudança. 

Sabemos que a modernização do judiciário e o combate àSabemos que a modernização do judiciário e o combate à
morosidade não dependem apenas da mudança das leismorosidade não dependem apenas da mudança das leis

processuais, mas, sim, da mudança de cultura, de postura, dosprocessuais, mas, sim, da mudança de cultura, de postura, dos
operadores do direito e do uso das novas tecnologias.operadores do direito e do uso das novas tecnologias.



E essas mudanças não são fáceis de serem operadas, porque implicam em quebra de paradigmas, em romper com antigos padrões, em
sair da zona de conforto, em estabelecer um novo modelo de ação, em caminhar para o novo, para o desconhecido; é inovar, é
contrariar o senso comum, é fugir do padrão, é buscar soluções criativas para problemas antigos. E abandonar o papel, o processo físico,
utilizado por séculos, e partir para a informatização, importa em mudança radical, que pode deixar o usuário perplexo, receoso da
garantia, da segurança, da higidez do novo sistema.

O tempo, porém, confirmou que a informatização se constituiuO tempo, porém, confirmou que a informatização se constituiu
em nova ferramenta que veio facilitar a jurisdição, tornando-aem nova ferramenta que veio facilitar a jurisdição, tornando-a
mais ágil, mais transparente e mais econômica, fazendo commais ágil, mais transparente e mais econômica, fazendo com

que, hoje, essa dificuldade inicial da utilização do processoque, hoje, essa dificuldade inicial da utilização do processo
eletrônico seja coisa do passado.eletrônico seja coisa do passado.

Outras dificuldades de primeira hora foram: (a) a utilização dos equipamentos tecnológicos necessários para operar no novo sistema, já
que para inúmeros profissionais o computador e o scanner eram ilustres desconhecidos ou pouco familiares; (b) para outros a situação
era financeira, ou seja, dificuldade de possuir esses equipamentos; e (c) por fim, havia também aqueles que não conseguiam entender o
funcionamento do sistema.

Essa última dificuldade foi superada com cursos frequentes, uns antes da instalação do novo sistema e outros de reforço
posteriormente, onde o treinamento era peça fundamental. Dizia eu para a equipe, ‘treinar, treinar e treinar’. E dava o exemplo do carro
de fórmula 1. Qualquer pessoa não tem dificuldade em dirigir um carro popular, mas uma Ferrari de Fórmula 1 só depois de muito
treino. 



Outra questão que impactou no primeiro momento foi a determinação de obrigatoriedade do novo sistema tão logo instalado na
Subseção Judiciária. A pretensão dos advogados era de que houvesse um tempo mínimo para adaptação no qual a utilização do sistema
fosse opcional. A sugestão era de 6 meses. Não foi acolhido o pedido, tendo em conta que as dificuldades de primeira hora se
apresentariam as mesmas passados os 6 meses, além da existência de dois sistemas simultâneos, o que dificultaria os trabalhos de
Secretaria e em nada auxiliaria no combate à morosidade. 

Milhares de processos em papel e armários lotados - o eproc acabou com este
cenário - crédito Agência Estado

Uma outra dificuldade apontada, e ela impactava todo o sistema,
segundo dizia-se, era quanto às condições de saúde dos usuários:
(a) de visão (ardência, ressecamento, cansaço dos olhos e aumento
de grau de lentes); (b) dores físicas (punhos, mãos, dedos, costas,
pescoço, ombros); (c) dores de cabeça; e (d) problemas de sono.
Realmente, o processo eletrônico modifica a forma como a
jurisdição tradicionalmente era prestada (processos em papel)
obrigando os operadores do direito a recorrer a ferramentas de
informática e a autos eletrônicos. Disso decorrem efeitos, uns bons
outros nem tanto. Os bons, não tenho dúvidas, são muito
superiores aos inconvenientes. A máquina de escrever
(manual/elétrica) está sepultada e ninguém quer vê-la ressuscitada.
Alguns sequer a conheceram, a não ser em visita a museu. Também
ninguém quer voltar às pilhas de processos, com seus
inconvenientes (peso, pó, ácaros), aos carimbos, ao furador... 



Hoje o ambiente de trabalho é leve, limpoHoje o ambiente de trabalho é leve, limpo
e agradável, em sala arejada e beme agradável, em sala arejada e bem

iluminada, sem aquelas pilhas de papéis eiluminada, sem aquelas pilhas de papéis e
processos, ladeados de carimbos,processos, ladeados de carimbos,

furadores, grampeadores, etc. O ambientefuradores, grampeadores, etc. O ambiente
de trabalho é melhor, o que se reflete nade trabalho é melhor, o que se reflete na

qualidade de vida.qualidade de vida.

 
As Secretarias das Varas Federais tornaram-se espaços amplos e agradáveis.

 



Um inconveniente é a facilidade de produção de textos jurídicos longos e enfadonhos. E isso decorre do chamado “copia e cola”, tão
comum no manuseio da informática. Sua correção não é complicada, basta escrever de maneira simples, sem rodeios, facilitando a
leitura, o que exige do usuário uma conscientização e policiamento pessoal.

Outra dificuldade foi a desconfiança de alguns na segurança do sistema. Não houve
necessidade de muito tempo para que essa questão fosse afastada. É que ficou
demonstrado que o eproc é tão seguro, ou mais, que o tradicional em autos físicos. A
legislação processual, prazos, recursos, princípios são os mesmos. O amplo direito à
defesa, ao contraditório, a publicidade, a transparência estão assegurados. Por outro lado,
não há sistema pronto e acabado. Sempre é possível melhorar, aperfeiçoar. Na verdade, e
isto está comprovado pelos mais de 10 anos de funcionamento do eproc, o sistema é
muito bom. Às vezes, porém, por desconhecer todas as suas facilidades, ou não saber
operá-lo em todas as suas dimensões, conclui-se de forma diversa. Como já dito, é como
dirigir um carro de Fórmula 1. Por isso a importância do treinamento.

Diga-se, ainda, que não se tem notícia de ataque de hackers ao eproc.



Problemas e dificuldades existem na implantação e desenvolvimento do processo eletrônico, mas é preciso enfrentá-los de frente e
buscar as soluções factíveis e efetivas. As mudanças, às vezes se fazem necessárias, mas, não raro, basta pequenos ajustes, simples
aperfeiçoamentos.

São inúmeras as vantagens do processo eletrônico, sendo mais que conhecidas dos operadores do direito e, mesmo, da população em
geral.

A celeridade e o consequente combate à morosidade é a primeira e mais significativa. O processo eletrônico elimina as etapas chamadas
de “tempo morto/neutro” do processo. São as fases meramente burocráticas, próprias do processamento da ação, tais como juntada de
peças, numeração de folhas, carimbos, etc. No eproc essas etapas são automáticas, feitas pelo sistema, o que libera os servidores desse
trabalho meramente burocrático, podendo ser aproveitados em tarefas outras, como pesquisa, auxílio ao magistrado...

E a sua grande vantagem e utilidade ficou demonstrada nesseE a sua grande vantagem e utilidade ficou demonstrada nesse
período de pandemia em que a Justiça Federal da 4ª Regiãoperíodo de pandemia em que a Justiça Federal da 4ª Região

não sofreu solução de continuidade, funcionounão sofreu solução de continuidade, funcionou
ininterruptamente todo o tempo. Também não tive ciência deininterruptamente todo o tempo. Também não tive ciência de
processos perdidos, necessitando de reconstituição, o que nãoprocessos perdidos, necessitando de reconstituição, o que não

era tão incomum quando dos autos físicos.era tão incomum quando dos autos físicos.
  
  



A economia com a adoção do eproc é significativa. Elimina-se oA economia com a adoção do eproc é significativa. Elimina-se o
papel, tinta e outros implementos próprios do processo físico.papel, tinta e outros implementos próprios do processo físico.

O investimento inicial com equipamentos é rapidamenteO investimento inicial com equipamentos é rapidamente
absorvido com a economia em recursos humanos e materiais.absorvido com a economia em recursos humanos e materiais.

Tanto os tribunais quanto os advogados diminuem asTanto os tribunais quanto os advogados diminuem as
despesas com locais para guarda de material de expediente edespesas com locais para guarda de material de expediente e
arquivo dos processos físicos. Os prédios dos tribunais e dosarquivo dos processos físicos. Os prédios dos tribunais e dos

foros judiciais não precisam ter estrutura reforçada paraforos judiciais não precisam ter estrutura reforçada para
suportar o peso dos armários abarrotados de autos físicos, osuportar o peso dos armários abarrotados de autos físicos, o

que diminui o custo de sua construção.que diminui o custo de sua construção.
  

O dia a dia do advogado é beneficiado em muito. E quando falo em advogado refiro-me a todos os operadores do direito. Por funcionar
ininterruptamente, o eproc pode ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo fora do expediente normal, e de qualquer
lugar, bastando estar ligado à internet. O advogado tem total e permanente vista de todas as peças e decisões do processo em que atua,
e tem maior controle do andamento do processo. As informações são obtidas em tempo real. O sistema praticamente dispensa a
necessidade de comparecimento ao balcão da vara, evitando-se viagens, enfrentamento de filas e demais inconvenientes.



Enfim, há economia de recursos, maior interação da justiça com a sociedade e o meio ambiente é beneficiado, além de favorecer o
acesso à justiça e melhorar o ambiente de trabalho, sem pilhas de autos físicos sobre as mesas e sem armários abarrotados. Ao lado
disso, os advogados terão sua vida beneficiada, dispensados de viagens (com todos os riscos daí decorrentes), de consultar processos no
balcão da vara, de levar peças à serventia para juntada, de buscar e devolver autos físicos.

Perspectivas futuras

É difícil opinar sobre caminhos possíveis. É ter a pretensão de adivinhar o futuro, tarefa de pitonisa. O certo é que a informatização do
judiciário é caminho sem volta e no campo da informática tudo é possível. A experiência com a qual nos defrontamos nessa matéria é de
avanços constantes e significativos. E nessa linha caminhará o processo eletrônico.

A análise e avaliação da prova, a ponderação acerca dos argumentos e teses apresentados pelas
partes, o nexo, e tantas outras questões que envolvem uma decisão judicial o computador não faz.
Não me parece, de igual forma, que a inteligência artificial possa fazê-lo, com todos os méritos e
utilidades que ela possua.”

  
De outro canto, ouso afirmar, porquanto disso tenho convicção: aDe outro canto, ouso afirmar, porquanto disso tenho convicção: a

presença do humano não será dispensada! O computador pode muito,presença do humano não será dispensada! O computador pode muito,
mas não pode tudo. A máquina, o sistema, por melhores e maismas não pode tudo. A máquina, o sistema, por melhores e mais

sofisticados que sejam, não eliminarão a presença do homem. Sem juiz,sofisticados que sejam, não eliminarão a presença do homem. Sem juiz,
sem advogado, sem servidor, não haverá processo judicial.sem advogado, sem servidor, não haverá processo judicial.  

  



Juiz Federal Sérgio Renato Tejada GarciaJuiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia
Coordenador do eproc entre 2003-2006, 2009-2013 e 2017-2021Coordenador do eproc entre 2003-2006, 2009-2013 e 2017-2021

MM - Como surgiu a ideia de desenvolver um sistema eletrônico que pudesse gerir a
prestação jurisdicional na Justiça Federal da 4ª Região?

JF - A ideia veio da lei que criou os juizados especiais (Lei nº 10.259/2001), pois constou do
parágrafo 2º do artigo 8º dessa Lei que “Os tribunais poderão organizar serviço de
intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico”.

Com essa “autorização legal” deu-se início ao processo eletrônico nos juizados especiais
federais e turmas recursais da 4ª Região.

Posteriormente, a Lei nº 11.419/2006 regulamentou o processo eletrônico em âmbito
geral/nacional, o que possibilitou a expansão do processo eletrônico (no caso o eproc) para
todos os tipos de processos da Justiça Federal da 4ª Região, inclusive criminais, em ambos
os graus de jurisdição, ou seja, na Justiça Federal de Primeiro Grau e no TRF-4ª Região, o
que teve início em outubro/2009.

ENTREVISTAENTREVISTA

 
Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia

- crédito Sylvio Sirangelo - TRF4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm


MM - Quais foram os personagens fundamentais para que o sistema se desenvolvesse de forma satisfatória? 

JF - O desenvolvimento do eproc teve três momentos fundamentais, no meu modo de ver. O primeiro deles, no ano de 2003, quando
iniciou a implantação nos juizados especiais federais, em face da provocação do então Desembargador Federal Teori Albino Zavascki, na
época presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e apoio irrestrito do Desembargador Federal Vilson Darós, primeiro
coordenador dos juizados especiais federais da 4ª Região.

O segundo momento foi com a expansão do eproc para toda Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região, tendo sido fundamental,
nesse momento, a liderança do Desembargador Federal Vilson Darós, desta vez na qualidade de presidente do TRF-4ª Região.

O terceiro momento foi quando o eproc tornou-se uma espécie de sistema nacional, com a cedência e instalação do sistema para outros
órgãos jurisdicionais, como a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, TRF2, Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Tocantins, Superior Tribunal Militar e todas as “auditorias
militares” brasileiras e tribunais militares estaduais. Nessa fase foi fundamental a intervenção do Desembargador Federal Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz, que liderou e apoiou a expansão do eproc em nível nacional.

Quanto aos servidores, na primeira fase destaca-se o servidor José Carlos Abelaira Filho, que procedeu a liderança técnica do
desenvolvimento do sistema, auxiliado por outros servidores da informática da Justiça Federal.



Na segunda fase foram fundamentais o servidor Cristian
Ramos Prange, diretor de tecnologia do Tribunal, e o
servidor Jean Carlo Zequim, diretor do NTI do Paraná.
Ambos lideraram as equipes de TI da 4ª Região para
evolução do Sistema e no desenvolvimento do que foi
chamado, à época, de eprov V2, bem como são
responsáveis diretos pela qualidade atual do Sistema.

Quanto ao que foi chamado de “eproc nacional” e
possibilitou sua instalação em outros tribunais, a liderança
da equipe de TI e de aperfeiçoamento técnico do Sistema
deve ser creditado ao servidor Marlon Barbosa Silvestre,
diretor de sistemas judiciários do TRF-4.

MM - O sr. participou de todas as etapas de estudo e
desenvolvimento do eproc? Como foi esta preparação
para o que viria a ser um novo paradigma dentro da
Justiça Federal?

JF – Acredito ter estado presente na fase inicial dos “três
momentos” do eproc acima citados. Na fase inicial de
implantação nos juizados especiais e turmas recursais, no
ano de 2003; na segunda fase de expansão para a justiça
comum e TRF, em 2009; e quando da transformação do
sistema em “nacional” e sua expansão, no ano de 2017. 

 
Servidor Jean Carlo Zequim - crédito Seção de Comunicação Social/JFPR

 
Fui coordenador do eproc desde seu início (2003) até o ano de 2006,
quando fui convidado para o cargo de secretário geral do Conselho
Nacional de Justiça, tendo ido para Brasília. Retornei à coordenação em
julho/2009, a convite do então presidente Desembargador Federal
Vilson Darós, e permaneci até julho/2013, período em que a
Desembargadora Federal Marga Tessler deixou a presidência do TRF-4ª.
Retornei ao cargo de coordenador em agosto de 2017 a convite do
Desembargador Federal Thompson Flores, tendo permanecido até julho
de 2021, quando encerrado o mandato do Desembargador Federal
Victor Laus na presidência do TRF-4ªR. 



Acredito que o eproc se transformou em um paradigma dentro da Justiça Federal em face da união da área-fim, juízes e servidores, com
a área técnica de TI, assim como de advogados e procuradores, o que através de muito debate e consensos, criou um sistema que
atende a todos interesses de usuários internos e externos.

MM - Quais as principais dificuldades que o sr. observou na mudança deste paradigma?

JF - O maior entrave foi a resistência das pessoas ao novo, principalmente porque à época a Internet estava em uma fase inicial no Brasil
e as pessoas tinham muita desconfiança quanto à segurança. As pessoas estavam acostumadas com o processo físico e ficavam atônitas
em não ver um caderno de papel sobre a mesa ou no armário.
Mas isso se dissipou, inclusive com a evolução da Internet e das tecnologias, e pode-se afirmar, com tranquilidade, que atualmente a
grande maioria prefere o processo eletrônico ao físico.

MM - Há algum fato curioso/pitoresco envolvendo a instalação e operação do novo sistema?

JF - Um fato pitoresco, para não dizer trágico, foi a inauguração da primeira instalação do eproc, que se deu no Juizado Especial de
Londrina/PR. A inauguração ocorreu em um grande auditório da Subseção Judiciária de Londrina e estava totalmente lotado. Havia uma
grade tela (tipo de cinema) e uma mesa de autoridades enorme. Depois do hino nacional e dos discursos tradicionais foi autorizado
“apertar o botão” e dar início ao processo eletrônico da 4ª Região. Com todas as atenções voltadas para aquela grande tela, apareceu a
seguinte mensagem com letras enormes: ERRO. É que naquela época sequer se pensava em “wi-fi” ou “conexão por wireless” e devido
àquela movimentação enorme de pessoas, alguém inadvertidamente bateu no cabo de internet e o desconectou. Felizmente foi
identificado rapidamente o problema, o cabo reconectado, e deu tudo certo. Isso no lançamento do eproc! Para a história ficou o susto e
o mico...



Um outro fato digno de nota, também em Londrina, foi que na noite seguinte ao lançamento do eproc houve um grande temporal na
cidade e uma descarga elétrica atingiu o computador-servidor do sistema. O dito computador precisou ser levado para conserto em
Curitiba e só ficou pronto no dia seguinte, sendo colocado em funcionamento na capital, pois não daria tempo de retornar para
Londrina. Isso acabou modificando totalmente o projeto inicial, pois se pensava em instalar um servidor em cada subseção judiciária,
pois não se dominava a tecnologia e as redes de Internet à época eram muito lentas. Mas restou comprovado que um servidor central
na capital funcionaria do mesmo modo e poderia atender ao Estado inteiro, com grande redução de custos. Esse modelo permanece até
hoje, pois o eproc está instalado em “data centers” localizados nas sedes das Seções Judiciárias em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre,
assim como no TRF-4.

MM - Quais os ganhos observados pela utilização do e-proc às partes, advogados, juízes, servidores e demais operadores do
Direito?

JF - Os ganhos com a utilização do eproc comparativamente ao processo físico têm sido muito comentados nesses anos todos, tais como
rapidez, economia, simplificação, segurança, transparência, acessibilidade, etc.
Com a eclosão da pandemia Covid-19 esses vetores ficaram ainda mais em evidência, assim como o trabalho remoto, sessões de
julgamento eletrônicas nas turmas recursais e no Tribunal, interrogatórios por videoconferência, entre outros. Interessante notar que
durante a pandemia e o “home office” a produtividade geral da 4ª Região teve aumento significativo.

MM - Quais os desafios para o futuro? (segurança, implantação de outras ferramentas, etc) A inteligência artificial será o novo
caminho a trilhar?

JF - O futuro passa, sem dúvida, pela inteligência artificial que, inclusive, já está em uso no eproc como, por exemplo, na verificação de
assuntos dos processos, classificação de demandas por semelhança, admissibilidade de recursos extraordinário e especial, entre outros.



A verdade que o eproc está, e precisa estar, sempre em permanente evolução, acompanhando a evolução da tecnologia que avança em
velocidade quase frenética.

Importante salientar que a vantagem que o eproc tem em relação a outros sistemas é que o seu desenvolvimento foi e é todo realizado
por servidores de TI dos quadros do TRF e das Seções Judiciária, o que permite essa evolução continuada do Sistema a custos
relativamente baixos.

MM - Na sua opinião, quais as características que jamais poderão ser substituídas por nenhum sistema eletrônico dentro do
Poder Judiciário?

JF - Penso que o grande diferencial do eproc é o fator humano da Justiça Federal da 4ª Região e os seus usuários internos e externos,
que são insubstituíveis.

A concepção do eproc e seu formato de operação vem de magistrados, servidores, advogados e procuradores que trabalham
diretamente com o sistema e podem constatar, de imediato, soluções que podem ser melhoradas e a própria evolução do sistema em
si.

Também quanto ao pessoal técnico de TI, que advém dos próprios quadros da Justiça Federal e pode realizar as alterações e melhorias
sugeridas pelos usuários internos e externos de forma constante.

E não posso deixar de citar que a união e interação dos usuários e pessoal da tecnologia foi, e é, também fundamental para que o eproc
tenha a qualidade hoje reconhecida por todos.



A JFPR conta com o apoioA JFPR conta com o apoio
especializado de 3 analistas e 41especializado de 3 analistas e 41
técnicos, nas áreas detécnicos, nas áreas de
Informática, Operação deInformática, Operação de
Computadores e Tecnologia daComputadores e Tecnologia da
Informação, além de estagiários,Informação, além de estagiários,
que dentre outras atribuições, sãoque dentre outras atribuições, são
responsáveis pelo controle daresponsáveis pelo controle da
qualidade dos sistemasqualidade dos sistemas
desenvolvidos e serviçosdesenvolvidos e serviços
prestados,prestados,    oferecendo assim, ooferecendo assim, o
suporte necessário para o trabalhosuporte necessário para o trabalho
dos demais magistrados, servidoresdos demais magistrados, servidores
e estagiários da Instituição.e estagiários da Instituição.
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