
O PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL E A EVOLUÇÃO 
DISRUPTIVA DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Paulo Roberto Pegoraro Junior 

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
Mestre em Direito pela Universidade Paranaense (UNIPAR), Professor de Direito Processual 

Civil dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu do Centro Universitário Univel, 
membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e advogado. 

paulopegorarojr@hotmail.com 
 

Simpósio: 2 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: A implantação do processo eletrônico no Brasil decorreu da paulatina assimilação 
de instrumentos da informática pelo Poder Judiciário, que levaram à iniciativa isolada de 
diversos tribunais no sentido de desenvolver um sistema operacionalmente funcional e 
culminaram com a vigência da Lei do Processo Eletrônico. O modelo não conta com a mesma 
abrangência do sistema adotado na União Europeia (E-Justice), mas tem impacto diretamente 
a maneira da prestação jurisdicional, contribuindo sobretudo para redução do chamado “tempo 
morto do processo”. A adoção do modelo do processo eletrônico, embora represente 
significativa afirmação do direito fundamental à duração razoável do processo, contribuindo 
para a sua celeridade, traduz-se em mais do que uma mera ferramenta: é um elemento 
significativo da evolução disruptiva do Processo Civil. As implicações decorrentes de tal 
assimilação envolvem, dentre outros fatores: a superação da competência territorial diante do 
fenômeno da desterritorialização, pela ubiquidade do processo eletrônico, que permite a prática 
de atos remotos tais como a videoconferência e a penhora on line de bens, e sobretudo se traduz 
na desvinculação da jurisdição a uma determinada parcela do território; a compreensão de um 
modelo de hipertexto, que se traduza numa forma dinâmica de apresentação dos argumentos 
das partes e do conteúdo decisório; a possibilidade do contraditório omnidirecional, por meio 
do groupware, numa efetiva comunidade de trabalho processual; a possibilidade de automação 
dos atos decisórios; e mesmo a apropriação de elementos da inteligência artificial na 
manipulação das informações e decisões jurídicas. Aborda-se, assim, como e de que forma é 
possível que o processo eletrônico represente a causa (e também a consequência) da evolução 
disruptiva do Direito Processual Civil, não como modelo de quebra paradigmática posto que a 
jurisdição, enquanto método, não sofre perturbação pela adoção do ferramental, sem 
desconsiderar as críticas ao modelo, mas levando-se em conta que o meio no qual se desenvolve 
o processo não é neutro, pois afeta e, muitas vezes, condiciona o conteúdo da mensagem. 
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