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Posição da Justiça FederalPosição da Justiça Federal

A que menos gasta

A que mais arrecada

A mais congestionada

Fonte: Supremo Tribunal Federal - www.stf.gov.br
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Morosidade ProcessualMorosidade Processual
Prejuízos para a economia do País

Justiça ineficiente: redução da taxa de crescimento de longo
prazo em 25%
Brasil com justiça eficiente pode crescer  0,8% ao ano
A produção nacional pode aumentar 14%
O desemprego cairia quase 9,5%
Investimento aumentaria em 10,4%

Fonte: Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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PesquisaPesquisa

95% das causas previdenciárias são de valor 
inferior a 60 salários mínimos

70% das causas cíveis em geral são de valor 
inferior a 60 salários mínimos

Fonte: Conselho da Justiça Federal
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ConstataçõesConstatações

Jurisdicionados com causas de menor valor 
econômico são submetidos as mesmas 

formalidades e demora de causas de grande 
valor econômico

Desestímulo ao acesso à Justiça
Alto custo para a máquina judicial

Alto custo para a defesa do Estado
Processo antieconômico para todos

Nas causas de pequeno valor econômico a 
administração do processo é mais cara do que o 

pagamento da condenação
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ConstataçõesConstatações

Independente do tipo de 
demanda, o jurisdicionado 
enfrentará um processo:

Caro
Moroso
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SoluçãoSolução

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
e

PROCESSO ELETRÔNICO

- Processo judicial mais simplificado e menos formal
- Mais celeridade processual
- Mais acesso à Justiça
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O Processo EletrônicoO Processo Eletrônico

Utilização da Tecnologia da Informação e 
das Comunicações como ferramenta 

indispensável para atingir os objetivos dos 
Juizados Especiais Federais
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Processo Eletrônico Processo Eletrônico -- EE--procproc

O E-Proc é um sistema processual 
totalmente virtual, dedicado aos juizados 
especiais federais da 4ª Região da Justiça 

Federal, hospedado na web com acesso 
interno pela intranet e externo pela 
internet de qualquer lugar do mundo
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Metas e ObjetivosMetas e Objetivos

Permitir a tramitação de processos nos juizados
especiais federais de forma totalmente eletrônica
Buscar economia e celeridade na tramitação dos

processos.
Melhorar as condições de trabalho nos juizados

especiais federais
Virtualização completa dos juizados
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Metas e ObjetivosMetas e Objetivos

Facilitar o trabalho dos advogados e procuradores
dos orgãos públicos

Melhorar a qualidade de atendimento às partes
Agilizar o serviço dos servidores

Garantir segurança e rapidez na atuação dos
magistrados, procuradores e advogados

Agilizar os processos
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Vantagens do Vantagens do EE--procproc
Sistema Web, via browser, com acesso pela Internet, sem 

barreiras ou fronteiras
Maior interação do Poder Judiciário com a sociedade,

possibilitando que a Justiça vá ao encontro do cidadão (ex. 
quiosques de atendimento em praças, prefeituras, repartições 

públicas, universidades, etc...)
Acesso instantâneo aos dados dos processos

Advogados podem acessar os processos do seu escritório, 
residência ou mesmo em viagem, podendo praticar atos 

processuais, com redução de custos
Juízes têm facilidade de acesso, podendo resolver questões 

urgentes mesmo sem comparecer à sede da Justiça
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custoscustos

- O gasto total do processo eletrônico da 4ª   Região foi  de
aproximadamente R$ 800.000,00 
(aquisição de oito computadores/servidores,   scanners para os

juizados, viagens para instalação e treinamento de usuários)

- O custo de instalação de um novo juizado eletrônico gira em
torno de R$ 20.000,00 (scanners, instalação e curso)
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custoscustos

- O custo dos insumos do processo em autos comuns (papel,
tinta, impressora, grampos, etiquetas, capa, etc.) é de
R$ 20,00 por unidade.

- 1.000 processos novos distribuídos já são suficientes para
recuperar o investimento da instalação de um novo juizado
virtual.
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custoscustos

- Como já foram distribuídos mais de 210.000 processos virtuais
na 4ª Região, foi economizado com papel e os outros insumos
mencionados um valor equivalente a R$ 4.200.000,00. 

-Todo o investimento já foi recuperado, havendo um superávit
em favor do E-proc de R$ 3.400.000,00
(só com o caderno processual)
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OUTRAS VANTAGENSOUTRAS VANTAGENS

- Meio ambiente (aproximadamente 5,5 milhões de folhas)

- Mão de obra (deixa de existir - distribuição / mandados / 

intimações / carga de autos / etc
- distribuição 160.000 processos = 40 servidores durante um
ano em tempo integral)

- Móveis (arquivos, armários, etc.)
- Prédios
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VANTAGENS PARA ADVOGADOSVANTAGENS PARA ADVOGADOS
- Custo zero para implantação no escritório
- O escritório do advogado se transforma em uma secretaria do juizado
- Desburocratização do processo
- Desnecessidade de comparecimento aos fóruns
- Horário de funcionamento
- Controle automático dos prazos processuais, citações e intimações
- Contestações e peticionamentos em bloco
- Localização imediata de qualquer processo
- Otimização dos recursos materiais e humanos
- Facilitação para interposição de recursos
- Inexistência de transporte de processos com risco de extravios, etc
- Acesso permanente e instantâneo a qualquer processo sem necessidade de 
“carga”
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Números do Números do EE--procproc

Estado        total distribuição       sentenças proferidas     distrib/2005

Paraná               89.604                                   83.461                     45.151

RS                     79.801                                 57.789                     54.957

SC                     41.868                                   34.962                     22.206                      

TOTAIS          211.273                                  176.212                   122.314                        

(Posição às 17:00 horas do dia 04.11.2005)
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Números do Números do EE--procproc

Tempo médio de tramitação dos processos entre as 
datas da distribuição e da sentença*:

- Justiça comum ..................................................................– 789,51 dias

- Juizado mistos – processos de papel e virtuais - papel......-- 525,60 dias

- Juizados mistos – processos de papel e virtuais - virtual...-- 239,23 dias

- Juizados exclusivamente virtuais....................................... -- 37,83 dias

* dados fornecidos pelo Setor de Estatísticas do Tribunal

varas e juizados de Porto Alegre

sentenças proferidas de janeiro a julho/2005
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E-proc - Processo Eletrônico

Comparativo JEF / Eproc / processos papel
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VARA SEM PAPEL



VARA SEM PAPEL



VARA TRADICIONAL
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OBRIGADO!!!!OBRIGADO!!!!

E-proc - Processo Eletrônico


