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1. RESUMO 

O presente projeto visa estudar quais foram às vantagens que o 

processo eletrônico trouxe ao poder judiciário brasileiro desde sua implantação 

com a LEI Nº 11.419/2006.  O projeto se desenvolvera com uma análise da 

referida lei supracitada bem como demostrar os favorecimentos que advieram 

junto dela. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O processo eletrônico desde sua implantação no poder judiciário 

brasileiro trouxe consigo inúmeros benefícios a esfera jurídica, bem como a 

efetivação de princípios constitucionais e processuais. 

 Seu desenvolvimento está sendo de grande relevância por auxiliar, contribuir e 

tornar a prestação de serviço do poder judiciário mais célere e eficaz, resultando 

em vantagens para a sociedade que buscam o judiciário para dirimir seus 

conflitos de interesse. 

Com as inúmeras mudanças que a referida lei implantada trouxe ao 

poder judiciário modificando sistema processual, tal importância de estudar e 

compreender sua efetivação. 

Sua implantação foi um marco no sistema processual por contribuir, 

acelerar e facilitar a vida dos que laboram no judiciário, bem como também em 

oferecer um melhor andamento ao tramite dos processos, resultando em uma 

grande e notável celeridade processual. 

Um dos diversos favorecimentos que adveio com o processo eletrônico 

e andou de mãos dadas com o princípio da publicidade foi à facilidade do acesso 

as informações processuais disponibilizadas aos brasileiros pela plataforma 

Virtual ESA-J do Tribunal de Justiça. 

A problemática do projeto consiste em estudar e analisar 

minuciosamente quais foram esses favorecimentos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O Seguinte trabalho tem objetivos gerais buscar estudar como se deu o 

regulamento do processo eletrônico, bem como a lei que o instituiu e pontar os 

avanços que o poder judiciário deu com a implantação do mesmo. 



Os objetivos específicos do projeto analisarão o público atingido com as 

mudanças no sistema processual e estudar como era o sistema processual no 

poder judiciário antes da implantação do processo eletrônico. 

Por fim será analisada a informatização do processo judicial eletrônico a 

luz da nossa Constituição Federal atual vigente. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho será desenvolvido através de uma revisão 

bibliográfica sistematizada sobre o tema Processo Judicial eletrônico e 

implantação do processo eletrônico, será analisada a LEI Nº 11.419/2006 que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico. 

Será utilizado como apoio: livros, jurisprudências e artigos científicos 

havendo possibilidade de pesquisa de campo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O poder/dever de dirimir os conflitos de interesses existentes em nossa 

sociedade, sendo ele o exercício da jurisdição é atribuído ao Estado e o poder 

judiciário que o faz através do instrumento chamado: “Processo Judicial” . 

Processo segundo Willian Couto Gonçalves Gonçalves é: “na sua essência, 

garantia da jurisdição que ele operacionaliza, restringe, materializa, efetiva, 

especifica e torna eficaz”. Antes da efetivação da lei da informatização do 

processo judicial os autos registrados no cartório judicial tinham sua estrutura 

material física sendo anos atrás preenchidas por máquina de digitação até o total 

acesso das impressoras de tinta, utilizados até hoje dessa forma. 

Com a implantação do processo digital a perspectiva é de que os 

andamentos dos processos judiciais se acelerem tendo um acesso mais 

dinâmico a todas as partes que até então necessitam de autorização e vistas 

para conferirem o processo físico no cartório judicial, com o advento da lei 

11.419/06. Nos moldes digitais o processo hoje se encontra disponível para as 

partes que queiram visualizá-lo de qualquer ponto que ofereça internet para 

navegação. 



De forma positiva o processo digital também promete além da celeridade 

processual absurda economia de papel trazendo ao cartório jurídico um 

ambiente mais verde em sustentabilidade. 

Publicada em 20.12.2006, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a 

informatização do procedimento judicial, trouxe uma nova perspectiva a 

sistemática jurídica bem como diversos favorecimentos, alguns já supracitados, 

que será objeto de análise do presente trabalho. A implantação da referida foi 

um marco no poder judiciário por tornar o exercício da jurisdição mais eficaz, e 

efetivar princípios constitucionais de grande relevância, que abordaremos 

especificamente ao desenvolver do projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultados preliminares a pesquisa apresenta os pontos positivos 

que a implantação do processo eletrônico trouxe ao judiciário, bem como para 

os que laboram no mesmo e para a sociedade que é o público que recebe a 

prestação do serviço. 
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